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 Fiscaal be stuurs recht 

FED 2020/144

HOGE RAAD
5 juni 2020, nr. 18/04533
(Mrs. Koopman, Punt, Van Hilten)
m.nt. dr. E. Poelmann

Art. 7:2 Awb

V-N 2020/27.25
V-N Vandaag 2020/1475
BNB 2020/111
Be las ting blad 2020/379
ECLI:NL:HR:2020:1011

Verzoek om dossierinzage in bezwaarfase impliceert verzoek om te worden gehoord.

Belanghebbende maakt het voorbehoud om te worden gehoord als alle on derliggende informatie bekend is. 
Hof Amsterdam oordeelt dat belanghebbende niet binnen de gestelde redelijke termijn heeft aangegeven te 
willen worden gehoord. De Hoge Raad casseert dit oordeel en overweegt dat de mededeling van belangheb-
bende kennis te willen nemen van de op de zaak betrekking hebbende stukken, moet worden opgevat als de 
verklaring gebruik te willen maken van het hoorrecht.

Het geschil betreft schending van de hoorplicht en een daaruit voortvloeiende proceskostenvergoeding.

Hoge Raad

2  Uitgangspunten in cassatie
2.1.1  De Inspecteur heeft op 21 maart 2016 aan belanghebbende een naheffingsaanslag in de motor-
rijtuigenbelasting en een boete opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen zowel de nahef-
fingsaanslag als de boete.
2.1.2  Bij brief van 19 april 2016 heeft de Inspecteur belanghebbende in de gelegenheid gesteld om 
hem voor 16 mei 2016 te laten weten of zij gebruik wil maken van het recht om te worden gehoord. Be-
langhebbende heeft schriftelijk op die brief gereageerd. In deze reactie heeft zij on der meer vermeld:

“Aangezien op dit moment niet alle on derliggende informatie bekend is wil belanghebben-
de zich uit druk ke lijk het recht voorbehouden om, na ontvangst van de opgevraagde on-
derliggende stukken, op een later moment dit bezwaarschrift met nadere gronden te mo-
gen aanvullen en/of voorzover noodzakelijk gehoord te worden.”

2.1.3  Bij brief van 19 mei 2016 heeft de Inspecteur belanghebbende nogmaals in de gelegenheid ge-
steld om hem, ditmaal voor 10 juni 2016, te laten weten of zij gebruik wil maken van het recht om te 
worden gehoord. Belanghebbende heeft niet op dit verzoek gereageerd. De Inspecteur heeft vervolgens 
bij uitspraak op bezwaar de naheffingsaanslag en de boetebeschikking gehandhaafd.
2.2 Voor het Hof was on der meer in geschil of de Inspecteur de hoorplicht als bedoeld in artikel 7:2 
Awb heeft geschonden.
2.3 Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende met hetgeen zij in het bezwaarschrift heeft geschre-
ven niet een expliciet verzoek heeft gedaan om te worden gehoord. Het Hof heeft verder geoordeeld dat 
de Inspecteur belanghebbende voldoende gelegenheid heeft gegeven om te worden gehoord. Daartoe heeft 
het Hof overwogen dat de Inspecteur zowel in zijn brief van 19 april 2016 als in zijn brief van 19 mei 2016 
belanghebbende heeft gewezen op de mogelijkheid te worden gehoord. Op deze gronden heeft het Hof 
geoordeeld dat de Inspecteur de hoorplicht als bedoeld in artikel 7:2 Awb niet heeft geschonden.
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3  Be oor de ling van de middelen
3.1 De middelen zijn on der meer gericht tegen de hiervoor in 2.3 weergegeven oordelen van het Hof.
3.2.1  Het Hof is terecht ervan uitgegaan dat op grond van on derdeel 9 van het Be sluit Fiscaal 
Be stuurs recht (hierna: het BFB), in afwijking van artikel 25, lid 1, AWR, het initiatief voor het horen van 
de belanghebbende bij de inspecteur ligt en dat de inspecteur dus aan de belanghebbende moet vragen 
of hij gebruik wil maken van het recht om te worden gehoord. Het Hof heeft ook terecht tot uitgangs-
punt genomen dat on derdeel 9, on der 2, van het BFB meebrengt dat de inspecteur kan afzien van horen 
wanneer de belanghebbende niet binnen een door de inspecteur gestelde redelijke termijn verklaart dat 
hij gebruik wil maken van het recht om te worden gehoord.
3.2.2  In dit geval heeft belanghebbende op de vraag van de Inspecteur of zij wilde worden gehoord 
tijdig het hiervoor in 2.1.2 geciteerde antwoord gegeven. Uit dat antwoord blijkt dat belanghebbende ge-
bruik wilde maken van het in artikel 7:4, lid 2, van de Awb opgenomen recht om voorafgaand aan het 
eventuele horen de op de zaak betrekking hebbende stukken in te zien. Door de manier waarop in arti-
kel 7:4 Awb het recht op inzage is gekoppeld aan het horen, moet de mededeling van belanghebbende 
dat zij kennis wilde nemen van de op de zaak betrekking hebbende stukken, worden opgevat als de in 
artikel 7:3, letter d, Awb en in on derdeel 9, on der 2, van het BFB bedoelde verklaring dat zij gebruik wil-
de maken van haar recht om te worden gehoord. Daaraan doet niet af dat belanghebbende haar verzoek 
heeft geclausuleerd met de woorden “en/of voor zover noodzakelijk.”
3.2.3  Het Hof heeft hetgeen hiervoor in 3.2.2 is overwogen, miskend. Het uitblijven van een reactie 
op de vraag die nogmaals is gesteld in de hiervoor in 2.1.3 bedoelde brief, kan belanghebbende niet wor-
den tegengeworpen omdat zij al tijdig op de brief van 19 april 2019 had gereageerd, en daarbij reeds 
kenbaar had gemaakt dat zij gebruik wilde maken van haar recht te worden gehoord (zie hiervoor in 
3.2.2). De middelen slagen daarom voor zover zij klagen over de hiervoor in 2.3 weergegeven oordelen 
van het Hof dat belanghebbende niet heeft verzocht om te worden gehoord en dat de Inspecteur belang-
hebbende voldoende gelegenheid heeft gegeven om te worden gehoord.
3.3 De middelen voor het overige kunnen niet tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te moti-
veren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de be oor de ling van deze middelen is het namelijk in 
zoverre niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de een heid of de ontwik-
keling van het recht (zie artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie).
3.4.1  Gelet op hetgeen hiervoor in 3.2.3 is overwogen, kan de uitspraak van het Hof niet in stand blij-
ven. De Hoge Raad kan de zaak afdoen.
3.4.2  Aan de schending van de hoorplicht kan op grond van artikel 6:22 Awb worden voorbijgegaan 
indien aannemelijk is dat de belanghebbende daardoor niet wordt benadeeld.1 Dat is hier niet het ge-
val. In het proces-verbaal van het verhan del de ter zitting van het Hof zijn de hierna volgende verklarin-
gen van de gemachtigde van belanghebbende opgenomen:

“De inspecteur heeft het hoorrecht geschonden. U houdt mij voor dat ik bij de rechtbank 
heb verklaard dat het niet wenselijk is om aan de schending het gevolg te verbinden dat de 
zaak wordt teruggewezen naar de inspecteur. Dat is juist, maar het gaat mij erom dat het 
beroep in dat geval gegrond is. Ik hoor u zeggen dat niet elk vormverzuim leidt tot een ge-
grond beroep met ver nie ti ging van de on derliggende aanslag. Ik ben mening dat, indien 
wordt vastgesteld dat belanghebbende ten onrechte niet is gehoord, het beroep gegrond is 
en belanghebbende recht heeft op vergoeding van de proceskosten.”

Uit de gedingstukken volgt dat belanghebbende en de Inspecteur in beroep en in hoger beroep van me-
ning verschilden over de van belang zijnde feiten, zodat niet kan worden gezegd dat belanghebbende 
niet is benadeeld door het achterwege blijven van een hoorzitting. Dat wordt niet anders indien, zoals 
in dit geval, de belanghebbende in beroep en/of in hoger beroep te kennen heeft gegeven dat de zaak 
niet hoeft te worden teruggewezen naar de inspecteur.2 Het gevolg is dat de uitspraak op het bezwaar 
niet in stand kan worden gelaten met toepassing van artikel 6:22 Awb.
3.4.3  Het hiervoor overwogene brengt mee dat het beroep bij de Rechtbank gegrond moet worden 
verklaard. Omdat in deze cassatieprocedure, gelet op hetgeen hiervoor in 3.3 is overwogen, is komen 
vast te staan dat de aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag moet worden gehandhaafd, moet 
de uitspraak op bezwaar wegens schending van de hoorplicht worden vernietigd on der de bepaling dat 
de rechtsgevolgen van die uitspraak in stand blijven.

1 Zie HR 18 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7495.
2 Vgl. HR 29 ja nu a ri 2016, ECLI:NL:HR:2016:114, r.o. 2.5 en 2.6.
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 Noot 

1. Wie al dan niet bewust afziet van horen, verspeelt tevens het recht om op grond van art. 7:4 Awb 
inzage te nemen (HR 7 juni 2002, nr. 36 801, V-N 2002/30.7 en zie PG Awb I, p. 337-340). Het be stuurs-
or gaan kan er wel voor kiezen om bij voor beeld na de uitspraak op bezwaar alsnog te horen, hetgeen dan 
ook betekenis heeft (HR 22 maart 2002, nr. 36.933, V-N 2002/17.5). 
2. Wordt niet gehoord ex art. 7:2 Awb, dan bestaat dus geen inzagerecht ex art. 7:4 Awb. Impliceert 
dit dat wel gehoord zou moeten worden als het be stuurs or gaan nog geen inzage kan geven? Het in de 
on derhavige zaak door belanghebbende gemaakte voorbehoud is namelijk geenszins algemeen. Ik acht 
het meer dan opvallend dat tenminste in de door het hof aangehaalde rechtsoverweging van de recht-
bank wel zo wordt overwogen. Het voorbehoud van belanghebbende ziet echter specifiek op het op dat 
moment niet bekend zijn van alle on derliggende informatie. Een eenvoudig briefje van de Inspecteur 
dat de informatie voorhanden is en ter inzage ligt, was mijns inziens voldoende ge weest om belangheb-
bende’s voorbehoud weg te nemen. 
3. De prijs van het doelmatig koppelen van het recht op inzage aan het doen van een beroep op het 
horen, kan naar mijn mening in ieder geval niet anders zijn dan dat het inzagerecht niet illusoir mag zijn. 
Het Hof oordeelt evenwel dat belanghebbende had moeten ingaan op het horen en vervolgens, los daar-
van, dat art. 8:42 Awb niet gelijk is aan art. 7:4 Awb. Dit laatste moge zo zijn, het inzagerecht moet wel 
bij dra gen aan het horen, waardoor met name draagvlak voor het be sluit wordt vergroot en verdere pro-
cedures worden voorkomen. Horen zon der adequate inzage zou hieraan afbreuk doen. Het verbaast dan 
niet dat de Hoge Raad in zijn oordeel de koppeling tussen de hoorplicht en het inzagerecht nog scher-
per accentueert, c.q. moet accentueren dan voorheen. De Hoge Raad had ook kunnen oordelen dat in be-
langhebbende’s reactie lag besloten dat zij gehoord wenste te worden. Dit ligt er namelijk materieel in 
besloten en de Hoge Raad toetst stukken in de regel materieel. In dit geval is de geformuleerde rechts-
regel eenduidig en voorkomt toekomstige casuïstische grensgevallen. Dit biedt meer rechts be scher ming.

dr. E. Poelmann
 

FED 2020/145

HOGE RAAD
18 september 2020, nr. 19/04365
(Mrs. Wortel, Beukers-van Dooren, Cools)
m.nt. mr. M.H.W.N. Lammers

Art. 7:2; 7:9 Awb; art. 25 AWR

V-N Vandaag 2020/2202
V-N 2020/45.19
BNB 2020/157
ECLI:NL:HR:2020:1419

Afzeggen hoorgesprek is niet automatisch afstand doen van hoorrecht.

Tijdens een eerste hoorgesprek komt vast te staan dat belanghebbende nog nader bewijs wenst aan te dra-
gen voor de geclaimde aftrekpost. Par tij en spreken met elkaar een tweede hoorgesprek af, zodat belangheb-
bende dan nog stukken kan overleggen en toelichten. On derweg naar het tweede hoorgesprek wordt belang-
hebbende aangehouden door de politie en zegt zij het hoorgesprek af. De inspecteur trekt daaruit de 
conclusie dat belanghebbende geen gebruik meer wil maken van het hoorrecht en doet uitspraak op be-
zwaar. Zowel de rechtbank als het ge rechts hof zijn van oordeel dat de inspecteur niet gehouden was tot het 
houden van een tweede hoorgesprek. De Hoge Raad oordeelt anders. Aangezien on der opgave van redenen 
de afspraak kort van tevoren is afgezegd en belanghebbende tijdens het tweede hoorgesprek nadere stuk-
ken zou overleggen en bespreken, kan niet zon der meer worden aan ge no men dat zij verder niet meer wilde 
worden gehoord. Daartoe is, aldus het oordeel van de Hoge Raad, nodig dat belanghebbende ondubbelzin-
nig kenbaar maakt niet verder te willen worden gehoord.


