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In de meeste zaken waarbij een informatiebeschikking 
wordt opgelegd, gaat het om vragen van informatie aan 
binnenlands belastingplichtigen ten behoeve van de opleg-
ging van (navorderings)aanslagen inkomstenbelasting. In 
een enkel geval betreft het vragen aan niet of nog niet belas-
tingplichtigen betreffende hun fiscale woonplaats. Met de 
invoering van de automatische uitwisseling van financiële 
rekeninginformatie op grond van de Common Reporting 
Standard2 kreeg de Belastingdienst de beschikking over 
financiële rekeninginformatie van personen met een Neder-
lands adres die wellicht geen binnenlands belastingplich-
tige zijn. De vraag is dan, en dat wordt hierna nader uitge-
werkt, of een informatiebeschikking kan worden ingezet 
bij het onderzoek naar de binnenlandse belastingplicht van 
een niet-ingezeten persoon. Hierbij komt met name aan de 
orde in hoeverre het territorialiteitsbeginsel het handelen 
van de Belastingdienst normatief inkadert.

Na een blik op de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie 
schenk ik aandacht aan mogelijke territoriale beperkingen 
aan de bevoegdheid van de Nederlandse Belastingdienst 
om vragen te stellen aan niet-ingezetenen. Daarbij wordt 
gekeken naar het internationale recht om het begrip ‘terri-
torialiteit’ nader in te vullen. Deze beschouwing wordt 
afgesloten met een conclusie.

1 Zie voor een voorbeeld EclI:Nl:rBrOT:2008:BD4467, waar een trustkan-
toor een dwangsom kreeg opgelegd met een maximum van € 1.000.000.

2 Zie art. 10a-10f WIBB, ingevoerd door wijziging van rl 2011/16 (DAc2: rl 
2014/107).

1. Art. 52a AWR, wetsgeschiedenis

1.1 Vooraf
Art. 47 AWR blijkt nogal een hindernis voor vragen aan 
niet-ingezetenen, waarvan vermoed wordt dat ze binnen-
landse bronnen van inkomen hebben, dan wel echte inge-
zetenen zijn. Aardema, in zijn noot in BNB 2003/2683, 
wijst op twee varianten van mogelijk fiscaal handelen. In 
de eerste plaats de voor de fiscus strenge variant, waarbij 
de inspecteur dan eerst maar eens aannemelijk moet maken 
dat betrokkene in Nederland belastingplichtig is, voordat 
hij zijn vragenspervuur kan loslaten, en een voor de fiscus 
milde variant waarbij de inspecteur niet in eerste instantie 
aannemelijk behoeft te maken dat de betrokkene buiten-
lands belastingplichtig is in Nederland. De belastingplich-
tige die meent geen zaak met de Nederlandse inspecteur te 
hebben, zal zich toch moeten verdedigen, omdat omkering 
en verzwaring van de bewijslast dreigt nadat de inspecteur 
de aanslag heeft opgelegd. Dit was ook een reden voor 
de Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in 
het belastingrecht (de werkgroep Geppaart-Flinterman4) 
om de staatssecretaris te adviseren de verplichting tot 
informatieverstrekking te doen plaatsvinden bij een voor 
bezwaar en beroep vatbare beschikking. R.H. Happé, in 
zijn beschouwing ‘De inzageverplichting ter discussie: een 
voorstel tot verbetering van een gebrekkige rechtsgang’ in 
WFR 2001/6428 bepleit ook de opening van een dergelijke 
rechtsgang. Toch duurde het nog tot 2011 voordat er een 
wettelijke regeling is gekomen. 

3 EclI:Nl:Hr:2003:Af7498, over de vraag of er sprake is van een vaste 
inrichting in Nederland voor een inwoner van canada.

4 Zie V-N 1997/1714, ‘Advies inzake bezwaar en beroep administratieve 
verplichtingen’ (2 dec. 1996). Zie ook de bespreking van dat advies door 
j.A.G. van Es in WFR 2009/8 (6794).

De informatieverplichtingen van art. 47 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) richten zich tot ‘ieder’ 
die desgevraagd is gehouden gegevens en inlichtingen te verstrekken aan de inspecteur die voor de 
belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen zijn. Er is een directe relatie tussen de verplichting 
informatie te verschaffen en de belastingheffing te zijnen aanzien. De verplichting om informatie te 
verschaffen, kan met een informatiebeschikking worden geformaliseerd. Het niet voldoen aan een 
informatiebeschikking kan en zal in het algemeen leiden tot omkering van de bewijslast ter zake van de 
hoogte van het inkomen (art. 25 AWR). De Belastingdienst kan daarnaast de gevraagde informatie afdwingen 
via een civiel kort geding waarbij een dwangsom kan worden opgelegd (art. 52a lid 4 AWR)1. \ 
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2. Wetsvoorstel Dezentjé Hamming en Crone

De informatiebeschikking is ingevoerd in 2011 bij invoe-
ging van art. 52a in de AWR.5 In aanvang richtte het wets-
voorstel van de leden Dezentjé Hamming en Crone zich op 
twee aspecten, namelijk 1) de invoering van een bezwaar-
procedure tegen verzoeken om informatie en 2) het vast-
stellen van de omvang van administratie- en bewaarplicht 
bij voor bezwaar vatbare beschikking. Ik zal hierna uitslui-
tend ingaan op de bezwaarprocedure tegen informatiever-
zoeken.
In aanvang omvatte de reikwijdte van een informatiebe-
schikking ook de gegevensuitwisseling met het buitenland. 
In Kamerstuk 30.646 nr. 11 is de staatssecretaris van Finan-
ciën opgekomen tegen de mogelijkheid van bezwaar tegen 
informatieverzoeken waar Nederland aan moet meewerken 
op grond van internationale of supranationale verplichtin-
gen. De staatssecretaris wijst daarbij op het OESO-com-
mentaar bij art. 26 Modelverdrag, waar wordt gewezen op 
het gevaar van vertraging en frustrering bij de internatio-
nale uitwisseling van voor de belastingheffing van belang 
zijnde gegevens op verzoek. De staatssecretaris vreest dat 
de effectiviteit van de uitwisseling en daarmee de positie 
van Nederland als betrouwbare verdragspartner in het 
gedrang kan komen. Hij blijft bij zijn bezwaren tegen 
het wetsvoorstel. In hun reactie op de brief van de staats-
secretaris schrijven initiatiefnemers Dezentjé Hamming en 
Tang6 dat de geboden rechtsbescherming slechts beperkt 
van invloed zal zijn op de internationale uitwisseling van 
gegevens, maar dat kan worden voorkomen dat de Neder-
landse overheid onrechtmatige informatieverzoeken doet 
ten behoeve van buitenlandse autoriteiten. De vertraging 
die door de bezwaarmogelijkheid aan de behandeling van 
een internationaal verzoek wordt opgelopen, is niet bijzon-
der. Een directe weigering om de gegevens te verschaffen, 
leidt ook tot vertraging. In september 2009 dienen Dezen-
tjé Hamming en Tang een tweede nota van wijziging in.7 
Na overleg met de regering zijn de initiatiefnemers aan de 
bezwaren van de staatssecretaris tegemoetgekomen en is de 
nota van wijziging in overleg opgesteld. Het initiatief voor 
een informatiebeschikking komt te liggen bij de Belasting-
dienst. De mogelijkheid om een informatiebeschikking af 
te geven aan administratieplichtigen, ten behoeve van de 
belasting- of inhoudingsplicht van derden, vervalt. Het gaat 
nu alleen nog maar om de eigen belastingplicht. De admi-
nistratieplichtige heeft nog alleen een rechtsingang om een 
kostenvergoeding te vragen bij een onterecht inlichtingen-
verzoek. Opgemerkt moet worden dat de Raad van State 
in zijn advies nog wel voorstelt om de procedure van de 
informatiebeschikking ook toe te passen op verplichtingen 
ten behoeve van de belastingheffing van derden. De indie-
ners zien daar vanaf, omdat omkering en verzwaring van de 

5 Stb. 2011, 265 per 1 juli 2011.
6 Kamerstukken II 2007/08, 30645, nr. 12.
7 Kamerstukken II 2008/09, 30645, nr. 14.

bewijslast bij derdenonderzoeken geen rol speelt en het tot 
behoorlijk tijdverlies kan leiden8. 
Met de kennis van vandaag zouden de indieners wellicht 
het advies van de Raad van State wel hebben gevolgd.9 
Opvallend in het advies van de Raad van State is de over-
weging dat een informatieverzoek in het stelsel van de Awb 
niet kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van 
art. 1:3 Awb, omdat een dergelijk verzoek niet op rechts-
gevolg (de vaststelling van rechten en verplichtingen van 
anderen dan het handelend bestuursorgaan) is gericht. 
Daarbij miskent de Raad van State mijns inziens dat een 
informatieverplichting een discretionaire grondslag heeft 
(‘desgevraagd’) en het niet voldoen aan een informatiever-
zoek met straf bedreigd is (art. 68 AWR). De Hoge Raad 
raakt daar aan, zonder echt stelling te nemen, met de over-
weging:10 

4.6. Belanghebbendes klacht over schending van artikel 
8, lid 1, van het Europese Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Trb. 
1951, 154, ziet eraan voorbij dat in artikel 26 van de Over-
eenkomst met Israel ter voorkoming van dubbele belas-
ting, Trb. 1974, 39 een zogenaamd progressievoorbehoud 
is gemaakt en dat mitsdien, zo artikel 47 van voormelde 
Wet al geacht moet worden de uitoefening van het door 
artikel 8, lid 1, van eerstgenoemd Verdrag gewaarborgde 
recht te beperken, die beperking kan worden aangemerkt 
als ,,necessary in a democratic society in the interest of the 
economic well-being of the country” in de zin van lid 2 van 
dat artikel. (cursivering LN)

3. Territorialiteit

Het territorialiteitsbeginsel beperkt de bevoegdheid de 
Belastingdienst (haar jurisdictie) tot het grondgebied van 
het land Nederland. De personele reikwijdte is beperkt 
tot de inwoners van het rechtsgebied. Om die reden is de 
woonplaats de meest bepalende factor bij het vaststellen 
van de subjectieve belastingplicht. Daarnaast is het bron-
staatbeginsel actief voor bronnen van inkomen die niet 
op inwonerschap gebaseerd zijn, zoals zakelijke heffings-
rechten op inkomsten uit onroerend goed en aanmerke-
lijk belang. Deze leiden tot een beperkte (buitenlandse) 
belastingplicht (art. 7.1 e.v. IB 2001). De reikwijdte van de 
verplichting van art. 47 AWR om inlichtingen te verschaf-
fen, hangt dus nauw samen met de subjectieve en objectieve 
belastingplicht van de betrokken persoon. De vraag is dan 
of de Belastingdienst nakoming van de informatieverplich-
tingen kan eisen van niet-ingezeten personen als er geen 
aanknopingspunten voor binnenlandse of buitenlandse 
belastingplicht zijn.

8 Kamerstukken II 2009/10, 30645, nr. 15.
9 Ik wijs hier op het op art. 47 Handvest gebaseerd recht op toegang tot de 

rechter om de rechtmatigheid van inlichtingenverzoeken op grond van 
de rl 2011/16 te laten toetsen (Berlioz en Shakira).

10 EclI:Nl:Hr:1986:AW8017, BNB 1986/238.
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Extraterritoriale werking van nati-
onaal recht kan alleen met goed-

vinden van de andere staat

Zo was er een belanghebbende met woonplaats in Monaco 
aan wie vragen werden gesteld over zijn betrekkingen met 
Nederland.11 Na enig heen en weer werd uiteindelijk een 
informatiebeschikking afgegeven, waartegen de belangheb-
bende in bezwaar en beroep is gekomen. De informatie-
beschikkingen hadden betrekking op (navorderings)aansla-
gen inkomstenbelasting over de jaren 2010, 2011 en 2012. 
Belanghebbende had aanmerkelijke belangen in Neder-
landse en Belgische vennootschappen. Uit een ingesteld 
onderzoek bij één van de bv’s zijn feiten en omstandigheden 
naar voren gekomen die de inspecteur aanleiding geven om 
te veronderstellen dat belanghebbende mogelijk binnen-
lands belastingplichtige is. Belanghebbende wenste geen 
gevolg te geven aan de informatiebeschikking, stellende dat 
hij buitenlands belastingplichtige is. Het hof meent echter 
dat belanghebbende toch op de gestelde vragen antwoord 
moet geven omdat er sprake is van een meer dan louter 
theoretische mogelijkheid dat sprake is van binnenlandse 
belastingplicht en dat de inspecteur daarover vragen mag 
stellen en gegevens mag opvragen.12

De lijn van de Hoge Raad in dezen is dus dat het vragen 
naar objectieve inkomensbestanddelen kan bijdragen aan 
een oordeel over de subjectieve belastingplicht. De huidige 
lijn van de Hoge Raad, de milde variant, kan in conflict 
komen met het territorialiteitsbeginsel. Immers, een inwo-
ner van een ander land wordt bevraagd door een bestuurs-
orgaan van Nederland, wat in strijd kan komen met het 
internationale recht. 
Extraterritoriale werking van nationaal recht kan alleen 
met goedvinden van de andere staat. Voor internatio-
nale samenwerking op belastingterrein is een stelsel van 
verdragen afgesloten. In die verdragen is een samenwer-
kingsclausule opgenomen. Bijvoorbeeld in het Verdrag met 
Canada13 is in art. 26 een samenwerkingsbepaling opge-
nomen. Ook zijn materiële bepalingen opgenomen die tot 
andere uitkomst kunnen leiden dan de bepalingen waarop 
de buitenlandse belastingplicht in de Wet IB 2001 is geba-
seerd.14 Het lijkt mij dan ook dat de inspecteur vóórdat 
hij vragen gaat stellen aan een inwoner van een verdrags-
land de op het verdrag gebaseerde samenwerkingsbepalin-
gen uitvoert. Want wordt het verdrag nog te goeder trouw 
uitgevoerd als de nationale belastingdienst met voorbijgaan 
aan het verdrag rechtstreeks vragen stelt aan de betrok-
kene? Een goed voorbeeld in dit verband is de vraag van 

11 EclI:Nl:GHSHE:2019:3533 en EclI:Hr:2020:1473 met 81 r.O. overweging.
12 Overweging 4.6. 
13 Protocol Trb. 1997-258. Geconsolideerde tekst https://wetten.overheid.nl/

BWBV0002457/1999-01-15. 
14 Bijvoorbeeld m.b.t. de vaste inrichting-definitie.

de Zwitserse belastingdienst aan de Nederlandse belasting-
dienst om toestemming om de betrokkene bij een groeps-
verzoek direct te mogen aanschrijven met een kennisge-
ving van voornemen van informatie uitwisseling,15 welke 
toestemming Nederland verleende. 
Laten we eens kijken hoe andere landen met dit probleem 
omgaan. In de zaak-Embiricos had de rechtbank in eerste 
aanleg in Engeland het informatieverzoek naar inkomen en 
winst afgewezen hangende de procedure omtrent de vast-
stelling van domicile16. 
Onderzoek naar objectieve en subjectieve bronnen van inko-
men kan ook op basis van het belastingverdrag gebeuren. 
In een Amerikaanse zaak rond de uitwisseling van inlichtin-
gen17 had betrokkene zich verzet tegen informatie-uitwisse-
ling met Frankrijk omdat hij inwoner van Zwitserland zou 
zijn. De Amerikaanse rechter gaat voorbij aan de woon-
plaatskwestie omdat uitsluitend beoordeeld moet worden 
of de IRS de informatiebeschikking te goeder trouw heeft 
genomen. De rechter gaat uit van de goede trouw van de 
verdragspartner en gaat niet in op de woonplaatskwestie.

De noodzaak van vragen over de ob-
jectieve belastingplicht is pas aanwe-

zig als aan de voorwaarde van sub-
jectieve belastingplicht is voldaan

In de huidige versie van art. 26 OECD is de uitwisseling van 
inlichtingen niet beperkt tot inwoners van de aangezochte 
of verzoekende staat. De toepassing van art. 26 wordt niet 
beperkt door art. 1 (personal scope of MV), noch door art. 
2 (de belastingsoort) die voorwerp is van het verdrag. De 
samenwerking waar art. 26 op ziet, gaat dus verder dan 
de toepassing van het verdrag. De conclusie is dan dat art. 
26 algemeen kan en moet worden aangewend voor woon-
plaatsonderzoeken. De Belastingdienst heeft geen interna-
tionaal rechterlijke bevoegdheid om personen buiten het 
land Nederland op te dragen informatie te verschaffen. 
Alleen een internationale overeenkomst kan het territori-
aliteitsbeginsel opzijzetten. Is overschrijding van territori-
aliteitsbeginsel door belastingambtenaren een inbreuk op 
de openbare orde en daarmee onrechtmatig? Op zichzelf 
is overschrijding van bevoegdheid geen grond voor vernie-
tiging, omdat het relativiteitsbeginsel van art. 8:69a Awb 
zich daar waarschijnlijk tegen verzet.
Uitgangspunt bij het vragen om inlichtingen is de bescher-
ming van het recht op privacy van art. 8 EVRM. Iedere 

15 cH BVGE 17 augustus 2018 zaak nr. A-5687-2017, p. E.
16 https://www.bailii.org/uk/cases/UkfTT/Tc/2019/Tc07083.html p. 125 

‘mr Embiricos’ appeal against the information notice is allowed as the 
information contained in that notice is not reasonably required pending 
determination of mr Embiricos’ domicile.’ In beroep (6 jan. 2021) werd 
dit vonnis vernietigd. Betrokkene gaat in hoger beroep bij het court of 
Appeal.

17 US district court Hanse v USA, case no. 17-cv-4573.
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vraag is een inbreuk op die vrijheid.18 Een inbreuk is alleen 
dan gerechtvaardigd als deze in overeenstemming is met de 
wet en noodzakelijk is in een democratische samenleving 
in het belang van het economische welzijn van het land. 
Noodzakelijkheid is hier bijna synoniem aan het ‘voorzien-
baar van belang’ zijn van de informatie waar om verzocht 
wordt. Dat is niet precies hetzelfde als ‘van belang kunnen 
zijn’ van art. 47 AWR. 
Een aspect dat daarbij niet uit het oog moet worden verlo-
ren, is de subsidiariteit. Kan de informatie ook met een 
minder belastend middel verkregen worden? Voor betrok-
kene minder belastend is dat de vragen met behulp van 
de bijstandsbepalingen in het verdrag worden afgewerkt, 
waardoor zijn informatiepositie wordt versterkt mocht het 
toch komen tot een latere informatiebeschikking. De infor-
matiebeschikking kan worden afgegeven als de gevraagde 
informatie ‘noodzakelijk’ is voor de belastingheffing. Dat 
vooronderstelt dat er belastingplicht is. Maar wat te doen 
met een informatievraag waarbij die vooronderstelling niet 
vervuld is? Moet die informatie dan pas verstrekt worden 
als die conditie is vervuld? Het lijkt mij dat de beide staten 
in onderling overleg eerst de woonplaatskwestie moeten 
oplossen en daarna kan eventueel met een informatiebe-
schikking op de eigen heffingsbelangen worden ingegaan. 
Nog open staat de vraag of een informatiebeschikking aan 
een niet-ingezetene moet worden gezien als het uitoefenen 
van territoriale of extraterritoriale bevoegdheid. Het gaat 
er daarbij om of de beschikking effect heeft buiten het land 
Nederland, waar het betreft boete, invorderingsmogelijkhe-
den, executie van een civiel vonnis buiten de landsgrenzen 
en paspoortsignalering. Wellicht sorteert een informatiebe-
schikking alleen effect in een ander land als daar een inter-
nationale afspraak over is.

18 Zie Hvj zaak c-682/15 Berlioz, p. 52: ‘Deze bescherming kan door een jus-
titiabele als Berlioz worden ingeroepen tegen een voor hem bezwarende 
handeling, zoals het bevel en de sanctiemaatregel die in het hoofdge-
ding aan de orde zijn, zodat een dergelijke justitiabele aanspraak kan ma-
ken op een door het recht van de Unie gewaarborgd recht in de zin van 
artikel 47 van het Handvest, en daarmee dus recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte heeft.’

4. Conclusie

Een informatiebeschikking is een inbreuk op het onge-
stoorde genot van het recht op eerbiediging van privé-, 
familie- en gezinsleven van art. 8 EVRM. De informatiebe-
schikking wordt vaak in stelling gebracht om niet-ingeze-
ten te dwingen informatie te verschaffen op basis waarvan 
de objectieve en subjectieve belastingplicht kan worden 
vastgesteld. De noodzaak van vragen over de objectieve 
belastingplicht is pas dan aanwezig als aan de voorwaarde 
van subjectieve belastingplicht is voldaan. De rechtspraak 
gaat thans nog uit van een milde variant van fiscaal hande-
len waar het art. 47 AWR aangaat. Als de vraagstelling 
echter een niet-ingezetene betreft, komt de vraag op of de 
Nederlandse belastingdienst het territorialiteitsbeginsel niet 
schendt door de buitenlands belastingplichtige rechtstreeks 
te benaderen. Indien Nederland met het woonland van de 
buitenlandsbelastingplichtige een belastingverdrag heeft 
afgesloten, is dat waarschijnlijk de aangewezen weg om 
primair de subjectieve belastingplicht vast te stellen. Dit is 
ook de kortste weg naar resultaat, omdat de route via een 
informatiebeschikking kan leiden tot het constateren van 
een dubbele woonplaats voor de betrokkene. Hier moet 
dan weer langs de weg van een onderlinge overlegproce-
dure (MAP art. 25 OESO-MV) een oplossing voor gevon-
den worden. Ik pleit er dan ook voor om bij woonplaatson-
derzoeken eerst de verdragsroute te bewandelen. 
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