
TFO 2017/152.5

Afkalving rechtsbescherming bij informatie-uitwisseling aan het buitenland?

Mr. dr. J.A. Booij, datum 31-07-2017

Datum 31-07-2017

Auteur Mr. dr. J.A. Booij[1]

Vakgebied(en) Belastingrecht algemeen (V)

1. Inleiding

In deze bijdrage staat de vraag centraal of sprake is van een afkalving van de rechtsbescherming bij
grensoverschrijdende gegevensuitwisseling. Daartoe blik ik eerst terug naar de tijd dat er nog een
‘kennisgevingsprocedure’ was, op basis waarvan diegene die informatie heeft verstrekt bezwaar kon
maken tegen de gegevensuitwisseling met een andere staat. Daarna bespreek ik de huidige situatie en
ga ik in op de recente Berlioz-zaak. Ten slotte kom ik tot een conclusie ten aanzien van de status van
de procedurele rechtsbescherming.

De potentieel belanghebbenden bij rechtsbescherming zijn:
⁃ De belastingplichtige als informatieverstrekker (ten behoeve van eigen belastingheffing in het

buitenland);
⁃ De derde als informatieverstrekker van eigen informatie (ten behoeve van eigen

belastingheffing);
⁃ De derde als informatieverstrekker van informatie van anderen die onder hem/haar rust;
⁃ De belastingplichtige ten behoeve van wiens belastingheffing informatie wordt ingewonnen

en/of uitgewisseld.

Bij alle situaties die ik in dit artikel bespreek, komt de vraag op wie in dat kader als belanghebbende kan
worden aangemerkt. Ik verwijs dan naar bovengenoemde categorieën.

In het kader van dit artikel maak ik onderscheid tussen de fase van de informatieverstrekking aan de
Belastingdienst en de fase waarin de verzamelde informatie wordt uitgewisseld met de bevoegde
autoriteiten van andere staten.

Informatie-uitwisseling kan plaatsvinden op grond van belastingverdragen (zie art. 26 OESO-
modelverdrag), op grond van een Tax Information and Exchange Agreement (TIEA), op grond van het
WABB-verdrag[2] of, binnen de EU, op grond van de Bijstandsrichtlijn (2011/16/EU). Deze
Bijstandsrichtlijn is de afgelopen jaren (in het bijzonder het afgelopen jaar) een aantal keer aangepast
en uitgebreid met de introductie van de Common Reporting Standard,[3] de Country by Country
Reporting,[4] de uitwisseling van rulings,[5] de uitwisseling van UBO gegevens[6] en recentelijk de
aankondiging van wijzing van de Bijstandsrichtlijn in verband met uitwisseling van de Mandatory
Disclosure-gegevens (MD-gegevens).[7] Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is op welke wijze de
UBO-gegevens en de MD-gegevens zullen worden uitgewisseld, lijkt het er op dat het de bedoeling is
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dat deze gegevens geheel automatisch worden uitgewisseld tussen de lidstaten.[8] In deze bijdrage kom
ik echter niet toe aan een beschouwing betreffende de (gewenste) rechtsbescherming bij automatische
gegevensuitwisseling. Ik leg de nadruk op uitwisseling op verzoek waarvoor bovendien informatie bij
derden vergaard dient te worden.

In geen van de genoemde verdragen, zo ook niet in de Bijstandsrichtlijn, is expliciet aandacht besteed
aan de procedurele rechtsbescherming van belanghebbenden. Dit is kennelijk iets dat de staten
desgewenst zelf moeten regelen, met inachtneming van het nationale recht en binnen de kaders van de
reikwijdte van de genoemde verdragen en de Richtlijn.

Ik besteed in deze bijdrage uitsluitend aandacht aan de procedurele rechtsbescherming. Het gaat dan
om de vraag welke rechtsingangen een belanghebbende heeft als hij een gerechtvaardigd belang heeft
om uitwisseling van informatie tegen te houden.

2. De kennisgevingsprocedure (oud)

Tot 1 januari 2014 bestond er in de WIB een kennisgevingsprocedure. De informatieverstrekker
ontving een kennisgeving[9] voordat de door hem verstrekte informatie werd verstrekt aan de andere
staat op grond waarvan hij de mogelijkheid kreeg om bezwaar en (vervolgens eventueel) beroep aan te
tekenen tegen de (voorgenomen) uitwisseling van zijn gegevens. De informatieverstrekker had belang
bij een dergelijk bezwaar als er een risico was dat de gegevens die van hem afkomstig waren of op hem
betrekking hadden door een andere belastingdienst niet geheim konden worden gehouden,
onrechtmatig konden worden gebruikt of dat de gegevens niet correct of onvolledig waren.

De WIB ging uit van een beperkt belanghebbende begrip. Diegene tot wie de kennisgeving was
gericht kon bezwaar maken (art. 5 lid 3 WIB (oud)). De informatieverstrekker had tien dagende tijd om
bezwaar te maken tegen de uitwisseling van de betreffende gegevens.[10] Tegen de uitspraak op
bezwaar was beroep mogelijk bij de bestuursrechter en hoger beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie art. 6:24 Awb.

Om te voorkomen dat de inlichtingen na tien dagen werden verstrekt, kon belanghebbende op grond
van art. 8:81 Awb binnen die termijn een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van
de arrondissementsrechtbank. Het aanvragen van een voorlopige voorziening was van groot belang,
aangezien het instellen van bezwaar of beroep geen schorsende werking had, art. 6:16 Awb.

Indien de voorzieningenrechter van oordeel was dat belanghebbende een goede reden had om de
verstrekking te voorkomen, kon hij beslissen dat de inlichtingen pas mochten worden verstrekt nadat
de bodemprocedure was afgerond.[11] Indien dat niet het geval was, konden de inlichtingen
onmiddellijk worden verstrekt. De termijn van tien dagen was in de praktijk erg kort.[12] De tien-
dagentermijn is destijds ingevoerd als gevolg van politieke druk vanuit het buitenland.[13]

De kennisgeving diende in beginsel voorafgaande aan de verstrekking door de informatieverstrekker
te worden ontvangen. Alleen als sprake was van een ‘dringende reden’ kon de verstrekking al eerder
plaatsvinden.[14], [15] Op grond van art. 5 lid 5 WIB (oud) ontving de informatieleverancier de
kennisgeving 'alsdan zo spoedig mogelijk doch niet later dan vier maanden na het begin van de
uitvoering'. Het effect van bezwaar- en beroep werd daardoor beperkt. De gegevens waren dan namelijk
al verstrekt en naar alle waarschijnlijkheid ook al gebruikt in de andere staat.
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Alleen degene van wie de inlichtingen afkomstig waren en die in Nederland woonde of was gevestigd,
werd beschouwd als belanghebbende en ontving een kennisgeving, zie art. 5 lid 2 en 3 WIB (oud).

Deze definitie van het belanghebbendenbegrip is aanzienlijk beperkter dan in de Awb.[16] Vele
auteurs meenden echter dat de strekking van het begrip te beperkt was.[17] Schenk steunde het door
de wetgever gehanteerde belanghebbendenbegrip in de WIB.[18] In haar visie is de
informatieleverancier juist wel belanghebbende aangezien hij uitsluitend is aangewezen op de
kennisgeving voor zijn bezwaar- en beroepsmogelijkheden.[19]

In de praktijk zien we ook wel situaties waarin een buitenlandse belastingdienst de gegevens
vermoedelijk gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld zijn, waarbij de belastingplichtige
in het betrokken land niet op de hoogte is gesteld van het bestaan van de ontvangen informatie. De
aanname van Schenk is wellicht theoretisch juist, maar de praktijk is weerbarstiger.

3. Afschaffing van de kennisgeving

Op 1 januari 2014 is de kennisgeving afgeschaft. En daarmee is een deel van de rechtsbescherming
verdwenen. Jonas & van Eijsden zijn in hun artikel in WFR 2013/1180 uitgebreid ingegaan op de
achtergrond van deze afschaffing.[20]

De kennisgeving is destijds ingevoerd ‘met het oog op de bescherming van de belangen van
betrokkenen’.[21] Toch heeft de regering in 2013 besloten om met ingang van 1 januari 2014 de
kennisgeving te laten vervallen. Waarom?

Het eerste argument was dat daarmee de strijd tegen de belastingontduiking gediend was, omdat op
deze wijze de informatie sneller kon worden uitgewisseld.[22]

Het tweede argument was dat afschaffing van de kennisgeving vooraf in lijn zou zijn met de
aanbeveling van het Global Forum peer review rapport.[23] Voorts werd door de staatssecretaris
aangegeven dat bij handhaving van de kennisgeving vooraf, Nederland problemen kan krijgen om
aan de termijnen te voldoen die lidstaten in acht dienen te nemen bij het uitwisselen van informatie
conform de Richtlijn inzake wederzijdse bijstand bij de heffing van belastingen.[24]

Zoals Jonas & van Eijsden in hun artikel aangeven, zijn deze drie argumenten niet erg sterk.
Vertraging in de uitwisseling kwam waarschijnlijk niet vaak voor. In dringende gevallen kon men
immers al direct tot uitwisseling overgaan. De aanbeveling van Global Forum was dat de
kennisgevingsprocedure de effectieve uitwisseling van informatie niet zou hinderen.[25] De aanbeveling
was niet om de procedure af te schaffen. De Richtlijn voorziet inderdaad in een uitwisseling binnen
kortere termijnen, maar ook in die gevallen bestaat er ruimte voor bezwaar/beroep. Zoals Jonas & Van
Eijsden opmerken: “de argumenten die de staatssecretaris geeft voor het afschaffen van de
kennisgeving vooraf, rechtvaardigen deze afschaffing niet”, en ik ben het daar roerend mee eens.

4. De situatie na 1 januari 2014
4.1. Procedurele rechtsbescherming?

Vanaf 1 januari 2014 worden de informatieverschaffers niet meer op de hoogte gesteld van het

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE6FD5&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden
uitdrukkelijk voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 21-09-2017. Kijk voor meer informatie over de diensten van
Wolters Kluwer op www.wolterskluwer.nl

Pagina 3/9

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE6FD5&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl


voornemen van de Belastingdienst om informatie uit te wisselen. De rechtsingang die via het bezwaar
naar aanleiding van de kennisgeving in de WIB was neergelegd, is komen te vervallen. Daarmee lijkt er
een einde te zijn gekomen aan de rechtsbescherming bij uitwisseling van informatie. Gezien de
toename van de gegevensuitwisseling, zal de vraag om rechtsbescherming toenemen. Immers, de kans
dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt uitgewisseld zal alleen maar toenemen.

Maar is er dan in het geheel geen rechtsbescherming meer? Ik denk dat dat wel mee valt, al maakt het
vervallen van de kennisgeving het er niet eenvoudiger op.

Ik maak onderscheid tussen procedurele rechtsbescherming en materiële rechtsbescherming. Bij de
procedurele rechtsbescherming gaat om de vraag of er een formele rechtsingang is, of conform de
Europese rechtspraak zou moeten zijn en of daar effectief gebruik van kan worden gemaakt. De
materiële rechtsbescherming gaat om de inhoudelijke argumenten die tegen het uitwisselen van
informatie kunnen worden aangevoerd. In deze bijdrage leg ik de nadruk op de procedurele
rechtsbescherming.

Het belang van procedurele rechtsbescherming is dat door uitwisseling van informatie die
onjuist/onvolledig was, of die volgens de van toepassing zijnde internationale regeling niet uitgewisseld
had mogen worden, er (mogelijk) schade wordt geleden. Schade bij de belastingplichtige, bij de
informatieverstrekker of bij derden.

4.2 Verzet tegen het verstrekken van informatie

Art. 53 AWR voorziet in de verplichting om informatie te verstrekken ten behoeve van de
belastingheffing van derden. Indien de Belastingdienst door een andere staat wordt gevraagd op basis
van een internationale of communautaire regeling informatie op te vragen bij derden, is art. 53 AWR in
beginsel niet van toepassing. Echter, art. 8 lid 3 WIB bepaalt dat, hoofdstuk VIII, afdeling 2 AWR (met
uitzondering van art. 53 lid 2 en 3 AWR) overeenkomstig van toepassing is.

Tegen de toepassing van art. 53 AWR (nationaal) staan geen rechtsmiddelen open. Dit volgt uit het
besloten stelsel van rechtsbescherming. Alleen tegen die besluiten waarvan in de wet specifiek is
aangegeven dat er beroep tegen openstaat, kan bezwaar worden aangetekend (art. 26 lid 1 AWR).
De AWR is van toepassing op belastingwetten (art. 1 lid 1 AWR). De WIB is geen belastingwet. Dat
betekent dat tegen besluiten die op basis van de WIB worden genomen, in beginsel wel
bezwaar/beroep mogelijk is, conform de regels van de Awb.[26] Echter, in art. 8 lid 6 WIB is vanaf 2008
de regel opgenomen dat geen beroep kan worden ingesteld tegen een onderzoek ten behoeve van het
verstrekken van inlichtingen. Vooruitlopend op de hierna te bespreken Berlioz-zaak merk ik op dat deze
bepaling mogelijk problematisch is in het kader van een efficiënte rechtsbescherming.

Dan blijft de vraag openstaan of tegen het besluit om informatie op te vragen wellicht wel bezwaar kan
worden gemaakt. Kan dit besluit gelijk worden gesteld met het ‘onderzoek ten behoeve van het
verstrekken van inlichtingen’? Je zou kunnen zeggen, dat een dergelijk onderzoek per definitie een
besluit behelst om informatie op te vragen, waarbij de discussie kan zijn of dit ‘besluit’ al dan niet als
voorbereidende handeling kan worden gezien en dus niet als een besluit in de zin van de Awb. Maar,
art. 53 AWR jo. art. 47 AWR voorziet wel in een verplichting om op de vragen die worden gesteld
antwoord te geven.

Bij niet-meewerken van degene aan wie de informatie wordt gevraagd, zijn de sanctieregels van de WIB
van toepassing. Op grond van art. 11 WIB, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan een bestuurlijke
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boete van ten hoogste het bedrag van de vierde categorie, bedoeld in art. 23 lid 4 Wetboek van
Strafrecht (Sr), kan worden opgelegd.

Voorts is in art. 11 lid 4 geregeld dat Hoofdstuk IX van de AWR overeenkomstig van toepassing is (met
uitzondering van art. 69 AWR) ten aanzien van degene die niet voldoet aan de genoemde
verplichtingen. Dat betekent dat het opzettelijk of grofschuldig niet voldoen aan deze verplichting ook als
een strafbare gedraging kan worden aangemerkt.

Diegene die geen medewerking verleent aan de verplichting tot het verschaffen van informatie, kan te
maken krijgen met boeteoplegging of zelfs strafvervolging.

De voorwaarde is wel dat sprake moet zijn van opzet of grove schuld ten aanzien van het niet
verstrekken van de informatie. Men moet dus heel zeker zijn dat er geen sprake is van opzet of grove
schuld bij het niet verstrekken van informatie om beboeting/strafrechtelijke vervolging af te wenden. Het
lijkt me dat daarvoor ten minste vereist is dat er een materiële grond is om op te komen tegen de
informatieverstrekking of de gegevensuitwisseling.

Dit is een nogal omslachtige wijze om op te komen tegen een verzoek om informatie te verstrekken.

Recentelijk is in de zaak Berlioz komen vast te staan dat de informatieverstrekker het recht dient te
hebben om op te komen tegen dit besluit, en wel op grond van art. 47 Handvest.[27] De casus was als
volgt:

Het Europese Hof van Justitie heeft op 16 mei 2017 beslist dat het Handvest van de grondrechten van
de EU van toepassing is als een geldboete wordt opgelegd aan een belastingplichtige die weigert om
inlichtingen te verstrekken in het kader van een op EU-Richtlijn 2011/16 gebaseerde uitwisseling van
inlichtingen tussen belastingdiensten. Dit besliste het EU-Hof in een zaak waarin de Franse
belastingdienst aan de Luxemburgse belastingdienst inlichtingen vroeg op grond van de
Bijstandsrichtlijn (2011/16/EU) in verband met een fiscaal onderzoek naar het Franse Cofima die
dividenden zonder inhouding van bronheffing had uitgekeerd aan haar in Luxemburg gevestigde
moedermaatschappij Berlioz Investment Fund SA.

De Luxemburgse belastingdienst vroeg vervolgens Berlioz om informatie. In april 2015 gaf Berlioz de
gevraagde informatie, met uitzondering van de naam en het adres van haar vennoten, het bedrag van
de aandelen van elke vennoot en het participatiepercentage. Deze gegevens waren volgens Berlioz
niet van belang voor het onderzoek van de Franse belastingdienst. De Luxemburgse belastingdienst
vroeg nogmaals om de ontbrekende gegevens en toen die uitbleven, legde zij aan Berlioz een
administratieve boete op van € 150.000. Berlioz ging in beroep. Naar aanleiding van prejudiciële
vragen van het Cour administrative heeft het EU-Hof beslist dat het Handvest van de grondrechten
van de EU in dit geval van toepassing was. De burger aan wie een geldboete was opgelegd wegens
de niet-naleving van een bestuursbesluit, waarbij hem werd opgedragen inlichtingen te verstrekken in
het kader van een uitwisseling van inlichtingen tussen nationale belastingautoriteiten, heeft volgens
het EU-Hof op grond van Richtlijn 2011/16 het recht om tegen de wettigheid van dat besluit op te
komen op grond van art. 47 Handvest.[28]

Het gevolg hiervan is dat een verstrekker van informatie op basis van hetgeen is bepaald in het Berlioz-
arrest, bezwaar zou moeten kunnen maken tegen de verstrekking van de informatie die ten doel heeft
om deze gegevens uit te wisselen met belastingdiensten van andere staten. Dit arrest geldt alleen in
een situatie binnen de EU. Echter, indien een beroep op art. 47 Handvest mogelijk is, is vermoedelijk
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een beroep op art. 6 EVRM (recht op fair trial) ook mogelijk. De jurisprudentie tot op heden was zeer
feitelijk en weerbarstig en niet bepaald in het voordeel van de belanghebbende.[29]

Naar mijn mening is met deze uitspraak art. 8 lid 6 WIB feitelijk een dode letter geworden, althans waar
het gaat om een bezwaar tegen een besluit om verplicht informatie te verschaffen. De hoofdregel, dat
tegen een besluit van een bestuursorgaan door een belanghebbende bezwaar kan worden gemaakt,
herleeft. In dat geval zou dus, conform de Awb, door een belanghebbende, bezwaar kunnen worden
gemaakt.

In de inleiding heb ik een opsomming gegeven van een aantal potentieel belanghebbenden. In beginsel
zouden al deze personen een mogelijkheid moeten hebben om bezwaar te maken, mits ze een belang
bij het besluit hebben.

4.3. Verzet tegen het uitwisselen van informatie

In de praktijk wordt wel gedacht dat het niet mogelijk zou zijn om tegen de uitwisseling van informatie
naar het buitenland bezwaar te maken. Dat is echter onjuist. Het besluit om informatie uit te wisselen,
is een besluit in de zin van de Awb en voor bezwaar/beroep vatbaar.[30] Net als bij het bezwaar tegen de
verstrekking van de informatie, is ook hierbij weer de vraag wie als belanghebbenden kunnen worden
beschouwd. Ik meen dat zowel de informatieverstrekker als de belastingplichtige ten behoeve van wiens
belastingen de informatie wordt uitgewisseld belanghebbende kunnen zijn.

Het probleem is echter dat voor een belanghebbende niet altijd duidelijk is of en wanneer er informatie
wordt uitgewisseld. Als informatie is opgevraagd, dan mag men verwachten dat die handeling is
ingegeven op basis van een verzoek uit het buitenland en het verzoek gegrond is op de WIB. Men weet
dan dus dat er een verzoek ligt en kan tijdig bezwaar maken. Na afschaffing van de kennisgeving, is het
in andere gevallen echter niet duidelijk of en wanneer er informatie zal worden uitgewisseld. Dit geldt in
het bijzonder bij verzoeken uit het buitenland waarvan de gevraagde informatie al bij de Belastingdienst
aanwezig is, en bij spontane informatieverstrekking. Bij automatische gegevensverstrekking op grond
van de Common Reporting Standard (CRS) staat vast dat er periodiek informatie wordt uitgewisseld. Dit
gaat om standaardinformatie. Toch is het voorstelbaar dat in bijzondere gevallen er een belang is bij een
belanghebbende om informatie niet uit te wisselen. Omdat er ten aanzien van deze soort
gegevensuitwisseling geen apart besluit wordt genomen ten aanzien van specifieke
gegevensuitwisseling, zal naar mijn mening hiervoor een aparte rechtsingang moeten worden
gecreëerd. Deze problematiek leent zich voor een aparte beschouwing, met name gezien de relatie met
de bescherming van persoonsgegevens en dataprivacy.

Indien men niet zeker weet of er informatie uitgewisseld zal gaan worden, maar men vermoedt dat dit
kan gaan gebeuren, zou men (structureel) bezwaar kunnen maken. Is het bezwaar te vroeg of te laat,
dan is het niet-ontvankelijk. Is het op tijd (het buitenlandse verzoek is al binnen, maar er moet nog
uitgewisseld worden), dan treft het doel.

Echter, net als bij de kennisgeving in het verleden, geldt als hoofdregel dat het bezwaar de uitvoering
van het besluit niet opschort. Is het bezwaar ontvankelijk, zal men dus een voorlopige voorziening
moeten vragen om de uitwisseling van de gegevens op te schorten totdat het besluit definitief vaststaat.
In de praktijk zal men bij het bezwaar ook om opschorting van de feitelijke uitwisseling vragen en zal het
bestuursorgaan ook daarop moeten beslissen. Het zorgvuldigheidsbeginsel zal met zich brengen dat het
bestuursorgaan niet zomaar uitvoering geeft aan het besluit tot informatie-uitwisseling terwijl daar een
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mogelijk gegrond bezwaar tegen is ingediend.

Samengevat: het is mijns inziens mogelijk om bezwaar te maken tegen een uitwisseling van informatie,
maar zonder een kennisgeving wordt het lastig het juiste moment waarop men een bezwaarschrift kan
indienen te bepalen en zal men snel niet-ontvankelijk worden verklaard.

4.4. Materiële gronden voor bezwaar

De mogelijke gronden van bezwaar behandel ik – als vermeld – in deze bijdrage slechts summier.
Zonder volledigheid te willen betrachten, zou men kunnen denken aan:
⁃ geen (evident) belang voor de belastingheffing;
⁃ strijd met privacyregels, art. 8 EVRM;[31]

⁃ samenhang met beboeting/strafrechtelijke vervolging (beroep op art. 6 EVRM);
⁃ sprake van fishing expedition;
⁃ strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
⁃ vrees voor schending geheimhouding;
⁃ beroep op bedrijfsgeheim.

Waar het gaat om een beroep op grondrechtelijke beginselen, zou in ieder geval een rechtsingang
vereist zijn. Deze is niet altijd evident aanwezig, bijvoorbeeld waar het gaat om schending van het recht
op privacy. Na het Berlioz-arrest is duidelijk dat dit ook zou moeten kunnen via de normale Awb-
bezwaarprocedure, waarbij schending van deze beginselen een grond zou kunnen zijn voor een
belanghebbende om geen medewerking te verlenen aan verstrekking van die informatie of een grond
zou kunnen zijn voor een bezwaar tegen de uitwisseling van de informatie.

5. Afronding

Sinds de afschaffing van de kennisgeving, is de perceptie dat de rechtsbescherming ter zake van het
verstrekken van informatie en de uitwisseling van informatie minder is geworden. Het is evident dat, als
er geen regeling bestaat die belanghebbenden uitnodigt om bezwaar te maken en men niet op de
hoogte is van een voornemen om informatie uit te wisselen, men de facto zal denken dat bezwaar ook
niet mogelijk is. In deze bijdrage heb ik aangegeven dat, mede met beroep op het Berlioz-arrest, in veel
meer gevallen dan thans wordt aangenomen bezwaar mogelijk is. De Awb biedt hiervoor voldoende
grondslag.
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