
Formeel belastingrecht: vertrouwensbeginsel.  

 

Toelichting op intrekking beroep in cassatie van 25 juli 2022, nr. 2022-0000012776, tegen de 

uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 19 mei 2022, nrs. 21/01135 en 21/01136, 

ECLI:NL:GHSHE:2022:1893.  

 

Inhoudsindicatie uitspraak Hof op rechtspraak.nl 

 
Box 3-heffing 2016. Het Hof gaat voorbij aan de vraag of voor het jaar 2016 sprake is van een 

schending van artikel 1 EP dan wel artikel 14 EVRM, omdat een dergelijke schending op 

stelselniveau gepaard gaat met een rechtstekort waarin niet kan worden voorzien zonder op 

stelselniveau keuzes te maken, welke keuzes zijn voorbehouden aan de wetgever. 

Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een individuele en 

buitensporige last. Belastingrente. Belanghebbende heeft vertrouwen kunnen ontlenen aan beleid 

van de Landelijke vakgroep Formeel recht met betrekking tot geld dat reeds op de rekening van de 

Belastingdienst stond. Beëindiging van opgewekt vertrouwen is niet mogelijk met terugwerkende 

kracht. 

 

De staatssecretaris ziet af van het instellen van beroep in cassatie. Ter toelichting merkt 

hij het volgende op: 

 
Ter toelichting merk ik het volgende op. Op het moment dat belanghebbende en haar echtgenoot 

zich gezamenlijk ermee akkoord hebben verklaard dat 50% van de rendementsgrondslag voor 

box 3 aan belanghebbende wordt toegerekend, was het begunstigende beleid reeds ingetrokken. 

De vraag of belanghebbende zich onder deze omstandigheden met vrucht kan beroepen op in 

rechte te beschermen vertrouwen, is een rechtsvraag en zou om die reden aanleiding kunnen zijn 

de zaak voor te leggen aan de Hoge Raad. In een aantal andere lopende cassatieprocedures is 

deze rechtsvraag echter al aan de orde gesteld.1 Hoewel ik het niet eens ben met 's Hofs oordeel 

dat sprake is van in rechte te honoreren vertrouwen, voegt een cassatieberoep weinig toe aan de 

zaken die al bij de Hoge Raad liggen. Daarbij komt dat het financiële belang in deze zaak gering is. 

Ik heb daarom besloten in deze zaak geen beroep in cassatie in te stellen. 

 
1 Zie rolnummers Hoge Raad 21/00170, 20/03178 en 20/00081. 


