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Geachte heer Wiebes,
Bij brief van 23 mei 2016, kenmerk BLKB/2016-365 U, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de
‘Raad’) advies uit te brengen inzake het Besluit Beroep in Belastingzaken (het ‘Besluit’).
Het Besluit
Het Besluit betreft een aanpassing van het huidige Besluit Beroep in Belastingzaken (Besluit van 20
december 2011, nr. BLKB2011/2376M). De inhoudelijke wijzigingen zijn het gevolg van
organisatorische ontwikkelingen van de Belastingdienst en wijzigingen in wet en jurisprudentie.
Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1
Advies
De Raad heeft met belangstelling kennis genomen van de voorgenomen aanpassingen in het Besluit
Beroep in Belastingzaken. Het Besluit geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke
opmerkingen.
Werklast
Het Besluit leidt naar verwachting niet tot een toename van de werklast voor de gerechten.

1
De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak met
betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg
met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen
van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de
werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele
zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak.
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Tot slot
Met het oog op de voorbereiding van de gerechten stelt de Raad er prijs op als hij geïnformeerd wordt
over datum van inwerkingtreding van het Besluit

Hoogachtend,

mr. F.C. Bakker
Voorzitter Raad voor de rechtspraak

