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Actualiteiten in de AWR
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• Grondrechten bij heffing

• Evenredigheidsbeginsel

• Grondrechten bij beboeting

Agenda
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Conclusie Widdershoven en Wattel 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468 over evenredigheid 

→ Rechter moet af van twee-extremen-systeem (marginaal/terughoudend of vol/indringend)

→ Toepassing van het evenredigheidsbeginsel contra de formele wet -> gevolg dat de wetgever niet voor 
ogen kan hebben gehad 

Grondrechten bij heffing
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Fsv-arresten

→ Met name HR 10 december 2021 ECLI:NL:HR:2021:1748 

→ Schending grondrecht heeft slechts in uitzonderlijke gevallen gevolgen voor aanslag (zo zeer indruist 
criterium)

→ Bewijslastverdeling: vermoeden van ongelijke behandeling legt tegenbewijslast op wederpartij

→ Toepassing bij beroep op meerderheidsregel

Discriminatie lagere proceskostenvergoeding BPM-zaken

→ HR 27 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:752 

→ Toetsing aan grondwet want geen wet in formele zin

→ Objectieve en redelijke rechtvaardiging nodig bij ongelijke behandeling gelijke gevallen

Grondrechten bij heffing
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Trusthokje en vereiste aangifte (omkering bewijslast niet voor gehele aangifte) 

→ HR 27 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:767 

→ Geldt dit ook als absoluut en relatief te weinig belasting is betaald?

→ Gevolgen bij afwezigheid van een vermoeden van een trust-inkomen?

Gevolgen schending verdedigingsbeginsel beoordelen per (aangifte)tijdvak

→ HR 24 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:934

→ Draag argumenten aan die alle tijdvakken raken (feiten, toepasselijk recht, compromis)

→ Recht om inspecteur op het verkeerde been te zetten  

Verplicht verstrekken bankafschriften niet in strijd met verbod op zelfincriminatie

→ EHRM 4 oktober 2022, nr. 58342/15 (De Legé tegen Nederland)

Evenredigheidsbeginsel
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• Hoge Raad 8 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:526

→ Aanwezigheid bestanddeel van beboetbaar feit moet overtuigend worden aangetoond

→ Ambtshalve bijgebrachte grond voor cassatie 

→ Onderscheid aannemelijk maken en overtuigend aantonen? 

→ Belastingdienst als toezichthouder -> wel beantwoorden van boetevragen? 

→ Hoe om te gaan met bewijsvermoedens? 

Grondrechten bij beboeting



7

• Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8130

→ Niet gewezen op recht op rechtsbijstand

→ Opleggen van vergrijpboetes moet worden aangemerkt als een ‘criminal charge’ 

→ Waarborgen uit artikelen 6 EVRM, 47 en 48 Handvest van toepassing

→ Bewijsuitsluiting verklaringen

→ Volstaat de mededeling in de oproepingsbrief?

Grondrechten bij beboeting



Grondrechten bij beboeting
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• Conclusie

→ Punitieve sancties in het belastingrecht worden steeds meer gelijkgesteld met het strafrecht

→ Strengere toetsing aan artikel 6 EVRM

→ Wees in boetezaken scherp op verdedigingsrechten die ook gelden in het strafrecht!
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• VN Mensenrechtencomité 2 september 2022, CCPR/C/135/D/3256/2018

→ nieuwe herzieningsmogelijkheid na veroordeling na eerdere vrijspraak of hogere strafoplegging 
noodzakelijk? 

→ Artikel 14, vijfde lid, IVBRP

→ Oplossingen?

→ Mogelijkheden in de praktijk? 

Grondrechten bij beboeting



Bedankt voor uw 
aandacht
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