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en via welke 4eg (e—rnail. berichtenhox dan wel ehforrnulier) een verplichting tot elektronisch
berichtenverkeer van toepassing is. Binnen deze kaders heeft de Orde de volgende opmerkingen
hij het concept.
1. Aangewezen ijle elektronisch herichtenverkeer
Uit het concept leidt de Orde af dat er een onderscheid erdt gemaakt tussen een aangeezen. een
niet voor een bepaald t
3 pe bericht aangeezen en een in het geheel niet—aangewezen vijze van
elektronisch herichtenverkeer. Aan de drie typen kunnen erschillende rechtsgevoleen kleven. In
dit kader is het volgens de Orde wenselijk om met name te verduidelijken wanneer sprake is van
een in het geheel niet-aangee/en wijze van elektronisch herichtenverkeer. De Orde vraagt zich
af of indien, bijvoorbeeld, een helastinginspecteur per e—rnail communiceert met een
belastingplichtige dan wel met zijn gemachtigde, dii betekent dat (hierdoor) het e—mailverkeer van
de Belastingdienst als een aangewezen wijze an elektronisch herichtenverkeer of(in ieder geval)
als een niet voor een bepaald type bericht aangewezen ijze van elektronisch berichtenverkeer is
aan te merken. Of geldt dit enkel ten aanzien van het e-mailverkeer door de betrokken
belastinginspecteur. De Orde verzoekt op dit punt een nadere toelichting in het concept op te
nemen.
‘

2. Gebruik en gehruiksvriendelijkheid
I)e Orde leest met genoegen in het concept dat bij de keuze voor de wij/e van verplicht elektronisch
berichtenverkeer afgewogen zal moeten worden ol die v ij/e voor de doelgroep een verantwoorde
keuze is. [)aarhij zal onderzocht worden of voor een beperkte groep een uitzondering op de
verplichting moet worden gemaakt,
Op grond van de per 1 november 2015 in werking getreden Wet elektronisch herichtenverkeer
Belastingdienst is reeds voor enkele berichten en groepen helastinuplichtigen een specifieke wijze
van elektronisch herichten’.erkeer aangewezen. l-én van de wij/en is het gebruik van de
Berichtenhox MijnOverheid. len belastingplichtige kan inloggen op \lijnOverheid met [)igiD.
De Orde gaat ervan uit dat in de toekomst ook alle bezwaarschriften ingediend zullen moeten
worden via de I3erichtenbox MijnOverheid. l)e Orde vraagt zich af of het in dat geval mogelijk is
voor een belastingplichtige om een bezwaarschrift te corrigeren, nadat dit bezwaarschrift al is
ingediend, bijvoorbeeld door het plaatsen van een nieu bericht. De Orde verzoekt op dit punt een
nadere toelichting in het concept op te nemen.
l)e Orde acht het ‘ erder aannemelijk dat speciIeke groepen belastingplichtigen, bijvoorbeeld
ouderen, niet gewend zijn en ook heel moeilijk zullen (kunnen) wennen aan het gebruik van de
Berichtenhox Mijn(h erheid en DigiD. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een belastingplichtige
in de week vô6r het einde van een termijn voor, hij oorheeld, indiening van een aangifte dan el
an een bezwaarschrift er achter komt dat hij de l)igil)—inlognaamcode is vergeten. [let verkrijgen
van een nieuwe î)igiD—inlognaam code kan ruim een week duren. [)it kan ertoe leiden dat de
termijn verstrijkt, rdat de belastingplichtige met zijn L)igil) kan inloggen. [)e Orde meent dat
in de beschreven situatie sprake is van een verschoonhare termijnoverschrijding, mits de
belastingplichtige kan aantonen dat hij vr het einde an de termijn een (nieuwe) [)igil)—
inlognaamcode heeft aangevraagd. De tijd die is gemoeid met het verkrijgen van een I)igil)
inlognaamcode behoort naar de mening van de Orde niet in mindering te komen op een gestelde
‘

[)c ( omnus.sIe etsvoc)rstellen van de NQB reageert gevraagd en ongevraagd opfivcaul relevante
(wets)roorstelk’n, Vanuit de L’iJ)Li1jW van haai leden. Belangrijke loet.s stenen :i/n uilvc,e,’haarheicl, e/JectivifriI
efl L’//iLWfl 1, iegeidruk, 1e’rugierhenk’ kracht. verenighaarheid awi het recht, en de gevolgen voor het
investermgs klimaat.
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termijn, daar dit een ersIechtering van de rechtspositie van belastingplichtigen inn betekenen. De
Orde erioekt te vooriien in een regeling op dit punt.
3. Storingen
In het concept is aangegeven dat een bestuursorgaan, afhankelijk van de aard van de storing, op
zijn ehsite kan aangeven dat de indieningstermijn ordt verlengd. iodanig dat, nadat de storing
is verholpen, er ‘oIdoende tijd is voor de burger om alsnog een bericht te verienden. De Orde indt
dcie mogelijkheid een goede ontwikkeling. Wel vraagt de Orde zich af’ hoe dit in de praktijk
uiterkt, en meer in het bijionder hoe de tijdigheid van bekendmaking van een storing ordt
geaarhorgd. Er zal immers altijd. naar het de Orde voorkomt, enige tijd /ijn gelegen tussen het
moment van optreden van de storing en. bijvoorbeeld. de plaatsing van een bericht op de website.
Naar de mening van de Orde zou een belanghebbende op geen enkel moment in onzekerheid
mogen verkeren ol’ sprake is van een ‘erschoonhare termijnoverschrijding. Het instellen van een
noodkanaal, dat door belanghebbenden (onverplicht) mag ordcn gebruikt in het geval hij een
storing ervaart, zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. l)e Orde verioekt dcie mogelijkheid
in overweging te nemen en/oCop andere wijze aan voormelde oniekerheid tegemoet te komen.
4. Notificatieberichten
Wanneer een hestuur’.orgaan een bericht plaatst in een herichtenhox. zoals MijnOverheid. is het
volgens het concept verplicht een notificatie te sturen aan de belanghebbende. 1)e orde heeft hier
met instemming kennis van genomen. [)e Belastingdienst maakt momenteel al gebruik van de
Berichtenbox MijnOverheid. Een belastingplichtige die zijn herichtenhox heeft geactiveerd, heeft
op dat moment moeten aangeven of’ hij een notificatiehericht enst te ontangen. in de huidige
situatie is de hooi’dregel dat geen notificatiebericht wordt gestuurd/ontvangen, tenzij de
belastingplichtige hiervoor kiest. De ( )rde vraagt zich al’ hoe heerkstel 1 igd wordt dat hij
herichtenhoxen die al lijn geactiveerd vôrdat dit concept in werking treedt. dcie verplichte
noti ficatie wordt geïmplernenteerd. 1)e ( )rde stelt het op prijs als hieraan in het concept aandacht
wordt besteed.

II. TECHNISCH COMMENTAAR
Artikel 2:13, lid 2, onderdeel ci. Aii’h je artikel 2:15, ledeii 4 en 5 (na vcrnznninering) .Iwh
Met artikel 2:13. lid 2, onderdeel a. Av h wordt beoogd dat niet ieder lichaam met erordenende
beoegdheid de elektronische eg kan uitsluiten, maar dit voorbehouden blijft aan de formele
etgeer. De Orde vraagt zich af hoe deze bepaling zich verhoudt met artikel 2:15, leden 4 en 5
(na vernummering), Ab, Ingevolge de tekst van de laatstgenoemde bepalingen kan een
bestuursorgaan immers elektronisch \ erschafte in formatie eigeren of zei t’s het gehele
elektronisch erzonden bericht \eigeren. I)e Orde erioekt de erhouding tussen oormelde
bepalingen in het concept toe te lichten.
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vanuit de expertixe van haar leden. Be’langri/he loeisstenen :ijn in tvoL’rhaarheid, ef/etiiiiteit
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Ook een verminderde elektronische bereikbaarheid van een bestuursorgaan kan. ZO begrijpt de
Orde, tot verschoonhare terrninoerschrijding leiden. De Orde let raagtekens hij de
controleerhaarheid van dete stortnen en het overschrijden an de termijn ten gevolge daarvan.
I)e Orde ertoekt het concept op dit punt van een nadere toelichting eniof voorbeelden te \ ooriien.
‘

t iteraard Is de Orde graag bereid hei bovenstaande nader toe te lichten.
[)e Orde heeft er geen heiwaar tegen als dcie reactie openbaar ordt gemaakt.
hoogachtend.
de Nederlandse prde van Belastingadviseurs
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