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A an hoo rrecht
v al t n iet te to rnen

De hoorzitting is een essentieel onderdeel van de bezwaarfase. Dat blijkt

uit de wetsgeschiedenis. Ook de rechtspraak stelt op dit punt strenge

eisen aan de Belastingdienst. Een goed voorbeeld is een uitspraak

van Hof Den Bosch. Die casus is een goede aanleidingom functie en

betekenis van het hoorrecht te bespreken.

door mr. A.!í. (Arnoud) van Dalen, Van Dalen Advocatuur

Verzoek

Een ondernemer met een eenmanszaak doet
geen aan gifte inkomstenbelastin g zor4.
De Belastingdienst stuurt een uitnodiging,
een herinnering en een aanmaning. Alles

zonder resultaat. ln augustus zor6 stelt de
inspecteur ambtshalve de aanslag vast. De

ondernemer maakt bezwaar. Daarbij verzoekt
hij om telefonisch gehoord te worden. Hierna
vermindert de inspecteur de aanslag naar nihil en

de verzuimboete naar e 344. De rechter verklaart
het beroep tegen die boete ongegrond. De

ondernemer gaat in hoger beroep.

Telefson

Het hof overweegt als volgt. Niet in geschil is

dat belanghebbende in de bezwaarfase heeft
verzocht om telefonisch gehoord te worden.
De Hoge Raad oordeelde in december zor8
dat de tekst en geschiedenis van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) niet uitsluiten dat
een belanghebbende telefonisch (dus niet
persoonlijk) wordt gehoord. Als iemand daarmee

instemt, is een gesprel< 'íace to face' niet nodig.

Uit niets blijkt dat belanghebbende afstand heeít

gedaan van zijn recht om te worden gehoord.
De inspecteur stelt dat hij meerdere keren

vergeefs heeft getracht telefonisch contact rnet

de gemachtigde van de ondernemer te kri;gen

om te voldoen aan het verzoek. Omdat dat

niet lukte, had het op de weg van de ,nspecteur
gelegen om bij de behandeling van het bezwaar

schriftelijk een voorstel te doen oi,er datum en

tijdstip van een hoorgesprek, l-ret hof verwijst
hierbij naar een uitspraak'rar de Hoge Raad uit
januari zot9. Er waren seer goede redenen om
van een gesprek aíte z en. Dat het om een boete

gaat, maakt dai het horen nog belangrijl<er is dan

normaa l.

De hoorplicht is dus geschonden. Wat nul Aan

zo'n schending kan voorbij worden gegaan

als iemand door de gangvan zaken niet is
benadeeld. Dan zal de rechter 'een oogje

toeknijpen'. ln het bezwaarschrift van de

ondernemer staat dat zijn financië1e omstan-
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digheden nopen tot vernietisinq van de boete. Daarom
kan het hof niet oordelen oat hij door niet te zijn gehoord
nlet is benadeeld. De inspecteur heeít de boete namelijk
niet vernietigd maar verminderd naar € 344. Over de

gestelde omstandigheden bestond kennelijk verschil van

mening. Daarom kan het hofaan de schending van de

hoorplicht niet voorbij gaan. Het hoger beroep is gegrond.
De uitspraak op bezwaar wordt vernietigd. De Belasting-

dienst zal de ondernemer alsnog moeten horen en opnieuw
uitspraak op bezwaar moeten doen.

I r,r ,t i l

Een duidelijke uitspraak. De inspecteur moet zich

inspannen om een gesprek tot stand te brengen. Ook al

lukt het hem niet om contact te krijgen. Dan maar een

brief sturen met een voorstel voor datum en tijd. Die plicht
heeft de inspecteur als het bezwaar een zin bevat als: 'lk wil
gebruik maken van mi,in hoorrecht.' Ook als de belangheb-

bende daarna niet meer reageert oíals de inspecteur deels

tegemoet komt aan het bezwaar, bestaat die verplichting
nog steeds. Zeker als het om een boete gaat. Horen mag
ook telefonisch, als dat akkoord is.

Het hoorrecht (oí spiegelbeeldig voor de Belastingdienst:
de hoorplicht) staat in art.7:z Awb. Uit de parlementaire
geschiedenis volgt dat het horen van belanghebbenden
een centrale plaats inneemt in de procedure. Daarvoor
zijn vier redenen. N iet iedereen is even goed in schriftelijk
íormuleren, een gesprek kan nieuwe informatie opleveren,
een hoorzitting biedt de kans om een oplosslng te vinden
en tenslotte merkt de burger zo Cat aan zijn bezwaren
serieus aandacht is besteed, De fiscus stelt belangheb-
benden in de gelegenheid om hun zegjete doen en zal dus
voor de uitnodlglng zorg dragen. Zo nodig verifieert de

inspecteur of de uitnodiging in goede orde is ontvangen.
Als de bezwaarmaker aangeeft die niet te hebben gekregen,
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is eventueel de jurisprudentie over het verzenden en

ontvangen van besluiten van toepassing.

Toch zijn er gtenzen. De uitzonderingen staan in art.7'.3

Awb. Als bijvoorbeeld het bezwaar overduidelijk niet-ontvan-
kelijk is ofgeen kans van slagen heeft, bestaat het recht om
te worden gehoord niet. De Belastingdienst hoeít ook niet
iemand voor een hoorzitting uit te nodigen die uitdrukkelif k
verklaart geen gebruik te willen maken van zijn recht. Dat

geldt ook als een bezwaarmaker niet desgevraagd binnen
een redelijke termi,jn verklaart dat hij wil worden gehoord.
Laatste uitzondering: het recht bestaat niet als de fiscus
volledie aan het bezwaar tegemoet komt.

Soms is de Belastingdienst slecht bereikbaar. De inspecteur
is juist met vakantie omdat hij zijn verlof heeft opgespaard,
het dossier ligt in de onderste lade... Deze praktische
bezwaren zijnvoor risico van de overheid. lmmers, uit de

hierboven genoemde jurisprudentie volgt dat het voldoende
is als in het bezwaar, ook al is dat een pro forma briefe,
staat dat belanghebbende gebruik wil maken van zijn
hoorrecht. Dat is een standaard zinnetje dat eigenlijk in elk

bezwaar behoort te staan. Aízien van een gesprek kan altijd
nog.

Normaal moet een bestuursorgaan op grond van de Awb

ook een uitnodiging sturen als het bezwaarschrift niets

vermeldt over het hoorrecht. ln fiscale zaken geldt art. z5

AWR. Daarin staat dat een belanghebbende wordt gehoord
als hij daarom vraagt. De staatssecretaris heeít in het

Besl u it Fiscaal Bestuu rsrecht beleidsregels geíormuleerd
en aansluiting gezocht bij de Awb. Het initiatief voor het

horen van een belanghebbende ligt bij de inspecteur. Als de

fiscus handelt conform de eigen regels, is een toevoeging
als 'lndien u voornemens bent om dit bezwaar af te wijzen,
verzoek ik u gehoord te worden' niet nodig. Maar hier geldt:
better safe than sorry. Niet iedere inspecteur handelt volgens
het beleid dus het verdient aanbeveling om te vragen om
een hoorzitting.

Het hoorrecht is bijna heilig. Terecht. Ook een boete van

e 344 Qoals in de besproken casus) is een boete. De

inspecteur kan niet achterover leunen.
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