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De persoon die over de inlichtingen beschikt 
en aan wie een administratieve geldboete is 
op ge legd wegens niet nale ving van het bevel 
welk volgens nationaal recht niet vatbaar is 
voor beroep, moet over de mogelijkheid be
schikken, nadat de rechtmatigheid van het be
vel is vastgesteld, alsnog gevolg te geven aan 
het bevel zon der dat hem een sanctie wordt 
op ge legd.

Een inlichtingenverzoek moet worden geacht be
trekking te hebben op inlichtingen die niet kennelijk 
van elk belang lijken te zijn ontdaan wan neer de 
per so nen naar wie het on der zoek of controle is in
gesteld (…) niet individueel en bij naam worden 
geïdentificeerd maar de verzoekende autoriteit wel 
duidelijk en genoegzaam on derbouwt dat zij een 
gericht on der zoek naar een beperkte groep van per
so nen verricht dat is ingegeven door gegronde ver
moedens dat een specifieke wettelijke ver plich ting 
niet is nageleefd.

Artikel 47 van het Handvest (…) moet aldus 
worden uitgelegd dat een persoon die inlichtingen 
bezit en 

– aan wie een administratieve geldboete is op
ge legd wegens niet nale ving van een bevel waarbij 
hem is gelast inlichtingen te verstrekken in het ka
der van een informatieuitwisseling tussen na tio
na le belastingautoriteiten op grond van richtlijn 
2011/16 en welk bevel volgens het na tio na le recht 
van de aangezochte lidstaat niet vatbaar is voor be
roep, en

– die de rechtmatigheid van dit bevel incidenteel 
heeft aangevochten in het kader van een beroep in 
rechte tegen het be sluit tot vast stel ling van een 
sanctie die hem wegens niet nako ming van dit be
vel is op ge legd en die aldus pas in de loop van de ge
rechtelijke procedure be tref fen de dit beroep kennis 

* L.E.c. Neve is bui tenpromovendus aan de Erasmus Universiteit
Rot ter dam.

heeft gekregen van de in artikel 20, lid 2, van deze 
richtlijn vermelde mi ni muminformatie,

over de mogelijkheid moet beschikken om, na
dat de rechtmatigheid van dit bevel en dit boetebe
sluit die jegens hem zijn vastgesteld onherroepelijk 
is erkend, binnen de termijn waarin het na tio na le 
recht daartoe aanvankelijk voorzag gevolg te geven 
aan het bevel tot het verstrekken van inlichtingen, 
zon der dat de sanctie waarmee hij is geconfron
teerd om zijn recht op een doeltreffende voorziening 
in rechte te kunnen uitoefenen, in dat geval wordt 
gehandhaafd. Enkel wan neer die persoon niet bin
nen die termijn gevolg geeft aan dat bevel, wordt de 
op ge legde sanctie legitiem opeisbaar.

In zaak c437/ 19,* betreffende een verzoek om 
een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 
VWEU, ingediend door de cour administrative 
(hoogste be stuurs rechter, Luxemburg) bij beslis
sing van 23 mei 2019, ingekomen bij het Hof op 
31 mei 2019, in de procedure tussen:
État luxembourgeois,
tegen
L.

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslis
sing betreft de uitlegging van artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten van de  Europese 
Unie (hierna: ‘Handvest’) en artikel 1, lid 1, artikel 
5 en artikel 20, lid 2, on der a), van richtlijn 
2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 be
tref fen de de administratieve samenwerking op 
het gebied van de belastingen en tot intrekking 
van richtlijn 77/799/EEG (PB 2011, L 64, blz. 1).PB 2011, L 64, blz. 1).PB
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van 
een geding tussen de État luxembourgeois 
(Luxemburgse staat) en L, ven noot schap naar 
Luxemburgs recht, over de rechtmatigheid van 
een boete die haar is op ge legd voor het weigeren 
bepaalde inlichtingen te verstrekken ingevolge 
een verzoek om uitwisseling van fis ca le inlichtin
gen tussen lidstaten.

 Toepasselijke bepalingen

 Unie recht
3 De overwegingen 1, 2 en 6 tot en met 9 
van richtlijn 2011/16 luiden als volgt:

“(1) In dit tijdperk van globalisering moe
ten de lidstaten steeds vaker een beroep doen 
op wederzijdse bijstand bij belastingheffing. 
De mobiliteit van de belastingplichtigen, het 
aantal grens over schrij dende transacties en de 
in ter na ti o nalisering van de fi nan ci ë le instru
menten hebben een hoge vlucht genomen, 
waardoor het voor de lidstaten steeds moeilij
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ker wordt de juiste be las ting grond slag te be
palen. Dit belemmert de goede werking van 
de belastingstelsels en leidt tot dubbele hef
fing, hetgeen op zich al aanzet tot belasting
fraude en belastingontwijking, […].
(2) Een lidstaat afzon derlijk kan bijgevolg 
zijn eigen belastingstelsel, met name wat de 
directe belastingen betreft, niet meer beheren 
zon der inlichtingen van andere lidstaten. Ten
einde de negatieve gevolgen van deze ontwik
keling tot staan te brengen, is het absoluut 
zaak een nieuwe administratieve samenwer
king tussen de be las ting diensten van de lid
staten op te zetten. Er is behoefte aan instru
menten die voor alle lidstaten in dezelfde 
regels, rechten en ver plich tingen voorzien en 
aldus on derling vertrouwen kunnen wekken.
[…]
(6) […] In dit verband wordt deze nieu
we richtlijn geacht het passende instrument 
voor een doeltreffende administratieve sa
menwerking te zijn.
(7) Deze richtlijn bouwt voort op de ver
wezenlijkingen van richtlijn 77/799/EEG van 
de Raad van 19 december 1977 be tref fen de de 
wederzijdse bijstand van de be voeg de autori
teiten van de lidstaten op het gebied van de 
directe belastingen en heffingen op verzeke
ringspremies (PB 1977, L 336, blz. 15), maar PB 1977, L 336, blz. 15), maar PB
voorziet waar nodig in dui de lij ker en precie
zer voorschriften voor de administratieve sa
menwerking tussen de lidstaten, teneinde de 
werkingssfeer van deze samenwerking te ver
ruimen, meer bepaald wat de uitwisseling van 
inlichtingen betreft. Dui de lij ker voorschriften 
moeten het met name ook mogelijk maken 
alle na tuur lij ke en rechts per so nen in de Unie 
te bestrijken, rekening gehouden met het 
steeds bredere scala aan wettelijke regelingen, 
waar on der niet alleen traditionele construc
ties zoals trusts, stichtingen en beleggings
fondsen, maar ook nieuwe instrumenten 
waarvan belastingbetalers in de lidstaten zich 
zouden kunnen bedienen.
(8) […] Er dient […] te worden voorzien 
in directere contacten, om de samenwerking 
efficiënter en sneller te doen verlopen. […]
(9) De lidstaten moeten op verzoek van 
een andere lidstaat inlichtingen uitwisselen 
over welbepaalde zaken en het on der zoek 
verrichten dat noodzakelijk is om der ge lij ke 
inlichtingen te kunnen verkrijgen. Doel van 
het criterium ‘verwacht belang’ is te voorzien 
in een zo ruim mogelijke uitwisseling van in
lichtingen op belastinggebied en tegelijkertijd 
te verdui de lij ken dat de lidstaten niet vrijelijk 
fish ing expedi tions kunnen verrichten of om fish ing expedi tions kunnen verrichten of om fish ing expedi tions
inlichtingen kunnen verzoeken die waar

schijnlijk niet re le vant zijn voor de belastin
gaangelegenheden van een bepaalde belas
tingplichtige. Hoewel artikel 20 van deze 
richtlijn procedurele vereisten be vat, moeten 
deze bepalingen ruim worden ge ïn ter pre
teerd om de effectieve uitwisseling van inlich
tingen niet te belemmeren.”

4 Artikel 1 van richtlijn 2011/16 heeft als 
opschrift ‘On der werp’ en bepaalt in lid 1:

“Deze richtlijn legt de voorschriften en proce
dures vast voor de on der lin ge samenwerking 
van de lidstaten met het oog op de uitwisse
ling van inlichtingen die naar verwachting van 
belang zijn voor de administratie en de hand
having van de na tio na le wetgeving van de lid
staten met betrekking tot de in artikel 2 be
doelde belastingen.”

5 Artikel 3 van deze richtlijn heeft als op
schrift ‘Definities’ en luidt:

“In deze richtlijn wordt verstaan on der:
[…]
11. ‘persoon’,
a) een natuurlijk persoon;
b) een rechts per soon;
c) indien de geldende wetgeving in die 
mogelijkheid voorziet, een vereniging van 
per so nen die bevoegd is rechts han de lingen te 
verrichten, maar niet de status van rechts per
soon bezit, of
d) een andere ju ri dische constructie, on
geacht de aard of de vorm, met of zon der 
rechts per soon lijk heid, die activa, met inbegrip 
van de daardoor gegenereerde inkomsten, be
zit of beheert welke aan belastingen in de zin 
van deze richtlijn zijn on der wor pen;
[…]”

6 Artikel 5 van deze richtlijn, met als op
schrift ‘procedure voor de uitwisseling van inlich
tingen op verzoek’, bepaalt:

“Op verzoek van de verzoekende autoriteit, 
deelt de aangezochte autoriteit alle in artikel 1, 
lid 1, bedoelde inlichtingen die deze in haar 
bezit heeft of naar aanleiding van een admi
nistratief on der zoek verkrijgt, aan de verzoe
kende autoriteit mee.”

7 Artikel 20 van die richtlijn, met als op
schrift ‘standaardformulieren en geautomatiseer
de formaten’, luidt:

“1. Het verzoek om inlichtingen of om 
een administratief on der zoek op grond van 
artikel 5 en het desbe tref fen de antwoord, de 
ontvangstbevestiging, het verzoek om aanvul
lende achtergrondinformatie en de medede
ling dat aan het verzoek niet kan of zal wor
den voldaan, zoals bepaald in artikel 7, worden 
voor zover mogelijk verzonden met gebruik
making van het door de commissie volgens 
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de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vast 
te stellen standaardformulier.
Het standaardformulier kan vergezeld gaan 
van verslagen, verklaringen en andere be
scheiden, of van voor eens lui dend gewaar
merkte afschriften of uittreksels daarvan.
2. Het in lid 1 bedoelde standaardformu
lier be vat ten minste de volgende door de ver
zoekende autoriteit te verstrekken informatie:
a) de identiteit van de persoon naar wie 
het on der zoek of de controle is ingesteld;
b) het fis ca le doel waarvoor de informa
tie wordt opgevraagd.
De verzoekende autoriteit kan namen en 
adressen van per so nen die worden ver on der
steld in het bezit te zijn van de verlangde in
formatie, alsook andere elementen die het 
verzamelen van de informatie door de aange
zochte autoriteit vereenvoudigen, doorgeven, 
voor zover deze bekend zijn en deze praktijk 
aansluit bij in ter na tio na le ontwikkelingen.
[…]”

 Luxemburgs recht

 Wet van 29 maart 2013
8 Artikel 6 van de wet van 29 maart 2013 
tot omzetting van richtlijn 2011/16 en tot wij zi
ging van de algemene belastingwet en intrekking 
van de ge wij zigde wet van 15 maart 1979 inzake 
in ter na tio na le administratieve bijstand op het ge
bied van de directe belastingen (Mémorial A 2013, 
blz. 756), bepaalt:

“Op verzoek van de verzoekende autoriteit 
deelt de aangezochte Luxemburgse autoriteit 
haar alle inlichtingen mee die zij in haar bezit 
heeft of naar aanleiding van een administra
tief on der zoek verkrijgt en die naar verwach
ting van belang zijn voor de administratie en 
de handhaving van de binnenlandse wetge
ving van de verzoekende lidstaat be tref fen de 
de […] belastingen.”

 Wet van 25 no vem ber 2014
9 De wet van 25 no vem ber 2014 tot vast
stel ling van de procedure inzake de uitwisseling 
van fis ca le inlichtingen op verzoek en tot wij zi
ging van de wet van 31 maart 2010 houdende 
goedkeuring van belastingverdragen en tot vast
stel ling van de hierop van toepassing zijnde pro
cedure inzake de uitwisseling van inlichtingen op 
verzoek (Mémorial A 2014, blz. 4170; hierna: ‘wet 
van 25 no vem ber 2014’), is on der meer van toe
passing op de verzoeken tot uitwisseling van de 
inlichtingen bedoeld in artikel 6 van de in het vo
rige punt geciteerde wet van 29 maart 2013.
10 Artikel 2 van de wet van 25 no vem ber 
2014 luidt:

“(1) De be las ting diensten zijn gemachtigd 
om informatie van welke aard ook van de be
zitter van deze informatie op te eisen indien 
die nodig is voor de toepassing van de uitwis
seling van inlichtingen zoals bepaald door de 
verdragen en de wetten.
(2) De bezitter van deze informatie is 
verplicht de gevraagde inlichtingen volledig, 
nauwkeurig en onge wij zigd te verstrekken 
binnen de termijn van één maand vanaf de 
kennisgeving van de beslissing waarbij de ge
vraagde inlichtingen worden gevorderd. Deze 
ver plich ting omvat de toezending van de 
onge wij zigde stukken waarop de inlichtingen 
zijn gebaseerd.
[…]”

11 Artikel 3 van deze wet bepaalde in de op 
het hoofdgeding toepasselijke versie:

“(1) De be voeg de be las ting dienst contro
leert of het verzoek tot uitwisseling van inlich
tingen aan de vormvoorschriften voldoet. Het 
verzoek tot uitwisseling van inlichtingen vol
doet aan de vormvoorschriften wan neer daar
in melding wordt gemaakt van de rechts
grondslag en de be voeg de instantie waarvan 
het verzoek uitgaat, alsmede van de andere in 
de verdragen en wetten genoemde gegevens.
[…]
(3) Indien de be voeg de be las ting dienst 
niet in het bezit is van de gevraagde informa
tie, geeft de directeur van de be voeg de be las
ting dienst of zijn gemachtigde bij aangete
kende brief kennis aan de bezitter van de 
informatie van zijn be sluit om de gevraagde 
inlichtingen te vorderen. […]
[…]”

12 Artikel 5 van deze wet bepaalt in lid 1:
“Indien de gevraagde inlichtingen niet wor
den verstrekt binnen de termijn van één 
maand vanaf de kennisgeving van het bevel 
tot het verstrekken van de gevraagde inlich
tingen, kan de bezitter van de informatie een 
administratieve fis ca le geldboete van ten 
hoogste 250 000 EUR worden op ge legd. Het 
bedrag van de geldboete wordt bepaald door 
de directeur van de be las ting dienst of zijn ge
machtigde.”

13 Artikel 6 van die wet luidde in de op het 
hoofdgeding toepasselijke versie als volgt:

“(1) Tegen het verzoek om uitwisseling 
van inlichtingen en het bevel tot het verstrek
ken van inlichtingen, zoals bedoeld in artikel 
3, leden 1 en 3, is geen beroep mogelijk.
(2) Tegen de in artikel 5 bedoelde beslis
singen kan de bezitter van de informatie be
roep tot herziening instellen bij de tribunal 
administratif (be stuurs rechter in eerste aan
leg, Luxemburg). Dit beroep moet worden in
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gesteld binnen een termijn van één maand 
vanaf de kennisgeving van de beslissing aan 
de bezitter van de gevraagde inlichtingen. Het 
beroep heeft schorsende werking. […]”

 Wet van 1 maart 2019
14 De wet van 1 maart 2019 tot wij zi ging 
van de wet van 25 no vem ber 2014 tot vast stel ling 
van de procedure inzake de uitwisseling van fis
ca le inlichtingen op verzoek (Mémorial A 2019, 
blz. 112; hierna: ‘wet van 1 maart 2019’) is in wer
king getreden op 9 maart 2019.
15 Artikel 6 van de wet van 25 no vem ber 
2014, zoals ge wij zigd bij de wet van 1 maart 2019, 
bepaalt in de leden 1 en 2:

“(1) Tegen het in artikel 3, lid 3, bedoelde 
bevel tot het verstrekken van inlichtingen kan 
door de bezitter van de informatie beroep tot 
nietigverklaring worden ingesteld bij de tribu
nal administratif. […]
(2) Het beroep tegen het in artikel 3, lid 3, 
bedoelde bevel tot het verstrekken van inlich
tingen en het in artikel 5 bedoelde bevel moet 
worden ingesteld binnen een termijn van één 
maand vanaf de kennisgeving van de beslis
sing aan de bezitter van de gevraagde inlich
tingen. Het beroep heeft schorsende werking. 
[…]”

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen
16 Op 27 april 2017 heeft de Fran se be las
ting dienst op grond van on der meer richtlijn 
2011/16 een verzoek om uitwisseling van inlich
tingen gericht tot de Luxemburgse be las ting
dienst (hierna: ‘verzoek om inlichtingen van 27 
april 2017’).
17 Dit verzoek vermeldde F, vastgoedmaat
schappij naar Frans recht, als de rechts per soon in 
de verzoekende staat en L, ven noot schap naar 
Luxemburgs recht, als tegelijkertijd de indirecte 
moedermaatschappij van F en de rechts per soon 
in de aangezochte staat. Met betrekking tot het 
fis ca le doel van dit verzoek stond aangegeven dat 
F beweerdelijk een onroerend goed in Frankrijk 
bezat en dat L beweerdelijk ook rechtstreeks een 
ander onroerend goed in Frankrijk bezat. Er werd 
uitgelegd dat na tuur lij ke per so nen die direct of 
indirect in Frankrijk gelegen onroerende goede
ren bezitten volgens de Fran se wetgeving aangif
te daarvan moeten doen, en dat de Fran se be las
ting dienst wilde weten wie de aan deel hou ders 
en uiteindelijke gerechtigden van L waren.
18 Op 28 februari 2018 heeft de directeur 
van de dienst directe belastingen (Luxemburg) ge
volg gegeven aan het verzoek om inlichtingen van 
27 april 2017 en heeft hij een beslissing tot L ge
richt met het bevel om uiterlijk op 5 april 2018 de 
volgende inlichtingen te verstrekken voor het tijd

vak van 1 ja nu a ri 2012 tot en met 31 december 
2016: de namen en adressen van de aan deel hou
ders en van de directe en indirecte uiteindelijke 
gerechtigden van L — ongeacht de tussenliggende 
structuren —, de verdeling van het kapitaal van 
deze ven noot schap en een afschrift van de regis
ters van haar aandelen (hierna: ‘bevel tot het ver
strekken van inlichtingen van 28 februari 2018’). 
In het bevel stond aangegeven dat hiertegen vol
gens artikel 6 van de wet van 25 no vem ber 2014, 
in de op het hoofdgeding toepasselijke versie, 
geen beroep kon worden ingesteld.
19 Op 5 april 2018 heeft L formeel bezwaar 
aangetekend tegen dit bevel. Bij be sluit van 4 juni 
2018 heeft de directeur van de dienst directe be
lastingen het bezwaar nietontvankelijk ver
klaard. Tegen dit be sluit heeft L een beroep tot 
nietigverklaring ingesteld, dat thans aanhangig is 
bij de tribunal administratif.
20 Op 6 augustus 2018 heeft de directeur 
van de dienst directe belastingen L een be sluit ge
stuurd waarin werd vastgesteld dat zij geen ge
volg had gegeven aan het bevel tot het verstrek
ken van inlichtingen van 28 februari 2018 en 
waarbij haar derhalve over een komstig artikel 5 
van de wet van 25 no vem ber 2014 een adminis
tratieve fis ca le geldboete werd op ge legd (hierna: 
‘sanctiebe sluit van 6 augustus 2018’).
21 Op 5 september 2018 heeft L bij een ter 
griffie van de tribunal administratif neergelegd 
verzoekschrift beroep ingesteld strekkende tot, 
primair, herziening van dit be sluit en, subsidiair, 
nietigverklaring ervan.
22 Bij vonnis van 18 december 2018 heeft 
de tribunal administratif dit be sluit nietig ver
klaard op grond dat er een tegenstrijdigheid be
stond tussen, enerzijds, de in het bevel tot het 
verstrekken van inlichtingen van 28 februari 2018 
opgegeven identiteit van de belastingplichtige en, 
anderzijds, de uitleg die in het verzoek om inlich
tingen van 27 april 2017 werd gegeven over het 
doel waarvoor de inlichtingen werden opge
vraagd, zodat er twijfel bleef bestaan over de 
identiteit van de belastingplichtige op wie dit 
verzoek betrekking had. Volgens de tribunal ad
ministratif kwam uit deze uitleg immers naar vo
ren dat het door de Fran se be las ting dienst ge
voerde on der zoek geen betrekking had op F 
— die in het verzoek om inlichtingen van 27 april 
2017 nochtans is vermeld als persoon op wie dit 
on der zoek betrekking heeft — maar veeleer op 
de eco no misch rechthebbenden — na tuur lij ke 
per so nen van L, die volgens de Fran se wetgeving 
verplicht zijn om aangifte te doen indien zij in 
Frankrijk onroerende goederen bezitten. Deze 
onzekerheid over de identiteit van de in het ver
zoek bedoelde belastingplichtige had tot gevolg 
dat de gevraagde inlichtingen moesten worden 
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geacht kennelijk geen verwacht belang te heb
ben.
23 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie 
van de cour administrative (hoogste be stuurs
rechter, Luxemburg) op 21 december 2018, heeft 
de Luxemburgse staat hoger beroep tegen dit 
vonnis ingesteld.
24 De cour administrative is in zijn verzoek 
om een prejudiciële beslissing in de eerste plaats 
van oordeel dat, wat het verwachte belang van de 
gevraagde inlichtingen betreft, anders dan de tri
bunal administratif heeft gesteld, er geen tegen
strijdigheid is tussen de in het bevel tot het ver
strekken van inlichtingen van 28 februari 2018 
opgegeven identiteit van de belastingplichtige en 
het fis ca le doel van het verzoek om inlichtingen 
van 27 april 2017.
25 Uit de volledige inhoud van dit verzoek 
blijkt immers dat F en L de rechts per so nen zijn 
waarop het belastingon der zoek in de verzoeken
de staat betrekking heeft, als ven noot schap pen 
die onroerende goederen bezitten in Frankrijk. 
Gelet op de aangifteplicht die naar Frans recht 
rust op de aan deel hou ders en eco no misch recht
hebbenden — na tuur lij ke per so nen van der ge lij
ke ven noot schap pen —, kan een dergelijk on der
zoek volgens de cour administrative ook 
inhouden dat de identiteit van deze na tuur lij ke 
per so nen wordt vastgesteld, met dien verstande 
dat de aan deel hou ders en eco no misch rechtheb
benden van L, gelet op de betrokken ven noot
schapsstructuur, ook de eco no misch rechtheb
benden van F zijn. Uit dit oogpunt ontbreekt het 
de gevraagde inlichtingen dus niet kennelijk aan 
een verwacht belang.
26 De cour administrative merkt niet te min 
op dat in het verzoek om inlichtingen van 27 april 
2017 de aan deel hou ders en uiteindelijke gerech
tigden van L niet individueel en bij naam worden 
geïdentificeerd, maar als een groep van per so nen 
worden vermeld, on der een algemene benaming, 
op basis van door de verzoekende autoriteit vast
gestelde gemeenschappelijke criteria.
27 Volgens de bepalingen van richtlijn 
2011/16, zoals het Hof die heeft uitgelegd in het 
arrest van 16 mei 2017, Berlioz Investment Fund 
(c682/15, EU:c:2017:373), moet het inlichtin
genverzoek echter verplicht de identiteit vermel
den van de belastingplichtige waarnaar het on
der zoek in de verzoekende staat wordt gevoerd, 
opdat de gevraagde inlichtingen een verwacht 
belang kunnen hebben, wat op zijn beurt een 
voorwaarde voor de rechtmatigheid van dat ver
zoek is.
28 Volgens de cour administrative geeft 
richtlijn 2011/16 weliswaar geen nadere precise
ring van de inhoud van deze ver plich ting tot 
identificatie van de belastingplichtige naar wie 

het on der zoek in de verzoekende staat is inge
steld, maar volstaat het niet dat de identiteit van 
de belastingplichtige bepaalbaar is om te voldoen 
aan het in die richtlijn gestelde identificatiever
eiste. In de gewone betekenis van het woord ver
on der stelt het identificeren van een persoon im
mers dat er voldoende gegevens worden 
verstrekt om die persoon te kunnen individuali
seren.
29 Het begrip ‘identiteit’ van de belasting
plichtige, in de zin van die richtlijn, moet volgens 
die rechter dan ook aldus worden uitgelegd dat 
het inlichtingenverzoek zelf reeds voldoende ge
gevens moet be vatten om de belastingplichti
ge(n) naar wie het on der zoek in de verzoekende 
staat is ingesteld, individueel te kunnen identifi
ceren, en dat het verzoek niet ermee mag vol
staan louter algemene gegevens te verschaffen 
waarmee een meer of minder uitgebreide groep 
van nietgeïdentificeerde per so nen kan worden 
aangewezen, teneinde van de aangezochte staat 
de aanvullende informatie te verkrijgen waarmee 
hij in voorkomend geval alle gegevens kan verza
melen om de betrokken belastingplichtigen te 
identificeren.
30 Uit het arrest van 16 mei 2017, Berlioz In
vestment Fund (c682/15, EU:c:2017:373), blijkt 
inderdaad dat bij de uitlegging van het begrip 
‘identiteit’ ook rekening moet worden gehouden 
met artikel 26 van het modelverdrag van de Or
ganisatie voor Eco no mische samenwerking en 
Ontwikkeling (OEsO) inzake dubbele belasting 
naar het inkomen en naar het vermogen, en met 
het  commentaar daarop. Uit dit  commentaar, in 
de versie na een bijwerking ervan die heeft 
plaatsgevonden nadat richtlijn 2011/16 is vastge
steld, kan echter worden afgeleid dat een inlich
tingenverzoek over een groep niet individueel ge
identificeerde belastingplichtigen toch aan de 
voorwaarde van het verwachte belang kan vol
doen indien het een gericht on der zoek naar een 
beperkte groep per so nen betreft dat bedoeld is 
om na te gaan of een specifieke wettelijke ver
plich ting is nageleefd, en niet om een louter alge
mene belastingcontrole uit te voeren.
31 Maar zelfs gesteld dat de opeenvolgende 
wij zi gingen van dit  commentaar van toepassing 
zijn op — en re le vant zijn voor — de uitlegging 
van die richtlijn voor zover zij een ontwikkeling 
weergeven in de uitlegging van de algemene 
norm van het verwachte belang van de gevraagde 
informatie, betwijfelt de cour administrative 
niet te min dat deze ontwikkeling tot gevolg kan 
hebben dat het in die richtlijn neergelegde vereis
te van individuele identificatie van de belasting
plichtige op wie het on der zoek betrekking heeft, 
bui ten beschouwing kan worden gelaten.
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32 Wat in de tweede plaats de uitoefening 
betreft van het recht van de bezitter van de infor
matie om beroep in te stellen tegen een tot hem 
gericht bevel tot het verstrekken van inlichtingen, 
merkt de cour administrative op dat er in casu 
geen mogelijkheid was om rechtstreeks beroep 
in rechte in te stellen tegen het bevel, en dat L dan 
maar beroep tegen het sanctiebe sluit van 6 au
gustus 2018 heeft ingesteld om de rechtmatig
heid van het bevel tot het verstrekken van inlich
tingen van 28 februari 2018 incidenteel te 
betwisten.
33 De cour administrative benadrukt in dit 
verband dat dit beroep volgens artikel 6, lid 2, van 
de wet van 25 no vem ber 2014 schorsende wer
king heeft voor de ten uit voer leg ging van het 
sanctiebe sluit van 6 augustus 2018, en dit totdat 
bij rechterlijke beslissing definitief uitspraak 
wordt gedaan over dit beroep. Deze rechterlijke 
instantie merkt evenwel op dat, indien het bevel 
tot het verstrekken van inlichtingen van 28 febru
ari 2018 en het sanctiebe sluit van 6 augustus 
2018 na afloop van die beroepsprocedure defini
tief rechtmatig worden bevonden, L zowel de ge
vraagde informatie moet verstrekken als de geld
boete moet betalen.
34 De cour administrative stelt vast dat de 
bezitter van de informatie in die si tu a tie pas in 
het kader van zijn beroep tegen het sanctiebe sluit 
wegens niet nale ving van het bevel kennis heeft 
gekregen van de door artikel 20, lid 2, van richtlijn 
2011/16 vereiste mi ni muminformatie — daaron
der begrepen het fis ca le doel van het aan het be
vel tot het verstrekken van inlichtingen ten 
grondslag liggende verzoek om inlichtingen. Be
trokkene heeft dus op geen enkel moment over 
een nuttige termijn beschikt om met volledige 
kennis van deze mi ni muminformatie te beslissen 
of hij gevolg zou geven aan het bevel tot het ver
strekken van inlichtingen.
35 Derhalve rijst de vraag of het in artikel 47 
van het Handvest neergelegde recht op effectieve 
rechterlijke bescherming impliceert dat, indien 
het bevel tot het verstrekken van inlichtingen en 
het sanctiebe sluit wegens niet nale ving van dit 
bevel definitief rechtmatig worden bevonden, 
aan de bezitter van de informatie een bepaalde 
termijn moet worden verleend om gevolg te kun
nen geven aan het bevel tot het verstrekken van 
inlichtingen, en de sanctie pas opeisbaar kan 
worden indien hij dit bevel niet binnen deze ter
mijn uitvoert.
36 In die om stan dig he den heeft de cour ad
ministrative de behandeling van de zaak ge
schorst en het Hof verzocht om een prejudiciële 
beslissing over de volgende vragen:

“1) Moet artikel 20, lid 2, on der a), van 
richtlijn 2011/16 aldus worden uitgelegd dat 

een verzoek van een autoriteit van een ver
zoekende lidstaat om uitwisseling van inlich
tingen waarin de betrokken belastingplichti
gen enkel op basis van hun hoedanigheid van 
aan deel hou der en eco no misch rechthebben
de van een rechts per soon worden vermeld, 
zon der dat die belastingplichtigen vooraf door 
de verzoekende autoriteit bij naam en indivi
dueel zijn geïdentificeerd, in overeenstem
ming is met de door deze bepaling op ge legde 
identificatievereisten?
2) Indien de eerste vraag bevestigend 
wordt beantwoord: moeten artikel 1, lid 1, en 
artikel 5 van richtlijn 2011/16 aldus worden 
uitgelegd dat naleving van het criterium ‘ver
wacht belang voor de autoriteit van de ver
zoekende lidstaat’, om te bewijzen dat zij niet 
naar informatie hengelt, ook al worden de be
trokken belastingplichtigen niet individueel 
geïdentificeerd, impliceert dat zij duidelijk en 
genoegzaam kan on derbouwen dat zij een ge
richt on der zoek naar een beperkte groep van 
per so nen en geen louter algemene belasting
controle verricht, en dat dit on der zoek is inge
geven door gegronde vermoedens dat een 
specifieke wettelijke ver plich ting niet is nage
leefd?
3) Moet artikel 47 van het Handvest al
dus worden uitgelegd dat wan neer
— een burger aan wie door de be voeg de 
autoriteit van de aangezochte lidstaat een ad
ministratieve geldboete is op ge legd wegens 
niet nale ving van een bestuurlijk be sluit 
waarbij hem wordt gelast inlichtingen te ver
strekken in het kader van een informatieuit
wisseling tussen na tio na le belastingautoritei
ten op grond van richtlijn 2011/16, dat volgens 
het na tio na le recht van de aangezochte lid
staat zelf niet vatbaar is voor beroep, de recht
matigheid van dat be sluit incidenteel heeft 
aangevochten in het kader van een beroep in 
rechte tegen de geldboete, en
— hij pas in de loop van de gerechtelijke 
procedure na zijn beroep in rechte tegen die 
sanctie kennis heeft gekregen van de in artikel 
20, lid 2, van richtlijn 2011/16 vermelde mi ni
muminformatie,
hem, nadat het bevel tot het verstrekken van 
inlichtingen en het boetebe sluit incidenteel 
definitief zijn geworden, een opschortende 
termijn voor de betaling van de boete moet 
worden gegund om, na aldus te hebben ken
nisgenomen van de gegevens met betrekking 
tot het verwachte belang dat door de be voeg
de rechter definitief is bevestigd, gevolg te 
kunnen geven aan het bevel tot het verstrek
ken van inlichtingen?”
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 Procedure bij het Hof
37 Bij beslissing van de president van het 
Hof van 15 ja nu a ri 2020 is de behandeling van de 
on der ha vi ge zaak over een komstig artikel 55, 
lid 1, on der b), van het Reglement voor de proces
voering van het Hof geschorst tot de uitspraak 
van het arrest in de gevoegde zaken c245/19 en 
c246/19, État luxembourgeois (Rechts be scher
ming tegen een verzoek om inlichtingen in belas
tingzaken).
38 Het arrest van 6 oktober 2020, État 
luxembourgeois (Rechts be scher ming tegen een 
verzoek om inlichtingen in belastingzaken) (c
245/19 en c246/19, EU:c:2020:795), is aan de 
verwijzende rechter in de on der ha vi ge procedure 
meegedeeld om na te gaan of hij zijn verzoek om 
een prejudiciële beslissing wenste te handhaven. 
Bij schrijven van 16 no vem ber 2020, ingekomen 
ter griffie van het Hof op 17 no vem ber 2020, heeft 
die rechter het Hof laten weten dat hij zijn ver
zoek wenste te handhaven. Derhalve is bij beslis
sing van de president van het Hof van 19 no vem
ber 2020 besloten om de on der ha vi ge procedure 
te hervatten.
39 Op 2 februari 2021 is de par tij en in het 
hoofdgeding en de andere in artikel 23 van het 
statuut van het Hof van Justitie van de  Europese 
Unie bedoelde belanghebbenden op grond van 
artikel 61, lid 1, van het Reglement voor de pro
cesvoering verzocht om schriftelijk te antwoor
den op enkele vragen. Verweerster in het hoofd
geding, de Luxemburgse regering, Ierland, de 
Griekse, de spaanse, de Fran se, de Italiaanse, de 
poolse en de Finse regering alsook de commissie 
hebben deze vragen beantwoord. 

 Be ant woor ding van de prejudiciële vragen

 De eerste en de tweede vraag
40 Met zijn eerste en zijn tweede vraag, die 
samen moeten worden on der zocht, wenst de 
verwijzende rechter in wezen te vernemen of ar
tikel 1, lid 1, artikel 5 en artikel 20, lid 2, van richt
lijn 2011/16 aldus moeten worden uitgelegd dat 
een inlichtingenverzoek moet worden geacht be
trekking te hebben op inlichtingen die niet ken
nelijk van elk verwacht belang lijken te zijn ont
daan wan neer de per so nen naar wie het 
on der zoek of de controle is ingesteld in de zin van 
laatstgenoemde bepaling in dat verzoek welis
waar niet individueel en bij naam worden ge
identificeerd maar de verzoekende autoriteit dui
delijk en genoegzaam on derbouwt dat zij een 
gericht on der zoek naar een beperkte groep van 
per so nen verricht dat is ingegeven door gegronde 
vermoedens dat een specifieke wettelijke ver
plich ting niet is nageleefd.

41 Ter be ant woor ding van deze vragen 
moet er in de eerste plaats aan worden herinnerd 
dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat uit artikel 
1, lid 1, en artikel 5 van richtlijn 2011/16 volgt dat 
het verwachte belang van de door een lidstaat 
aan een andere lidstaat gevraagde inlichtingen 
een voorwaarde is waaraan elk inlichtingenver
zoek moet voldoen om de ver plich ting van de 
aangezochte lidstaat om daaraan gevolg te geven 
te doen ingaan, en tegelijk ook een voorwaarde is 
voor de wettigheid van het bevel tot het verstrek
ken van inlichtingen dat die lidstaat richt aan een 
persoon die deze inlichtingen heeft, en van de 
sanctiemaat re gel die hem wegens niet nale ving 
van dit bevel wordt op ge legd (zie in die zin arrest 
van 16 mei 2017, Berlioz Investment Fund, 
c682/15, EU:c:2017:373, punt 74).
42 In dit verband blijkt uit de bewoordingen 
van overweging 9 van richtlijn 2011/16 dat deze 
voorwaarde van het verwachte belang van de ge
vraagde inlichtingen tot doel heeft de verzoeken
de autoriteit in staat te stellen om alle informatie 
te vragen en te verkrijgen die zij redelijkerwijs re
le vant kan achten voor haar on der zoek, zon der 
haar evenwel toe te staan de reikwijdte van het 
on der zoek kennelijk te overschrijden of de aan
gezochte autoriteit een bui ten spo ri ge last op te 
leggen zie in die zin arresten van 16 mei 2017, 
Berlioz Investment Fund, c682/15, EU:c:2017:373, 
punt 68, en 6 oktober 2020, État luxembourgeois 
(Rechts be scher ming tegen een verzoek om inlich
tingen in belastingzaken), c245/19 en c246/19, 
EU:c:2020:795, punt 110.
43 Gelet op de regeling van de samenwer
king tussen de belastingautoriteiten die bij richt
lijn 2011/16 is opgezet, die op regels berust die 
vertrouwen tussen de lidstaten moeten wekken 
zodat snel en doeltreffend kan worden samenge
werkt, zoals uit de overwegingen 2, 6 en 8 van 
deze richtlijn volgt, moet de aangezochte autori
teit in beginsel vertrouwen hebben in de verzoe
kende autoriteit en ervan uitgaan dat het aan 
haar voorgelegde inlichtingenverzoek tegelijk in 
overeenstemming is met het na tio na le recht van 
de verzoekende autoriteit en noodzakelijk is voor 
haar on der zoek. Hoe dan ook kan de aangezochte 
autoriteit haar eigen be oor de ling van het  eventu
ele nut van de gevraagde inlichtingen niet in de 
plaats stellen van die van de verzoekende autori
teit (zie in die zin arrest van 16 mei 2017, Berlioz 
Investment Fund, c682/15, EU:c:2017:373, punt 
77).
44 De verzoekende autoriteit, die ver ant
woor de lijk is voor het on der zoek dat aanleiding 
heeft gegeven tot het inlichtingenverzoek, be
schikt dus weliswaar over een be oor de lings
marge waar zij, rekening houdend met de om
stan dig he den van het geval, het verwachte 
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belang van de gevraagde informatie dient te be
oordelen, maar zij kan de aangezochte autoriteit 
niet verzoeken om inlichtingen die niet re le vant 
zijn voor dat on der zoek zie in die zin arrest van 6 
oktober 2020, État luxembourgeois (Rechts be
scher ming tegen een verzoek om inlichtingen in 
belastingzaken), c245/19 en c246/19,  
EU:c:2020:795, punt 112 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak.
45 Aldus kan informatie die wordt opge
vraagd met het oog op een fish ing expedi tion als 
bedoeld in overweging 9 van richtlijn 2011/16 hoe 
dan ook niet worden geacht ‘naar verwachting 
van belang’ te zijn in de zin van artikel 1, lid 1, van 
deze richtlijn zie in die zin arrest van 6 oktober 
2020, État luxembourgeois (Rechts be scher ming 
tegen een verzoek om inlichtingen in belastingza
ken), c245/19 en c246/19, EU:c:2020:795, pun
ten 113 en 114.
46 De aangezochte autoriteit moet derhalve 
nagaan of de motivering van het door de verzoe
kende autoriteit tot haar gerichte inlichtingenver
zoek volstaat om vast te stellen dat het de betrok
ken informatie niet aan verwacht belang 
ontbreekt, gelet op de identiteit van de belasting
plichtige tegen wie het on der zoek loopt dat aan
leiding heeft gegeven tot dat verzoek, op de be
hoeften van een dergelijk on der zoek en, indien 
het noodzakelijk is om de betrokken informatie 
te verkrijgen van een persoon die deze in bezit 
heeft, op de identiteit van deze persoon arrest 
van 6 oktober 2020, État luxembourgeois 
(Rechts be scher ming tegen een verzoek om in
lichtingen in belastingzaken), c245/19 en 
c246/19, EU:c:2020:795, punt 115 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak.
47 In dit verband blijkt uit overweging 9 van 
richtlijn 2011/16 dat de voor die toetsing re le
vante gegevens die de verzoekende autoriteit 
moet verstrekken, on der meer die zijn welke in 
artikel 20, lid 2, on der a) en b), van deze richtlijn 
staan vermeld, namelijk de identiteit van de per
soon naar wie het on der zoek of de controle is in
gesteld en het fis ca le doel waarvoor de informa
tie wordt opgevraagd (zie in die zin arrest van 16 
mei 2017, Berlioz Investment Fund, c682/15, 
EU:c:2017:373, punt 79).
48 In die om stan dig he den moet bijgevolg 
worden geoordeeld dat volgens artikel 1, lid 1, ar
tikel 5 en artikel 20, lid 2, on der a), van richtlijn 
2011/16, in on der lin ge samenhang gelezen en zo
als uitgelegd in de in de punten 41 tot en met 47 
van het on der ha vi ge arrest aangehaalde recht
spraak van het Hof, de ‘identiteit van de persoon 
naar wie het on der zoek of de controle is inge
steld’ in de zin van laatstgenoemde bepaling een 
van de elementen is die noodzakelijkerwijs in de 
motivering van het inlichtingenverzoek moet 

staan opdat de aangezochte autoriteit kan vast
stellen dat het de gevraagde inlichtingen niet aan 
verwacht belang ontbreekt en op de aangezochte 
lidstaat daardoor de ver plich ting komt te rusten 
om gevolg te geven aan het verzoek.
49 In de tweede plaats zij erop gewezen dat 
artikel 20, lid 2, on der a), van richtlijn 2011/16, 
wat betreft de betekenis die moet worden toege
kend aan het begrip ‘identiteit van de persoon 
naar wie het on der zoek of de controle is inge
steld’, niet naar het na tio na le recht verwijst.
50 Dit begrip moet dan ook worden be
schouwd als een autonoom Unie rechtelijk begrip, 
dat op het grondgebied van de Unie uniform 
dient te worden uitgelegd, daarbij rekening hou
dend met niet alleen de bewoordingen van die 
bepaling maar ook de context ervan en de doel
stellingen van de regeling waarvan zij deel uit
maakt zie in die zin arrest van 22 juni 2021, Vene
zuela/Raad (Geraaktheid van een derde staat), 
c872/19 p, EU:c:2021:507, punt 42 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak.
51 Wat om te beginnen de bewoordingen 
van artikel 20, lid 2, on der a), van richtlijn 2011/16 
betreft, zij erop gewezen dat de term ‘identiteit’ 
in de gewone betekenis ervan slaat op alle gege
vens die een persoon on der scheiden van een an
dere persoon en dat het daarbij, zoals de ad vo
caat gene raal in de punten 46 en 47 van haar 
conclusie in wezen heeft opgemerkt, niet enkel 
gaat om een individuele identificatie bij naam.
52 Wat vervolgens de context van die bepa
ling betreft, moet ten eerste worden benadrukt 
dat in artikel 3, punt 11, van die richtlijn de term 
‘persoon’ ruim wordt gedefinieerd: het betreft 
niet alleen na tuur lij ke per so nen maar ook rechts
per so nen, verenigingen van per so nen die be
voegd zijn om rechts han de lingen te verrichten en 
andere ju ri dische constructies, ongeacht de aard 
of de vorm, met of zon der rechts per soon lijk heid.
53 Deze definitie slaat dus tevens op een 
reeks rechts per so nen waarvan de identiteit niet 
kan worden vastgesteld aan de hand van per
soonlijke gegevens zoals de gegevens over de 
burgerlijke staat van een na tuur lij ke persoon. 
Voor de verificatie van het element ‘identiteit’ 
van de persoon naar wie het on der zoek of de 
controle is ingesteld in de zin van de in de punten 
46 en 47 van dit arrest aangehaalde rechtspraak, 
moeten die per so nen dus kunnen worden ge
identificeerd aan de hand van een geheel van on
der scheidende fei te lij ke en ju ri dische kenmer
ken.
54 Ten tweede moet eraan worden herin
nerd dat overweging 9 van richtlijn 2011/16 pre
ciseert dat het criterium ‘verwacht belang’ van de 
gevraagde inlichtingen tot doel heeft te voorzien 
in een zo ruim mogelijke uitwisseling van inlich
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tingen op belastinggebied, en de procedurele ver
eisten van artikel 20 van deze richtlijn derhalve 
ruim moeten worden ge ïn ter pre teerd om de ef
fectieve uitwisseling van inlichtingen niet te be
lemmeren.
55 Bijgevolg moet ook het in artikel 20, lid 2, 
on der a), van deze richtlijn gestelde vereiste — na
melijk in het kader van het inlichtingenverzoek 
informatie verstrekken over de identiteit van de 
persoon naar wie het on der zoek of de controle is 
ingesteld — ruim worden uitgelegd, in die zin dat 
geen individuele identificatie bij naam vereist is.
56 Wat tot slot de doelstellingen van richtlijn 
2011/16 betreft, heeft het Hof reeds geoordeeld 
dat de met deze richtlijn nagestreefde doelstelling 
van bestrijding van in ter na tio na le belastingfraude 
en ontwijking met name tot uiting komt in de ar
tikelen 5 tot en met 7 ervan, door de vast stel ling 
van een procedure voor de uitwisseling van in
lichtingen op verzoek die de be voeg de na tio na le 
autoriteiten in staat stelt om doeltreffend en snel 
samen te werken teneinde informatie te vergaren 
in het kader van on der zoeken naar een bepaalde 
belastingplichtige zie in die zin arrest van 6 okto
ber 2020, État luxembourgeois (Rechts be scher
ming tegen een verzoek om inlichtingen in belas
tingzaken), c245/19 en c246/19, EU:c:2020:795, 
punten 86 en 89 en aldaar aangehaalde recht
spraak.
57 In overweging 7 van deze richtlijn staat 
te lezen dat zij voortbouwt op de verwezenlijkin
gen van richtlijn 77/799 door waar nodig te voor
zien in dui de lij ker en preciezer voorschriften 
voor de administratieve samenwerking tussen de 
lidstaten, teneinde de werkingssfeer van deze sa
menwerking te verruimen (zie in die zin arrest 
van 16 mei 2017, Berlioz Investment Fund, 
c682/15, EU:c:2017:373, punt 47). Deze overwe
ging geeft inzon derheid ook aan dat deze voor
schriften het met name mogelijk moeten maken 
alle na tuur lij ke en rechts per so nen in de Unie te 
bestrijken, rekening houdend met het steeds bre
dere scala aan wettelijke regelingen waarvan be
lastingbetalers zich in de lidstaten zouden kun
nen bedienen.
58 Gelet op de toenemende complexiteit 
van de bestaande fi nan ci ë le en ju ri dische con
structies zou, zoals de ad vo caat gene raal in punt 
52 van haar conclusie in wezen heeft opgemerkt, 
een uitlegging van het begrip ‘identiteit van de 
persoon naar wie het on der zoek of de controle is 
ingesteld’ die erop zou neerkomen dat een inlich
tingenverzoek enkel betrekking kan hebben op 
per so nen die door de verzoekende autoriteit in
dividueel en bij naam worden geïdentificeerd, 
het samenwerkingsinstrument dat het inlichtin
genverzoek vormt, zijn nuttig effect kunnen ont
nemen en dus indruisen tegen de met die richt

lijn nagestreefde doelstelling van bestrijding van 
in ter na tio na le belastingfraude en ontwijking.
59 Een der ge lij ke uitlegging zou immers 
neerkomen op een verbod van elk inlichtingen
verzoek dat, zoals in het hoofdgeding, tot doel 
heeft om in het kader van een belastingcontrole 
waarvan de verzoekende autoriteit de draagwijd
te reeds heeft bepaald, met behulp van een ge
heel van on der scheidende eigenschappen of ken
merken de leden van een beperkte groep 
per so nen te individualiseren die ervan worden 
verdacht de gestelde inbreuk of nalatigheid te 
hebben begaan.
60 Er zij in dit verband aan herinnerd dat 
het inlichtingenverzoek, net als het bevel tot het 
verstrekken van inlichtingen, deel uitmaakt van 
de inleidende fase van het on der zoek of de con
trole, die tot doel heeft om informatie te verza
melen waarvan de verzoekende autoriteit ver on
der stel len der wijs geen nauwkeurige en volledige 
kennis heeft arrest van 6 oktober 2020, État 
luxembourgeois (Rechts be scher ming tegen een 
verzoek om inlichtingen in belastingzaken), 
c245/19 en c246/19, EU:c:2020:795, punt 121.
61 Uit een letterlijke, contextuele en teleolo
gische uitlegging van het begrip ‘identiteit van de 
persoon naar wie het on der zoek of de controle is 
ingesteld’ in de zin van artikel 20, lid 2, on der a), 
van richtlijn 2011/16 blijkt dus dat dit begrip niet 
alleen slaat op de naam en andere per soons ge ge
vens maar ook op een geheel van on der scheidende 
eigenschappen of kenmerken waarmee de per
soon/per so nen waarnaar het on der zoek of de con
trole is ingesteld, kan/kunnen worden geïdentifi
ceerd.
62 Hieruit volgt dat het begrip ‘identiteit 
van de persoon naar wie het on der zoek of de 
controle is ingesteld’ in de zin van die bepaling, 
die voor de motivering van het inlichtingenver
zoek moet worden vermeld opdat de aangezoch
te autoriteit kan vaststellen dat het de gevraagde 
inlichtingen niet aan verwacht belang ontbreekt 
in de zin van punt 48 van het on der ha vi ge arrest, 
niet alleen betrekking heeft op per so nen die de 
verzoekende autoriteit individueel en bij naam 
aanduidt, maar ook op een beperkte groep van 
per so nen die kunnen worden geïdentificeerd aan 
de hand van een gemeenschappelijk geheel van 
eigenschappen of kenmerken die hen on der
scheiden.
63 Er zij evenwel aan herinnerd dat uit de in 
de punten 44 en 45 van dit arrest aangehaalde 
rechtspraak van het Hof volgt dat de verzoekende 
autoriteit bij de be oor de ling van het verwachte 
belang van de gevraagde informatie weliswaar 
over een be oor de lingsmarge beschikt, maar zij de 
aangezochte autoriteit geen inlichtingen kan vra
gen met het oog op een fish ing expedi tion als be
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doeld in overweging 9 van richtlijn 2011/16, wel
ke inlichtingen hoe dan ook niet kunnen worden 
geacht ‘naar verwachting van belang’ te zijn in de 
zin van artikel 1, lid 1, daarvan.
64 Wat een inlichtingenverzoek betreft 
waarin geen per so nen individueel en bij naam 
zijn geïdentificeerd, moet in de derde plaats dan 
ook worden verduidelijkt welke gegevens de ver
zoekende autoriteit de aangezochte autoriteit 
dient te verstrekken opdat deze laatste kan vast
stellen dat de informatie niet wordt opgevraagd 
met het oog op een der ge lij ke fish ing expedi tion 
en dus niet van elk verwacht belang lijkt te zijn 
ontdaan in de zin van de in punt 46 van dit arrest 
aangehaalde rechtspraak. Zoals de ad vo caat 
gene raal in punt 54 van haar conclusie in wezen 
heeft opgemerkt, is het ri si co op een fish ing 
expedi tion immers uitermate hoog wan neer het 
inlichtingenverzoek betrekking heeft op een 
groep van belastingplichtigen die niet individueel 
bij naam zijn geïdentificeerd.
65 In dit verband moet om te beginnen in 
herinnering worden gebracht dat uit de in punt 
47 van dit arrest aangehaalde rechtspraak blijkt 
dat de gegevens in de motivering van het inlich
tingenverzoek die betrekking hebben op de 
‘identiteit van de persoon naar wie het on der zoek 
of de controle is ingesteld’ artikel 20, lid 2, on der 
a), van richtlijn 2011/16, daarin worden vermeld 
naast de elementen die verband houden met het 
fis ca le doel van dit verzoek artikel 20, lid 2, on der 
b), ervan.
66 Voorts blijkt uit een ge za men lij ke lezing 
van overweging 9 en artikel 20 van richtlijn 
2011/16, zoals uitgelegd in de in de punten 42 tot 
en met 45 van dit arrest aangehaalde rechtspraak 
van het Hof, dat een verzoekende autoriteit geen 
informatie kan opvragen die de reikwijdte van 
het door haar gevoerde fis ca le on der zoek kenne
lijk over schrijdt, en zij de aangezochte autoriteit 
evenmin een bui ten spo ri ge last mag opleggen.
67 Zoals de ad vo caat gene raal in de punten 
58 tot en met 62 van haar conclusie in wezen 
heeft aangegeven, moet in die om stan dig he den 
worden geoordeeld dat de verzoekende autoriteit 
ertoe gehouden is, ten eerste, een zo gedetail
leerd en volledig mogelijke om schrij ving te geven 
van de groep belastingplichtigen naar wie het on
der zoek of de controle is ingesteld, inclusief alle 
gemeenschappelijke eigenschappen of kenmer
ken die hen on der scheiden, zodat de aangezoch
te autoriteit hen kan identificeren, ten tweede, te 
preciseren welke specifieke fis ca le ver plich tingen 
deze per so nen hebben en, ten derde, uit te leggen 
waarom zij worden verdacht van de nalatighe
den of de inbreuken waarop het on der zoek of de 
controle betrekking heeft.

68 Zoals de ad vo caat gene raal in punt 64 
van haar conclusie heeft opgemerkt, lijkt de moti
vering van het inlichtingenverzoek in het hoofd
geding, zoals die naar voren komt uit de in punt 
17 van dit arrest samengevatte uitzetting van de 
feiten in de verwijzingsbeslissing, te voldoen aan 
de in het vorige punt uiteengezette vereisten, 
waarbij het evenwel aan de verwijzende rechter 
staat om dit in het kader van een be oor de ling van 
de volledige inhoud van dat verzoek te verifiëren.
69 Tot slot moet hieraan nog worden toege
voegd dat deze uitlegging van de bepalingen van 
richtlijn 2011/16 overeenstemt met die van het 
begrip ‘verwacht belang’ van de gevraagde inlich
tingen dat wordt gehanteerd in artikel 26, lid 1, 
van het OEsO mo del ver drag inzake dubbele be
lasting naar het inkomen en naar het vermogen 
en zoals deze uitlegging blijkt uit het op 17 juli 
2012 door de Raad van de OEsO vastgestelde  
commentaar op dat artikel.
70 Het Hof heeft er namelijk reeds op gewe
zen dat het begrip ‘verwacht belang’ van de ge
vraagde inlichtingen dat on der meer in overwe
ging 9 van richtlijn 2011/16 wordt gebruikt, een 
afspiegeling is van het begrip dat wordt gebruikt 
in artikel 26, lid 1, van dit modelverdrag (zie in die 
zin arrest van 16 mei 2017, Berlioz Investment 
Fund, c682/15, EU:c:2017:373, punt 67).
71 In dit verband moet erop worden gewe
zen dat in de punten 5.1 en 5.2 van het  commen
taar op artikel 26 van dat modelverdrag staat te 
lezen dat ‘een inlichtingenverzoek geen ‘henge
len naar inlichtingen’ vormt louter omdat daarin 
niet de naam of het adres (of beide) wordt ver
meld van de belastingplichtige naar wie een con
trole of een on der zoek is ingesteld’, op voorwaar
de dat de verzoekende staat in het verzoek 
‘genoeg andere informatie verstrekt om de belas
tingplichtige te kunnen identificeren’. Voorts 
wordt in die punten verduidelijkt dat ook in ‘ge
vallen waarbij meerdere belastingplichtigen be
trokken zijn (ongeacht of zij bij naam of anders
zins worden geïdentificeerd)’ kan zijn voldaan 
aan de voorwaarde van het verwachte belang van 
de gevraagde inlichtingen.
72 Gelet op alle voorgaande overwegingen 
dient op de eerste en de tweede vraag te worden 
geantwoord dat artikel 1, lid 1, artikel 5 en artikel 
20, lid 2, van richtlijn 2011/16 aldus moeten wor
den uitgelegd dat een inlichtingenverzoek moet 
worden geacht betrekking te hebben op inlich
tingen die niet kennelijk van elk verwacht belang 
lijken te zijn ontdaan wan neer de per so nen naar 
wie het on der zoek of de controle is ingesteld in 
de zin van laatstgenoemde bepaling in dat ver
zoek weliswaar niet individueel en bij naam wor
den geïdentificeerd maar de verzoekende autori
teit duidelijk en genoegzaam on derbouwt dat zij 
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een gericht on der zoek naar een beperkte groep 
van per so nen verricht dat is ingegeven door ge
gronde vermoedens dat een specifieke wettelijke 
ver plich ting niet is nageleefd.

 Derde vraag

 Be voegd heid van het Hof
73 De Luxemburgse regering betwist impli
ciet dat het Hof bevoegd is om kennis te nemen 
van de derde vraag. Zij betoogt in wezen dat deze 
vraag gaat over zuiver interne aspecten die ver
band houden met de toepassing in de tijd van na
tio na le procedureregels en die dus geen enkel 
aanknopingspunt met het Unie recht vertonen. 
Aangezien artikel 47 van het Handvest enkel op 
een nationaal geschil van toepassing is indien het 
voldoende aan kno pings pun ten heeft met het 
Unie recht, valt de derde vraag bui ten de be voegd
heid van het Hof.
74 In dit verband zij erop gewezen dat de 
wet van 25 no vem ber 2014 de nadere regels pre
ciseert voor de bij richtlijn 2011/16 ingevoerde 
procedure voor de uitwisseling van inlichtingen 
op verzoek — met name voor de ten uit voer leg
ging en de wettigheidscontrole van de be ve len tot 
het verstrekken van inlichtingen en de sancties 
wegens niet nale ving daarvan — teneinde de goe
de werking van die procedure te garanderen. Die 
wet brengt deze richtlijn dus ten uitvoer, en valt 
dan ook binnen de werkingssfeer van het Unie
recht zie in die zin arresten van 16 mei 2017, Ber
lioz Investment Fund, c682/15, EU:c:2017:373, 
punten 34–41, en 6 oktober 2020, État luxem
bourgeois (Rechts be scher ming tegen een verzoek 
om inlichtingen in belastingzaken), c245/19 en 
c246/19, EU:c:2020:795, punten 45 en 46.
75 Bijgevolg is artikel 47 van het Handvest 
over een komstig artikel 51, lid 1, ervan van toepas
sing zie in die zin arresten van 16 mei 2017, Berlioz 
Investment Fund, c682/15, EU:c:2017:373, pun
ten 42 en 50, en 6 oktober 2020, État luxembour
geois (Rechts be scher ming tegen een verzoek om 
inlichtingen in belastingzaken), c245/19 en 
c246/19, EU:c:2020:795, punt 46, en is het Hof 
bevoegd om kennis te nemen van de derde vraag.

 Ont van ke lijk heid
76 De Luxemburgse regering betwijfelt 
even eens of de derde vraag ontvankelijk is. Zij is 
om te beginnen van mening dat volgens artikel 6, 
lid 1, van de wet van 25 no vem ber 2014, in de op 
het hoofdgeding toepasselijke versie, de bezitter 
van de informatie weliswaar enkel beroep kon 
instellen tegen het be sluit om een sanctie op te 
leggen wegens niet nale ving van het bevel tot het 
verstrekken van inlichtingen, maar dat de wet 
van 1 maart 2019 de mogelijkheid heeft inge

voerd om tegen dit laatste bevel zelf beroep tot 
nietigverklaring in te stellen.
77 Aangezien de wet van 1 maart 2019 pro
cedureregels be vat, moet zij vanaf de datum van 
inwerkingtreding ervan ook worden toe ge past op 
zaken die op dat tijdstip reeds hangend waren. 
Voor zover deze wet geldt in het hoofdgeding, is 
de derde vraag dus niet re le vant voor de oplos
sing van het geschil: de bezitter van de informatie 
heeft sindsdien, op grond van die wet, het recht 
om beroep tot nietigverklaring in te stellen tegen 
het bevel tot het verstrekken van inlichtingen 
teneinde de rechtmatigheid ervan rechtstreeks te 
betwisten.
78 Die regering stelt voorts dat de ven noot
schap die de informatie bezit in casu zelfs volgens 
de wet van 25 no vem ber 2014, in de op het 
hoofdgeding toepasselijke versie ervan, over een 
doeltreffende voorziening in rechte beschikte 
waarmee de rechtmatigheid van het bevel tot het 
verstrekken van inlichtingen van 28 februari 2018 
rechtstreeks kon worden aangevochten.
79 Zoals uit punt 19 van dit arrest blijkt, 
heeft die ven noot schap inderdaad, parallel aan 
het beroep tegen het sanctiebe sluit van 6 augus
tus 2018, beroep tot nietigverklaring ingesteld te
gen het be sluit van de directeur van de dienst di
recte belastingen waarbij haar formeel bezwaar 
tegen het bevel tot het verstrekken van inlichtin
gen van 28 februari 2018 nietontvankelijk werd 
verklaard. Dit beroep tot nietigverklaring, dat dui
delijk geen schorsende werking heeft gehad voor 
dat bevel, is thans aanhangig bij de tribunal ad
ministratif, die heeft besloten de behandeling van 
de zaak te schorsen in afwachting van het ant
woord van het Hof op de prejudiciële vragen in 
de on der ha vi ge zaak.
80 Dienaangaande moet worden herinnerd 
aan de vaste rechtspraak van het Hof volgens wel
ke het in het kader van de in artikel 267 VWEU ge
regelde samenwerking tussen het Hof en de na
tio na le rechterlijke instanties uitsluitend een zaak 
is van de na tio na le rechter aan wie het geschil is 
voorgelegd en die de ver ant woor de lijk heid draagt 
voor de te geven rechterlijke beslissing om, reke
ning houdend met de bij zon der he den van het 
hoofdgeding, zowel de noodzaak van een prejudi
ciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis als 
de re le vantie van de vragen die hij aan het Hof 
voorlegt, te beoordelen. Wan neer de gestelde vra
gen betrekking hebben op de uitlegging van het 
Unie recht, is het Hof derhalve in beginsel ver
plicht daarop te antwoorden (arrest van 18 mei 
2021, Asociaţia ‘Forumul Judecătorilor Din Româ
nia’ e.a., c83/19, c127/19, c195/19, c291/19, 
c355/19 en c397/19, EU:c:2021:393, punt 115 
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
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81 Bijgevolg geldt voor vragen over het Unie
recht een vermoeden van re le vantie. Het Hof kan 
slechts weigeren uitspraak te doen op een prejudi
ciële vraag van een na tio na le rechterlijke instantie 
wan neer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitleg
ging van het Unie recht geen verband houdt met 
een reëel geschil of met het voorwerp van het 
hoofdgeding, het vraagstuk van hypothetische aard 
is, of het Hof niet beschikt over de gegevens, feite
lijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een nut
tig antwoord te geven op de gestelde vragen (arrest 
van 18 mei 2021, Asociaţia ‘Forumul Judecătorilor 
Din România’ e.a., c83/19, c127/19, c195/19, 
c291/19, c355/19 en c397/19, EU:c:2021:393, 
punt 116 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
82 Inzon derheid moet de gevraagde prejudi
ciële beslissing voor de verwijzende rechter ‘nood
zakelijk’ zijn ‘voor het wijzen van zijn vonnis’ in de 
bij hem aanhangige zaak, zoals blijkt uit de be
woordingen van artikel 267 VWEU. De prejudiciële 
procedure vooron derstelt dan ook met name dat 
daad wer ke lijk een geding bij de na tio na le rechter
lijke instantie aanhangig is, in het kader waarvan 
deze een beslissing moet geven waarbij rekening 
kan worden gehouden met de prejudiciële beslis
sing (arrest van 18 mei 2021, Asociaţia ‘Forumul Ju
decătorilor Din România’ e.a., c83/19, c127/19, 
c195/19, c291/19, c355/19 en c397/19,  
EU:c:2021:393, punt 117 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak).
83 Wat in de on der ha vi ge zaak allereerst de 
bij de wet van 1 maart 2019 ingevoerde mogelijk
heid betreft om rechtstreeks beroep in te stellen 
tegen be ve len tot het verstrekken van inlichtin
gen, moet worden vastgesteld dat deze wet niet 
van toepassing is op het hoofdgeding, zoals de 
verwijzende rechter heeft aangegeven in zijn ant
woord op de vraag of hij het verzoek om een pre
judiciële beslissing wilde handhaven. Het geschil 
dateert namelijk van vóór de inwerkingtreding 
van die wet en vindt zijn oorsprong in een beroep 
dat niet tegen een bevel tot het verstrekken van 
inlichtingen werd ingesteld maar tegen een be
sluit houdende oplegging van een sanctie dat na
dien werd vastgesteld omdat niet werd voldaan 
aan dat bevel.
84 Wat vervolgens het in punt 79 van dit ar
rest vermelde beroep tot nietigverklaring betreft, 
volstaat het erop te wijzen dat dit beroep, gesteld 
al dat het ontvankelijk is, zoals de Luxemburgse 
regering in haar schriftelijk antwoord op de vra
gen van het Hof zelf aangeeft hoe dan ook zon der 
voorwerp zou raken indien het bevel tot het ver
strekken van inlichtingen van 28 februari 2018 en 
het sanctiebe sluit van 6 augustus 2018 aan het 
eind van het hoofdgeding incidenteel definitief 
rechtmatig zouden worden bevonden.

85 In die om stan dig he den is het antwoord 
op de derde vraag re le vant en noodzakelijk voor 
de oplossing van het bij de verwijzende rechter 
aanhangige geding in de zin van de in de punten 
80 tot en met 82 van dit arrest aangehaalde recht
spraak, en is deze vraag dus ontvankelijk.

 Ten gronde
86 Met zijn derde vraag wenst de verwij
zende rechter in wezen te vernemen of artikel 47 
van het Handvest aldus moet worden uitgelegd 
dat aan een persoon die inlichtingen bezit en:
— aan wie een administratieve geldboete is op
ge legd wegens niet nale ving van een bevel waar
bij hem is gelast inlichtingen te verstrekken in het 
kader van een informatieuitwisseling tussen na
tio na le belastingautoriteiten op grond van richt
lijn 2011/16 en welk bevel volgens het na tio na le 
recht van de aangezochte lidstaat niet vatbaar is 
voor beroep, en
— die de rechtmatigheid van dit bevel inciden
teel heeft aangevochten in het kader van een be
roep in rechte tegen het be sluit tot vast stel ling 
van een sanctie die hem wegens niet nako ming 
van dit bevel is op ge legd en die aldus pas in de 
loop van de gerechtelijke procedure be tref fen de 
dit beroep kennis van de in artikel 20, lid 2, van 
deze richtlijn vermelde mi ni muminformatie 
heeft gekregen,
een opschortende termijn voor de betaling van 
de boete moet worden gegund nadat dit bevel en 
dit boetebe sluit definitief rechtmatig zijn bevon
den teneinde, na op die manier kennis te hebben 
gekregen van de gegevens met betrekking tot het 
door de be voeg de rechter definitief bevestigde 
verwachte belang van de gevraagde inlichtingen, 
gevolg te kunnen geven aan het bevel tot het ver
strekken van die inlichtingen.
87 Ter be ant woor ding van deze vraag moet 
in de eerste plaats worden opgemerkt dat uit vas
te rechtspraak van het Hof blijkt dat de bescher
ming tegen ingrepen van het openbaar gezag in 
de pri vé sfeer van zowel na tuur lij ke per so nen als 
rechts per so nen die wil le keu rig of onredelijk zou
den zijn, een algemeen beginsel van Unie recht 
vormt. Deze bescherming kan door een rechts
per soon worden ingeroepen als door het Unie
recht gewaarborgd recht in de zin van artikel 47, 
eerste alinea, van het Handvest, teneinde in rech
te op te komen tegen een voor hem bezwarende 
handeling zoals een bevel tot het verstrekken van 
inlichtingen of een sanctiebe sluit wegens niet 
nale ving van dat bevel arrest van 6 oktober 2020, 
État luxembourgeois (Rechts be scher ming tegen 
een verzoek om inlichtingen in belastingzaken), 
c245/19 en c246/19, EU:c:2020:795, punten 57 
en 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak.
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88 Hieruit volgt dat een rechts per soon tot 
wie de be voeg de na tio na le autoriteit een derge
lijk bevel of be sluit heeft gericht, zoals de verwe
rende partij in het hoofdgeding, ten aanzien van 
dit bevel of be sluit het door artikel 47 van het 
Handvest gewaarborgde recht op een doeltref
fende voorziening in rechte toekomt, waarvan de 
uitoefening slechts door de lidstaten kan worden 
beperkt indien de voorwaarden van artikel 52, 
lid 1, van het Handvest zijn vervuld zie in die zin 
arrest van 6 oktober 2020, État luxembourgeois 
(Rechts be scher ming tegen een verzoek om in
lichtingen in belastingzaken), c245/19 en 
c246/19, EU:c:2020:795, punten 59, 60 en 64.
89 In de tweede plaats moet in herinnering 
worden geroepen dat het Hof reeds heeft geoor
deeld dat enkel aan de vereisten van artikel 47 
van het Handvest is voldaan indien de na tio na le 
rechter bij wie een beroep aanhangig is tegen de 
aan de justitiabele op ge legde administratieve 
geldboete wegens niet nale ving van het bevel tot 
het verstrekken van inlichtingen, de wettigheid 
van dit bevel kan on der zoeken. Bijgevolg heeft 
een justitiabele aan wie een geldboete is op ge
legd wegens de niet nale ving van een be sluit 
waarbij hem werd gelast inlichtingen te verstrek
ken in het kader van een uitwisseling van inlich
tingen tussen na tio na le belastingautoriteiten op 
grond van richtlijn 2011/16, het recht om de wet
tigheid van dat be sluit te betwisten (arrest van 16 
mei 2017, Berlioz Investment Fund, c682/15, 
EU:c:2017:373, punten 56 en 59).
90 In deze context heeft het Hof om te be
ginnen geoordeeld dat de doeltreffendheid van 
de door artikel 47 van het Handvest gewaarborg
de rechterlijke toetsing vereist dat de door de ver
zoekende autoriteit verstrekte motivering de na
tio na le rechter in staat stelt om de wettigheid van 
het inlichtingenverzoek te toetsen. Gelet op de 
be oor de lingsmarge waarover de verzoekende 
autoriteit beschikt in de zin van de in de punten 
42 en 44 van het on der ha vi ge arrest aangehaalde 
rechtspraak, gelden de in de punten 43 en 46 van 
dit arrest genoemde grenzen voor de toetsing 
door de aangezochte autoriteit tevens voor de 
toetsing door de rechter. Derhalve dient de rech
ter enkel na te gaan of het bevel tot het verstrek
ken van inlichtingen berust op een voldoende 
met redenen omkleed verzoek van de verzoeken
de autoriteit be tref fen de inlichtingen waarbij het 
deze inlichtingen niet kennelijk ontbreekt aan 
een verwacht belang, gelet op de in artikel 20, 
lid 2, van richtlijn 2011/16 vermelde gegevens, 
namelijk de identiteit van de persoon naar wie 
het on der zoek of de controle is ingesteld en het 
fis ca le doel van de gevraagde inlichtingen (zie in 
die zin arrest van 16 mei 2017, Berlioz Investment 
Fund, c682/15, EU:c:2017:373, punten 84–86).

91 Voorts heeft het Hof verduidelijkt dat 
waar de rechter van de aangezochte lidstaat, ten
einde hem in staat te stellen om zijn rechterlijk 
toezicht uit te oefenen, toegang dient te hebben 
tot het inlichtingenverzoek dat de verzoekende 
lidstaat aan de aangezochte lidstaat heeft doen 
toekomen, de betrokken justitiabele zelf geen 
toegang hoeft te hebben tot het volledige inlich
tingenverzoek opdat zijn zaak eerlijk zou verlo
pen wat de voorwaarde van het verwachte be
lang van de gevraagde inlichtingen betreft. 
Daartoe volstaat het dat hij in het kader van het 
door hem ingestelde beroep in rechte tegen het 
bevel tot het verstrekken van inlichtingen en het 
sanctiebe sluit wegens de niet nale ving van het 
bevel toegang heeft tot de in artikel 20, lid 2, van 
richtlijn 2011/16 vermelde mi ni muminformatie, 
te weten de identiteit van de persoon naar wie 
het on der zoek of de controle is ingesteld en het 
fis ca le doel waarvoor de informatie wordt opge
vraagd (zie in die zin arrest van 16 mei 2017, Ber
lioz Investment Fund, c682/15, EU:c:2017:373, 
punten 92, 99 en 100).
92 Daarbij moet evenwel worden on der
streept dat de doeltreffendheid van de door arti
kel 47 van het Handvest gewaarborgde rechterlij
ke toetsing vereist dat de persoon waartegen een 
administratieve autoriteit een be sluit neemt, 
kennis kan nemen van de gronden waarop dit be
sluit is gebaseerd, hetzij door lezing van het be
sluit zelf, hetzij doordat de redenen hem op zijn 
verzoek worden meegedeeld, onverminderd het 
recht van de be voeg de rechter om te eisen dat de 
betrokken autoriteit hem die redenen meedeelt, 
teneinde de belanghebbende de mogelijkheid te 
bieden zijn rechten on der zo goed mogelijke om
stan dig he den te verdedigen en met volledige 
kennis van zaken te beslissen of hij er baat bij 
heeft om zich tot de be voeg de rechter te wenden, 
en teneinde deze laatste ten volle in staat te stel
len om de rechtmatigheid van het betrokken na
tio na le be sluit te toetsen (arrest van 24 no vem ber 
2020, Minister van Bui ten landse Zaken, c225/19 
en c226/19, EU:c:2020:951, punt 43 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak).
93 Een bevel tot het verstrekken van inlich
tingen moet dus niet alleen gebaseerd zijn op een 
inlichtingenverzoek dat geldig is in het licht van 
de in de punten 41 tot en met 47 van het on der
ha vi ge arrest aangehaalde rechtspraak, maar 
moet ook naar behoren zijn gemotiveerd, tenein
de de adressaat van het bevel in staat te stellen de 
draagwijdte ervan te begrijpen en te beslissen of 
hij zich ertegen wenst te verzetten langs gerech
telijke weg.
94 Bo vendien heeft het Hof er tevens aan 
herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de we
zenlijke inhoud van het in artikel 47 van het 
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Handvest neergelegde recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte er on der andere in bestaat 
dat de houder van dit recht toegang moet hebben 
tot een gerecht dat bevoegd is om de eerbiediging 
van de uit het Unie recht voortvloeiende rechten te 
waarborgen en om daartoe alle voor het bij hem 
aanhangige geding re le vante fei te lij ke en ju ri
dische kwesties te on der zoeken, zon der dat deze 
persoon daarvoor een regel of een ju ri dische ver
plich ting dient te schenden en zich aldus bloot te 
stellen aan de sanctie die verbonden is aan deze 
schending zie in die zin arrest van 6 oktober 2020, 
État luxembourgeois (Rechts be scher ming tegen 
een verzoek om inlichtingen in belastingzaken), 
c245/19 en c246/19, EU:c:2020:795, punt 66.
95 Het Hof heeft met betrekking tot dezelf
de na tio na le wettelijke regeling als die welke aan 
de orde is in het hoofdgeding reeds geoordeeld 
dat, volgens deze regeling, de persoon tot wie een 
bevel tot het verstrekken van inlichtingen is ge
richt, alleen wan neer hij dat bevel niet naleeft en 
hem vervolgens om die reden een sanctie wordt 
op ge legd, de mogelijkheid heeft om incidenteel 
tegen dat bevel op te komen, in het kader van het 
beroep dat tegen de sanctie kan worden ingesteld 
arrest van 6 oktober 2020, État luxembourgeois 
(Rechts be scher ming tegen een verzoek om in
lichtingen in belastingzaken), c245/19 en 
c246/19, EU:c:2020:795, punt 67.
96 Wan neer een bevel tot het verstrekken 
van inlichtingen wil le keu rig of onevenredig is, 
heeft die persoon dus geen toegang tot een rech
ter, tenzij hij geen gehoor geeft aan het bevel en 
zich aldus blootstelt aan de sanctie die verbonden 
is aan niet nale ving ervan. Bijgevolg kan deze per
soon niet worden geacht een daad wer ke lijke 
rechts be scher ming te genieten arrest van 6 okto
ber 2020, État luxembourgeois (Rechts be scher
ming tegen een verzoek om inlichtingen in belas
tingzaken), c245/19 en c246/19, EU:c:2020:795, 
punt 68.
97 Derhalve heeft het Hof geoordeeld dat 
die na tio na le wettelijke regeling, die een bezitter 
van informatie tot wie de be voeg de na tio na le au
toriteit een bevel tot het verstrekken van inlich
tingen richt, de mogelijkheid ontneemt om recht
streeks tegen het bevel beroep in te stellen, de 
wezenlijke inhoud van het door artikel 47 van het 
Handvest gewaarborgde recht op een doeltref
fende voorziening in rechte niet eerbiedigt, en 
dat artikel 52, lid 1, van het Handvest zich bijge
volg verzet tegen een der ge lij ke wettelijke rege
ling arrest van 6 oktober 2020, État luxembour
geois (Rechts be scher ming tegen een verzoek om 
inlichtingen in belastingzaken), c245/19 en 
c246/19, EU:c:2020:795, punt 69.
98 In om stan dig he den als die in het hoofd
geding wordt de doeltreffendheid van de wezen

lijke inhoud van dit recht dan ook enkel gewaar
borgd indien de adressaat van het bevel tot het 
verstrekken van inlichtingen, zodra de be voeg de 
rechter in voorkomend geval de rechtmatigheid 
van dit bevel bevestigt, in deze context de moge
lijkheid heeft om binnen de termijn waarin het 
na tio na le recht daartoe aanvankelijk voorzag ge
volg te geven aan dit bevel, zon der dat de sanctie 
waarmee hij is geconfronteerd om zijn recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte te kun
nen uitoefenen, in dat geval wordt gehandhaafd. 
Enkel wan neer de adressaat niet binnen die ter
mijn gevolg geeft aan het bevel, wordt de op ge
legde sanctie legitiem opeisbaar.
99 Gelet op alle voorgaande overwegingen 
dient op de derde vraag te worden geantwoord 
dat artikel 47 van het Handvest aldus moet wor
den uitgelegd dat een persoon die inlichtingen 
bezit en:
— aan wie een administratieve geldboete is op
ge legd wegens niet nale ving van een bevel waar
bij hem is gelast inlichtingen te verstrekken in het 
kader van een informatieuitwisseling tussen na
tio na le belastingautoriteiten op grond van richt
lijn 2011/16 en welk bevel volgens het na tio na le 
recht van de aangezochte lidstaat niet vatbaar is 
voor beroep, en
— die de rechtmatigheid van dit bevel inciden
teel heeft aangevochten in het kader van een be
roep in rechte tegen het be sluit tot vast stel ling 
van een sanctie die hem wegens niet nako ming 
van dit bevel is op ge legd en die aldus pas in de 
loop van de gerechtelijke procedure be tref fen de 
dit beroep kennis heeft gekregen van de in artikel 
20, lid 2, van deze richtlijn vermelde mi ni
muminformatie,
over de mogelijkheid moet beschikken om, nadat 
de rechtmatigheid van dit bevel en dit boetebe
sluit die jegens hem zijn vastgesteld onherroepe
lijk is erkend, binnen de termijn waarin het na tio
na le recht daartoe aanvankelijk voorzag gevolg te 
geven aan het bevel tot het verstrekken van in
lichtingen, zon der dat de sanctie waarmee hij is 
geconfronteerd om zijn recht op een doeltreffen
de voorziening in rechte te kunnen uitoefenen, in 
dat geval wordt gehandhaafd. Enkel wan neer die 
persoon niet binnen die termijn gevolg geeft aan 
dat bevel, wordt de op ge legde sanctie legitiem 
opeisbaar.

 Kosten
100 Ten aanzien van de par tij en in het hoofd
geding is de procedure als een aldaar gerezen in
cident te beschouwen, zodat de verwijzende 
rechter over de kosten heeft te beslissen. De door 
anderen wegens indiening van hun opmerkingen 
bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor ver
goeding in aan mer king.
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Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:
1) Artikel 1, lid 1, artikel 5 en artikel 20, lid 2, van 
richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 
2011 be tref fen de de administratieve samenwerking 
op het gebied van de belastingen en tot intrekking 
van richtlijn 77/799/EEG, moeten aldus worden uit
gelegd dat een inlichtingenverzoek moet worden 
geacht betrekking te hebben op inlichtingen die niet 
kennelijk van elk verwacht belang lijken te zijn ont
daan wan neer de per so nen naar wie het on der zoek 
of de controle is ingesteld in de zin van laatstge
noemde bepaling in dat verzoek weliswaar niet in
dividueel en bij naam worden geïdentificeerd maar 
de verzoekende autoriteit duidelijk en genoegzaam 
on derbouwt dat zij een gericht on der zoek naar een 
beperkte groep van per so nen verricht dat is ingege
ven door gegronde vermoedens dat een specifieke 
wettelijke ver plich ting niet is nageleefd.
2) Artikel 47 van het Handvest van de grondrech
ten van de  Europese Unie moet aldus worden uitge
legd dat een persoon die inlichtingen bezit en:
— aan wie een administratieve geldboete is op ge
legd wegens niet nale ving van een bevel waarbij 
hem is gelast inlichtingen te verstrekken in het ka
der van een informatieuitwisseling tussen na tio
na le belastingautoriteiten op grond van richtlijn 
2011/16 en welk bevel volgens het na tio na le recht 
van de aangezochte lidstaat niet vatbaar is voor be
roep, en
— die de rechtmatigheid van dit bevel incidenteel 
heeft aangevochten in het kader van een beroep in 
rechte tegen het be sluit tot vast stel ling van een 
sanctie die hem wegens niet nako ming van dit be
vel is op ge legd en die aldus pas in de loop van de ge
rechtelijke procedure be tref fen de dit beroep kennis 
heeft gekregen van de in artikel 20, lid 2, van deze 
richtlijn vermelde mi ni muminformatie, over de 
mogelijkheid moet beschikken om, nadat de recht
matigheid van dit bevel en dit boetebe sluit die je
gens hem zijn vastgesteld onherroepelijk is erkend, 
binnen de termijn waarin het na tio na le recht daar
toe aanvankelijk voorzag gevolg te geven aan het 
bevel tot het verstrekken van inlichtingen, zon der 
dat de sanctie waarmee hij is geconfronteerd om 
zijn recht op een doeltreffende voorziening in rechte 
te kunnen uitoefenen, in dat geval wordt gehand
haafd. Enkel wan neer die persoon niet binnen die 
termijn gevolg geeft aan dat bevel, wordt de op ge
legde sanctie legitiem opeisbaar.

Noot

1. Het hier gepubliceerde arrest van het Hof 
van Justitie van de  Europese Unie (hierna: Hof) 
gaat over een uitvraag van inlichtingen door 
Frankrijk aan Luxemburg ten behoeve van de be
lastingheffing in Frankrijk. Inlichtingen die ge
vraagd kunnen worden moeten noodzakelijk zijn 

voor die belastingheffing. Om dat te kunnen be
oordelen is het criterium van ‘verwacht belang’ 
opgenomen in de richtlijn 2011/16/EG die voor
ziet in de administratieve samenwerking tussen 
de be voeg de autoriteiten van de lidstaten. In 
Frankrijk is ie de re na tuur lij ke persoon die direct 
of indirect belang heeft bij een in Frankrijk gele
gen onroerend goed belastingplichtig. Vaststaat 
dat de Luxemburgse ven noot schap een direct be
lang heeft in een in Frankrijk gelegen onroerend 
goed. De Fran se autoriteiten willen daarom we
ten welke na tuur lij ke per so nen direct of indirect 
aan deel hou der zijn van die Luxemburgse ven
noot schap.

In dit arrest van het Hof staan twee rechtsvra
gen centraal. Moet de betrokken belastingplichti
ge op wie het on der zoek betrekking heeft in ver
band met het ‘verwachte belang’ van het 
inlichtingenverzoek met naam worden geïdenti
ficeerd? En heeft de houder van de inlichtingen 
nog een mogelijkheid aan het bevel te voldoen 
indien is vastgesteld dat het bevel rechtmatig is?

Met dit arrest en de voorgaande arresten Sabou 
(c276/12, EcLI:EU:c:2013:678, AB 2014/37, m.nt. 
Neve), Berlioz (c682/15, EcLI:EU:c:2017:373, AB 
2017/256, m.nt. Neve) en Shakira (c245/19 en 
c246/19, EcLI:EU:c:2020:795, AB 2021/222, m.nt. 
Neve) zijn de Unie rechtelijke kaders van het fis ca le 
uitwisselingsrecht gegeven. In deze annotatie 
wordt voornamelijk ingegaan op de kwalitatieve 
eisen die aan het ‘verwachte belang’ worden ge
steld.
2. Een bevel tot het verstrekken van infor
matie moet voorzienbaar betrekking hebben op 
een on der zoek of controle van een geïdentificeer
de belastingplichtige. De gevraagde inlichtingen 
moeten voorzienbaar van belang zijn voor de 
vast stel ling van de belastingplicht van een ge
identificeerde genoemde persoon (art. 1 lid 1 
richtlijn 2011/16/EG). Art. 20 lid 2 richtlijn 
2011/16/EG bepaalt dat het formulier waarmee 
de inlichtingen gevraagd worden de identiteit 
van de betrokken belastingplichtige moet ver
melden. De richtlijn 2011/16/EG heeft de richtlijn 
77/799/EEG vervangen en is gebaseerd op het 
ook ge wij zigde art. 26 OEsO Model ver drag en de 
daarbij gegeven toelichting in het ge wij zigde offi
ciële  commentaar. De richtlijn 2011/16/EG inten
siveert de samenwerking tussen de be las ting
diensten van de lidstaten, maakt automatische 
verstrekking van informatie mogelijk en heft het 
bankgeheim op voor fis ca le doeleinden. In casu 
werd de naam van de betrokkene op het formu
lier opengelaten. Het betreft daarom een zoge
naamd ‘groepsverzoek’; een verzoek over per so
nen die niet met naam geïdentificeerd zijn, maar 
waarbij identificatie kan geschieden door ken
merken die alleen op de groepsleden betrekking 
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hebben, zon der dat er sprake is van het ‘hengelen’ 
naar informatie. Het OEsO com men taar (punt 
8.1) is aangepast in 2012 om te verdui de lij ken dat 
groepsverzoeken ook mogelijk zijn. De vraag is 
nu of het  commentaar van 2012 gebruikt kan 
worden om uitleg te geven aan de bepalingen van 
de richtlijn 2011/16/EG die in 2011 is vastgesteld. 
Met de wij zi gingsrichtlijn 2021/514 werd art. 5 
bis lid 3 in 2021 toegevoegd en daarbij werden 
groepsverzoeken geacht te voldoen aan het ‘voor
zienbaar belang’criterium indien aan de daarin 
genoemde nadere eisen werd voldaan (zie hierna 
punt 3). Uit de considerans bij deze wij zi
gingsrichtlijn (punt 4) kan worden afgeleid dat 
het gaat om een declaratoire wij zi ging en daaruit 
kan dus niet met recht worden afgeleid dat eer
der groepsverzoeken niet toegelaten waren. In 
haar conclusie (EcLI:EU:c:2021:450) heeft ad vo
caat gene raal kokott gepleit voor een autonome 
uitleg van het begrip ‘verwacht belang’ (punt 72). 
Het Hof heeft geen moeite om de uitleg van de 
bepalingen van de richtlijn 2011/16/EG als in 
overeenstemming met het OEsO com men taar te 
aanvaarden (punt 69).
3. Welke eisen moeten dan gesteld worden 
aan een inlichtingenverzoek waarbij de betrokken 
belastingplichtige niet bij naam is geïdentificeerd? 
De verzoekende autoriteit is ten eerste gehouden 
een zo gedetailleerd en volledig mogelijke om schrij
ving te geven van de groep belastingplichtigen naar 
wie het on der zoek of de controle is ingesteld, inclu
sief alle gemeenschappelijke eigenschappen of ken
merken die hen on der scheiden, zodat de aange
zochte autoriteit hen kan identificeren. Ten tweede 
te preciseren welke specifieke fis ca le ver plich tingen 
deze per so nen hebben en, ten derde uit te leggen 
waarom zij worden verdacht van de nalatigheden of 
de inbreuken waarop het on der zoek of de controle 
betrekking heeft.
4. Het lijkt erop dat de informatievordering 
aan die eisen voldoet en dus rechtmatig zal zijn. 
Vaststaat dat de betrokken houder van de infor
matie niet heeft voldaan aan de informatievorde
ring en dus wellicht terecht de boete heeft gekre
gen. Omdat de betrokkene de rechtmatigheid van 
het bevel niet heeft kunnen laten on der zoeken 
door de rechter, want daartegen stond op dat mo
ment geen bezwaar of beroep open, wil hij een 
termijn om alsnog aan het bevel te voldoen. Het 
Hof stelt vast dat de Luxemburgse wetgeving de 
richtlijn 2011/16/EG ten uitvoer brengt en het 
conflict dus binnen de werkingssfeer van het 
Unie recht valt, waardoor art. 47 Handvest van de 
grondrechten van de EU (hierna: Handvest) over
een komstig art. 51 lid 1 Handvest van toepassing 
is. Het Hof heeft in Berlioz reeds beslist (punten 
56 en 59) dat pas aan de vereisten van art. 47 
Handvest is voldaan indien de na tio na le rechter 

bij wie het beroep tegen de sanctie aanhangig is, 
de wettigheid van de informatievordering kan 
on der zoeken. De betrokken houder van de infor
matie aan wie een geldboete is op ge legd, heeft 
dus het recht om de rechtmatigheid van de vor
dering voor de rechter (of ‘in rechte’) te betwis
ten. De vordering tot het verstrekken van inlich
tingen moet dus niet alleen gebaseerd zijn op een 
geldig inlichtingenverzoek, maar moet ook naar 
behoren zijn gemotiveerd opdat de betrokkene in 
staat is de draagwijdte van de vordering te begrij
pen en te beslissen of hij zich ertegen langs ge
rechtelijke weg wenst te verzetten. Betrokkene 
dient alsnog een termijn te krijgen om aan de 
vordering te voldoen, nadat de rechtmatigheid 
van de vordering onherroepelijk is erkend (punt 
99).
5. In de Ne der landse Wet op de in ter na tio
na le bijstandsverlening op de heffing van belas
tingen (WIBB) is sedert 2008 de bepaling opge
nomen dat geen beroep mogelijk is tegen de 
aankondiging van een on der zoek, alsmede tegen 
het on der zoek zelve (art. 8 lid 6). Deze wij zi ging 
van de WIBB is ingevoerd n.a.v. Hof Den Haag 25 
september 2007 (EcLI:NL:GHsGR:2007:BB4858), 
dat het bevel om medewerking te verlenen aan 
het on der zoek van de fiscus, als een Awb be sluit 
had opgevat. In Unie rechtelijk verband moet deze 
na tio na le verbodsbepaling bui ten toepassing 
worden gelaten omdat het Hof een vordering tot 
het verstrekken van inlichtingen ziet als een be
zwarende handeling waartegen beroep moet 
openstaan (punt 87), terwijl de Afdeling be
stuurs recht spraak er van uitgaat dat er bij een in
formatieuitvraag geen sprake is van een be sluit 
(15 juli 2009, EcLI:NL:RVs:2009:BJ2648). Recent 
is de Afdeling be stuurs recht spraak de betrokkene 
enigszins tegemoetgekomen door een vordering 
van de fiscus voor de rechts be scher ming gelijk te 
stellen met een appellabel Awb be sluit (ABRvs 
12 februari 2020, EcLI:NL:RVs:2020:453, AB 
2020/220, m.nt. L. Damen). Bij een bevel om mee 
te werken aan een on der zoek is beroep echter ex
pliciet uitgesloten in de WIBB. Of de Afdeling be
stuurs recht spraak bij een uit druk ke lijk wettelijk 
verbod ook een appellabel be sluit zal aannemen 
lijkt mij niet zeker. In het in ter na tio na le kader is 
er bij uitwisseling van inlichtingen vaak sprake 
van een inbreuk op het recht op het privé leven in 
de zin van art. 8 EVRM.
6. Het hele veld overziende, ziet het Unie
rechtelijke kader eruit als volgt. Uit Sabou en Sha
kira volgt dat de betrokken belastingplichtige 
geen recht van beroep heeft tegen een vordering 
om informatie. Uit Berlioz en État luxembourgeois 
volgt dat de houder van de informatie aan wie 
het bevel is gegeven, het recht heeft de rechtma
tigheid van het bevel, ook los van de boete, te la
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ten toetsen door de rechter. Indien de betrokken 
belastingplichtige niet met naam is geïdentifi
ceerd, kan toch aan de identificatievereisten zijn 
voldaan als de persoon behoort tot een beperkte 
groep van per so nen die kunnen worden geïdenti
ficeerd aan de hand van een gemeenschappelijk 
geheel van eigenschappen of kenmerken die hen 
on der scheiden. Dan moet ook gepreciseerd zijn 
welke specifieke fis ca le ver plich tingen deze per
so nen hebben en moet worden uitgelegd waar
om zij worden verdacht van de nalatigheden of 
inbreuken waarop het on der zoek of de controle 
betrekking heeft. Alleen dan kan er sprake zijn 
van een ‘voorzienbaar belang’. Dit moet de na tio
na le rechter on der zoeken (punt 68). Het recht op 
een voorziening in rechte moet in de WIBB weer 
worden hersteld.
L.E.c. Neve

AB 2022/101

AFDELING BE STUURS RECHT SPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE
14 februari 2022, nr. 202200845/1/A2
(Mrs. c.J. Borman, J.A.W. scholtenHinloopen, 
J.M.L. Nie de rer)
m.nt. p.J. stolk

Art. H 1 lid 1, art. H 9 lid 1 en lid 3, art. I 6 lid 1 aan
hef en on der b kieswet

EcLI:NL:RVs:2022:460

Kieswet. Handtekening instemmingsverklaring 
kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen.

Vooropgesteld dient te worden dat het vereiste van 
een instemmingsverklaring ten doel heeft te voor
komen dat per so nen tegen hun wil op een kandida
tenlijst worden geplaatst. Eén van de middelen om 
dat te controleren is een handtekening. Hoewel de 
op de kopie van het rijbewijs opgenomen handte
kening heel klein is, kan niet worden gezegd dat 
deze handtekening geen enkele gelijkenis vertoont 
met de op het instemmingsformulier van 31 ja nu a
ri 2022 vermelde handtekening. Verder stelt geen 
van de par tij en zich op het standpunt dat Van 
Wooning niet op de kandidatenlijst van Trots op 
Ne der land voor de verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad van Haar lem op 16 maart 2022 wil 
worden geplaatst. Van Wooning was ter zitting bij 
de Afdeling aanwezig en heeft verklaard dat beide 
instemmingsverklaringen door haar zijn on der te
kend. Geen van de par tij en twijfelt daaraan. De Af
deling ziet evenmin aanleiding om aan te nemen 
dat de verklaring niet kan worden gevolgd. Daarbij 
komt dat de Kiesraad ter zitting bij de Afdeling heeft 

verklaard dat in dit geval, waarin is vastgesteld dat 
Van Wooning met haar kandidatuur instemt, de 
Kieswet zich er niet tegen verzet dat Van Wooning 
alsnog als kandidaat op de kandidatenlijst wordt 
geplaatst. Gelet op het voorgaande concludeert de 
Afdeling dat geen grond bestaat voor schrapping 
van de kandidaat van de lijst als bedoeld in artikel I 
6, eerste lid, aanhef en on der b, van de Kieswet.

Uitspraak in het geding tussen:
A.p.D. van den Raadt, te Haar lem, ap pel lant,
en
Het centraal stembureau voor de verkiezing van 
de leden van de gemeenteraad van Haar lem 
(hierna: het centraal stembureau), verweerder.

Procesverloop

Bij be sluit van 4 februari 2022 heeft het centraal 
stembureau de kandidaat "van Wooning, M.L. 
(Maxime) (v)" geschrapt van de kandidatenlijst 
van Trots op Ne der land (TROTs).

Tegen dit be sluit heeft Van den Raadt beroep 
ingesteld.

Het centraal stembureau heeft een verweer
schrift ingediend.

De kiesraad heeft inlichtingen verschaft.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behan

deld op 11 februari 2022, waar Van den Raadt en 
M.L. van Wooning, vergezeld van J. Amand, en het 
centraal stembureau, vertegenwoordigd door mr. 
H.H.O. Bar ne veld, zijn verschenen. Voorts is ter 
zitting de kiesraad, vertegenwoordigd door mr. 
R.N.A. Al, als partij gehoord.

Overwegingen

 Inleiding
1. Het wettelijk kader is opgenomen in de 
bijlage en maakt deel uit van deze uitspraak.
2. Op 31 ja nu a ri 2022 — de dag van de kan
didaatstelling, als bedoeld in artikel H 1, eerste lid, 
van de kieswet, voor de verkiezing van de leden 
van de gemeenteraad van Haar lem op 16 maart 
2022 — is de kandidatenlijst van Trots op Ne der
land ingeleverd bij het centraal stembureau.

Het centraal stembureau heeft op 1 februari 
2022 de door Trots op Ne der land op de dag van 
de kandidaatstelling ingediende stukken on der
zocht. Daarbij is het verzuim geconstateerd dat 
de instemmingsverklaring van kandidaat 11, Van 
Wooning, wordt geacht te ontbreken, aangezien 
geen kopie van een geldig identiteitsbewijs is in
geleverd, omdat de handtekening op het identi
teitsbewijs ontbreekt. Ter zitting bij de Afdeling 
heeft het centraal stembureau toegelicht dat bij 
de op 31 ja nu a ri 2022 ingeleverde instemmings
verklaring een kopie van een rijbewijs is overge
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