Bekendmaking gerechtelijke procedures inzake massaal bezwaar tegen
aanslagen erf- en schenkbelasting
Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen
Kennisgeving van 25 juni 2013, nr. BLKB2013/817M.
De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.
In deze kennisgeving maak ik de rolnummers bekend van de gerechtelijke procedures
over de bezwaarschriften die zijn geselecteerd in het kader van het massaal bezwaar als
bedoeld in artikel 25a van de AWR tegen aanslagen erf- en schenkbelasting waarbij voor
niet-ondernemingsvermogen geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt verleend.
1.
Inleiding
In mijn besluit van 23 oktober 2012, nr. BLKB2012/1665M, Stcrt. 2012, 22059, heb ik de
regeling voor massaal bezwaar als bedoeld in artikel 25a van de AWR van toepassing
verklaard op in dat besluit nader aangeduide aanslagen en bezwaarschriften erf- en
schenkbelasting. Voorts is aangegeven dat zes bezwaarschriften zijn geselecteerd met
het oog op beantwoording van de voorliggende rechtsvraag door de administratieve
rechter in belastingzaken. In mijn brief hierover aan de Tweede Kamer van 25 oktober
2012 (Tweede Kamer, 2012-2013, 33 457, nr. 1) heb ik aangekondigd de rolnummers
van deze gerechtelijke procedures bekend te maken. Die rolnummers zijn hierna
opgenomen.
2.
Gerechtelijke procedures
De geselecteerde bezwaarschriften zijn voorgelegd aan de administratieve rechter in
belastingzaken. In alle zaken is inmiddels uitspraak gedaan. Zie het hierna opgenomen
Overzicht van de gerechtelijke procedures. In de zaken 1 tot en met 5 heeft de rechtbank
de Belastingdienst in het gelijk gesteld. In de zaak 6 is de Belastingdienst in het ongelijk
gesteld.
De zaken zijn via het instellen van sprongcassatie voorgelegd aan de Hoge Raad. Dit
geldt niet voor de hierna onder 4 genoemde uitspraak. In die zaak is niet verder
geprocedeerd omdat die zaak identiek is aan de zaak van de hierna onder 3 genoemde
uitspraak in dezelfde nalatenschap. De zaken 3 en 4 liepen aanvankelijk bij verschillende
rechtbanken, maar de zaak 4 is door Rechtbank Noord-Holland overgedragen aan
Rechtbank Oost-Nederland (zittingsplaats Arnhem) die vervolgens in beide zaken
identieke uitspraken heeft gedaan.
Overzicht van de gerechtelijke procedures
Rechtbank
ZittingsDatum
plaats
uitspraak
1 Oost-Nederland
2 NoordNederland
3 Oost-Nederland
4 Oost-Nederland
5 Noord-Holland
6 Zeeland-WestBrabant

Rolnummer

Arnhem
Arnhem

29 januari 2013
29 januari 2013

AWB 12/05949
AWB 12/05950

BZ2716
BZ5236

Arnhem
Arnhem
Haarlem
Breda

29
29
14
29

AWB
AWB
AWB
AWB

BZ5254
BZ5256
BZ2255
BZ8593

januari 2013
januari 2013
februari 2013
maart 2013

12/05955
12/06261
13/00098
12/06433

Deze kennisgeving wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 25 juni 2013.
De staatssecretaris van Financiën
F.H.H. Weekers

LJN

Rolnumm
er Hoge
Raad
13/01160
13/01161
13/01154
13/01622
13/02453

