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Prejudi iele
vragen: een
handig ' hort
cut'?

Het komt met enige regelmaat voor dat in een geschil met de
Belastingdienst een rechtsvraag van een zeker belang opkomt.
Recente voorbeelden zijn de rechtmatigheid van de onbeperkte
navorderingstermijn en de verenigbaarheid met EU-recht van de
forfaitaire rendementsheffing in box 3.

door mr. P.A. (Peer) Caljé, Andringa, Caljé, De jager & Schoonbeek Advocaten

Tot 1 januari 2016 bestond er in dergelijke
gevallen geen mogelijkheid om al tijdens de
procedure het oordeel van de Hoge Raad over
deze rechtsvraag te krijgen. Dat was een gemis
zeker als het financiële belang groot was ofals de
rechtsvraag een groot aantal belanghebbenden
raakte. Vaststond dat een lange en kostbare gang
naar de Hoge Raad gemaakt moest worden om
duidelijkheid te verkrijgen over de uitkomst van
de rechtsvraag. Met de invoering van art. 27ga
AWR 1959 is dit veranderd.
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Alhoewel dat niet uit de wettekst blijkt heeft de
wetgever bij het openen van de mogelijkheid
om prejudiciële vragen te stellen het oog gehad

op rechtsvragen die in een groot aantal gevallen
spelen. Daarbij gaat het naar mijn inschatting
eerder om honderdtallen dan om tientallen.
Zo besloot Rechtbank Zeeland-\X/est Brabant
(ECL|:NL:RBZ\X/B:2o16:4829) tot het stellen van
vragen naar aanleiding van een 1.500-tal zaken
waarin dezelfde rechtsvraag speelde.
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Het initiatief om prejudiciële vragen te stellen
kan van de rechter komen maar ook partijen
kunnen daartoe het initiatief nemen. Als de
rechtbank of het gerechtshof besluit tot het
stellen van prejudiciële vragen dan worden
partijen uitgenodigd om zich daarover uit te
laten.
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-) Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Een Duitse beleggingsfonds heeft in aandelen
belegd in Nederland en over een aantal jaren
bij de Belastingdienst dividendbelasting terug-
gevraagd. Het beleggingsfonds is in Duitsland
vrijgesteld van winstbelasting. Rechtbank
Zeeland-\X/est-Brabant wil van de Hoge Raad
weten of het Duitse beleggingsfonds vergeleken
kan worden met een fiscale beleggingsínstelling
(fbi). Eerder heeft de Hoge Raad beslist dat een
buitenlands beleggingsfonds niet vergelijkbaar is
met een fbi omdat het fonds in Nederland niet
inhoudingsplichtig is voor de dividendbelasting.
Daarnaast heeft de rechtbank vragen voorgelegd
over de vergelijkbaarheid. De Hoge Raad is er niet
zeker van of het eerder genoemde arrest stand
houdt en heeft op 3 maart 2017 aangegeven preju-
diciële vragen over deze kwestie voor te leggen
aan het Europese Hofvan justitie.

Op zo'n moment ofals zelfwordt verzocht om het stellen
van vragen, staat niets er aan in de weg dat een partij
zelf alvast de gewenste vragen formuleert. Daarmee kan
geprobeerd worden de gewenste richting te geven aan de
vragen die worden gesteld. Uiteraard staat het de rechter
vrij om die vraagstelling over te nemen ofom een eigen
vraagstelling te hanteren.
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De rechter kan het verzoek tot het stellen van prejudiciële
vragen naast zich neer leggen. Dat kan als de vraag van
onvoldoende gewicht is. Ook kan de rechter dit weigeren
als de vraag niet geschikt is om voor te leggen aan de Hoge
Raad. Dit is bijvoorbeeld het geval als de vraag niet een
pure rechtsvraag is en voor de beantwoording daarvan ook
een feitelijk oordeel van belang is.
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Als prejudiciële vragen worden gesteld en de Hoge Raad
neemt deze in behandeling dan wordt de procedure bij de
lagere rechter geschorst totdat de vragen zijn beantwoord.
De Hoge Raad probeert de rechtsvragen voortvarend te
behandelen. Met de behandeling van de vragen zal een
termijn van zeker zes maanden gemoeid zijn. De procedure
kent overeenkomsten met de cassatieprocedure. Zo kunnen
partijen hun zienswijze naar voren brengen maar ook kan
de procureur-generaal een conclusie formuleren.
Opvallend is dat de Hoge Raad “anderen” kan uitnodigen
om eveneens hun zienswijze te geven op de aan de orde
zijnde vragen. Ook kan de Hoge Raad de rechtsvragen
herformuleren.
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Met ingang van 1 januari 2016 is het mogelijk de Hoge Raad prejudiciële
vragen te stellen.
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Als het stellen van prejudiciële vragen wordt geweigerd
dan rest de belanghebbende slechts doorprocederen tot
de Hoge Raad. Die gang kan overigens wel verkort worden
als de Belastingdienst akkoord gaat met 'sprongcassatie'.
De rechtsgang bij het hofwordt dan overgeslagen en de
beslissing van de rechtbank wordt direct in zijn geheel
voorgelegd aan de Hoge Raad.
Sprongcassatie heeft als nadeel dat met het overslaan
van het hofeen “feitelijke” herkansing wordt overgeslagen.
Mochten de feiten dus nog niet volledig zijn uitgekristal-
liseerd of gedeeltelijk in het nadeel van belanghebbende zijn
vastgesteld dan is sprongcassatie afte raden.
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Het belang van de mogelijkheid om prejudiciële vragen te
stellen is evident. Een lange en kostbare procedure kan zo
worden voorkomen. Daar staat tegenover dat de belang-
hebbende kan menen dat de rechtsvraag duidelijk in zijn
voordeel kan worden beslecht door de rechter. In dat geval
is het stellen van vragen een ongewenste verlenging van de
procedure met extra kosten tot gevolg.
Ook kan het voorkomen dat de belanghebbende de
noodzaak tot het stellen van prejudiciële vragen erkent,
maar toch liever ziet dat dat in een andere procedure
gebeurt. De zogenaamde 'freerider' problematiek. Geheel
onterecht is deze opstelling natuurlijk niet omdat de
proceskostenvergoeding in het algemeen ontoereikend is
om de kosten van een gemachtigde te dekken.
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