EEN BELASTINGZAAK OF BESTUURSRECHTELIJKE ZAAK BIJ DE HOGE RAAD

Hoe begint een belasting- of
bestuursrechtelijke zaak bij de Hoge Raad?

Dient u het beroepschrift in via het webportaal? Dan verschijnt in het
webportaal onmiddellijk na verzending een ontvangstbevestiging. Die kunt
u ook meteen downloaden.

Indienen van beroepschrift

Is het beroepschrift te laat ingediend? Dan kan de Hoge Raad beslissen het
beroepschrift niet inhoudelijk te behandelen. Voordat de Hoge Raad
beslist, krijgt u de gelegenheid uit te leggen waarom het beroepschrift te
laat is ingediend. Als het beroepschrift te laat is ingediend door bijzondere
omstandigheden, kan de Hoge Raad beslissen het alsnog inhoudelijk te
behandelen. U moet hiervoor wel kunnen wijzen op bijzondere
omstandigheden. Vakantie en drukte zijn geen bijzondere
omstandigheden.

U heeft een rechterlijke uitspraak in een belasting- of bestuursrechtelijke
zaak ontvangen. Er staat bij dat u tegen die uitspraak beroep in cassatie
kunt instellen bij de Hoge Raad.
U stelt beroep in cassatie in door een beroepschrift in cassatie in te dienen
bij de Hoge Raad. Het beroepschrift in cassatie is een document waarin
staat waarom u het oneens bent met de rechterlijke uitspraak.
U kunt het beroepschrift in cassatie indienen per post of per fax. Ook kunt
u ervoor kiezen het beroepschrift in te dienen via het webportaal Mijn Zaak
Hoge Raad op https://mijnzaak.hogeraad.nl.
Hoe u het beroepschrift ook indient, het moet de volgende gegevens
bevatten: uw naam, uw adres en de datum, een omschrijving
(zaaknummer, instantie, datum) van de rechterlijke uitspraak waartegen u
beroep in cassatie wenst in te stellen en de redenen waarom u het oneens
bent met die rechterlijke uitspraak. Ook moet u het beroepschrift
ondertekenen.

Tijdig indienen van beroepschrift
Zorg dat u het beroepschrift in cassatie tijdig indient. Het beroepschrift is
tijdig ingediend als de Hoge Raad het heeft ontvangen binnen zes weken
na de datum waarop de rechterlijke uitspraak is verzonden aan u.
Dient u het beroepschrift in per post? Dan is het ook nog tijdig ingediend
als u het heeft verzonden binnen zes weken en de Hoge Raad het stuk heeft
ontvangen in de zevende week.

Heeft u meer dan zes weken nodig om uit te leggen waarom u het oneens
bent met de rechterlijke uitspraak? Zorg dan dat u het beroepschrift tijdig
indient en vraag in het beroepschrift om uitstel voor het geven van die
uitleg. Dan verleent de griffie van de Hoge Raad u eenmalig een termijn
voor het geven van die uitleg. Neemt u deze termijn niet in acht? Dan kan
de Hoge Raad beslissen het beroepschrift niet inhoudelijk te behandelen.

Betalen van griffierecht
Voor de behandeling van uw zaak bij de Hoge Raad moet u griffierecht
betalen. Nadat u beroep in cassatie heeft ingesteld, ontvangt u een brief
over de betaling van het griffierecht. Ook als u het beroepschrift heeft
ingediend via het webportaal, ontvangt u een brief hierover.
Zorg dat u het griffierecht op tijd betaalt. Is het griffierecht te laat betaald?
Dan krijgt u de gelegenheid uit te leggen waarom het te laat is betaald. Als
het griffierecht te laat is betaald door bijzondere omstandigheden, kan de
Hoge Raad beslissen het beroepschrift alsnog inhoudelijk te behandelen. In
andere gevallen waarin te laat is betaald, behandelt de Hoge Raad uw
beroepschrift niet inhoudelijk.
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Vervolg betalen griffierecht
U hoeft het griffierecht niet te betalen als zich betalingsonmacht voordoet.
Betalingsonmacht doet zich voor als het inkomen van u en van uw
eventuele fiscale partner lager is dan 90% van de uitkering van bijstand aan
een alleenstaande én u en uw eventuele fiscale partner niet beschikken
over vermogen waaruit u het griffierecht kunt betalen. Laat het de Hoge
Raad zo spoedig mogelijk weten als u denkt dat deze situatie zich voordoet.
Dan krijgt u gelegenheid een verklaring van afwezigheid van vermogen in
te dienen waarin u en uw eventuele fiscale partner vermelden: de volledige
voor- en achternaam, de geboortedatum, de adresgegevens, het
burgerservicenummer en de samenstelling van het huishouden, samen
met een kopie van een recente salaris- of uitkeringsspecificatie. De Hoge
Raad gaat strikt vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens om. Als
nadere informatie wordt opgevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand, laat
de Hoge Raad u weten welke informatie de Hoge Raad ontvangt van de
Raad voor Rechtsbijstand.

Vertegenwoordigen
U hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen voor de behandeling van uw
zaak bij de Hoge Raad. U kunt ervoor kiezen zelf op te treden in uw zaak.
Wilt u zich laten vertegenwoordigen? Ook dat kan. Wel moet de persoon
die u vertegenwoordigt, een schriftelijke machtiging verstrekken aan de
Hoge Raad waaruit blijkt dat u deze persoon heeft gemachtigd voor u op te
treden in uw zaak. Dan stuurt de Hoge Raad alle stukken in uw zaak aan
deze persoon. Laat u zich vertegenwoordigen door een persoon die
beroepsmatig rechtsbijstand verleent? Dan wordt in uw zaak digitaal
geprocedeerd. U kunt dan geen stukken meer indienen per post of per fax.
Wilt u zich laten vertegenwoordigen maar kunt u de kosten hiervoor niet
zelf betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde

rechtsbijstand. U vindt meer informatie hierover op de website van de Raad
voor Rechtsbijstand.

Laten weten van adres
Woont u niet in Nederland? Of heeft u geen vaste woonplaats? Dan moet
u de Hoge Raad laten weten naar welk adres de Hoge Raad de stukken in
uw zaak kan versturen per post. Dit doet u in het beroepschrift in cassatie.

Hoe verloopt een belasting- of
bestuursrechtelijke zaak bij de Hoge Raad?
Procedure in het algemeen
De Hoge Raad kan beoordelen of het recht juist is uitgelegd en toegepast
in de uitspraak waartegen u beroep in cassatie heeft ingesteld. Ook kan de
Hoge Raad beoordelen of die uitspraak voldoende en begrijpelijk is
gemotiveerd. De Hoge Raad gaat in zijn beoordeling uit van de feiten die
zijn vastgesteld in de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht.
De Hoge Raad kan niet zelf onderzoeken of die feiten juist zijn.
De behandeling van uw zaak bij de Hoge Raad verloopt schriftelijk. De Hoge
Raad geeft u en uw wederpartij gelegenheid voor het indienen van stukken
en regelt dat u en uw wederpartij elkaars ingediende stukken krijgen. De
Hoge Raad laat u en uw wederpartij weten welke termijn geldt voor het
indienen van stukken. Als u of uw wederpartij deze termijn niet in acht
neemt, dan slaat de Hoge Raad geen acht op het ingediende stuk.
Heeft u het beroepschrift ingediend per post of per fax? Dan ontvangt u
een kopie van door de griffie en de wederpartij in het webportaal in uw
zaak geplaatste stukken per post. Heeft u het beroepschrift ingediend via
het webportaal? Dan ontvangt u automatisch een e-mail zodra een nieuw
stuk is geplaatst in het webportaal.
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Proceshandelingen verrichten
Nadat u het beroepschrift heeft ingediend, kan de Hoge Raad uw
wederpartij gelegenheid geven voor een reactie. Uw wederpartij geeft een
reactie door het indienen van een verweerschrift in cassatie. Voor het
indienen van het verweerschrift geldt een vaste termijn van acht weken.
Als uw wederpartij het verweerschrift heeft ingediend, kan de Hoge Raad
u gelegenheid geven voor een reactie. U geeft een reactie door het
indienen van een repliek. Dient u een repliek in? Dan krijgt uw wederpartij
gelegenheid voor het indienen van een dupliek. De dupliek is de reactie van
uw wederpartij op uw repliek. Er geldt telkens een vaste termijn van vier
weken voor het indienen van de repliek en de dupliek.
In plaats van een repliek in te dienen, kunt u ervoor kiezen uw zaak te laten
toelichten door een advocaat. De advocaat geeft dan met deze toelichting
een reactie op het verweerschrift van uw wederpartij. De advocaat kan uw
zaak mondeling toelichten tijdens een pleidooi. Ook kan de advocaat uw
zaak schriftelijk toelichten. De Hoge Raad geeft de voorkeur aan een
schriftelijke toelichting.
Wilt u uw zaak laten toelichten door een advocaat? De griffie van de Hoge
Raad geeft u hiervoor gelegenheid als u tijdig heeft verzocht om toelichting
door een advocaat. Het verzoek is tijdig als u het vermeldt in uw
beroepschrift of als u het doet binnen twee weken nadat het
verweerschrift van uw wederpartij is toegezonden. Ook geeft de griffie van
de Hoge Raad uw wederpartij gelegenheid voor toelichting door een
advocaat. Uw wederpartij hoeft niet gebruik te maken van die gelegenheid.
Wilt u een schriftelijke toelichting door een advocaat? Dan geldt een vaste
termijn van vier weken voor het indienen van de schriftelijke toelichting.
Wilt u een mondelinge toelichting door een advocaat? Dan stelt de Hoge

Raad de datum van de mondelinge toelichting (het pleidooi) vast. De griffie
laat uw advocaat deze datum weten.

Conclusie van Advocaat-Generaal
Bij de Hoge Raad is een Procureur-Generaal en een aantal AdvocatenGeneraal werkzaam. Zij kiezen zelf in welke zaken zij een advies willen
uitbrengen. Dat is een onafhankelijk en onpartijdig advies. Het richt zich tot
de Hoge Raad. Er staat in welke beslissing de Hoge Raad volgens de
Procureur-Generaal of een Advocaat-Generaal heeft te nemen. De Hoge
Raad hoeft het advies niet over te nemen.
Als de Procureur-Generaal of een Advocaat-Generaal ervoor kiest in uw
zaak een advies aan de Hoge Raad te richten, dan laat de griffie u dit weten.
Ook ontvangen u en uw wederpartij een kopie van het advies. Daarbij
krijgen u en uw wederpartij gelegenheid voor het geven van een reactie.
Voor het geven van deze reactie geldt een vaste termijn van twee weken.

Hoe eindigt een belasting- of
bestuursrechtelijke zaak bij de Hoge Raad?
Nadat alle stukken zijn ingediend en eventueel de Procureur-Generaal of
een Advocaat-Generaal advies heeft uitgebracht, beoordeelt de Hoge Raad
uw zaak. De Hoge Raad neemt de uitkomst van deze beoordeling en de
redenen voor die uitkomst op in de uitspraak over uw zaak. De uitspraak
wordt in het openbaar gedaan. Onmiddellijk daarna verzendt de griffie de
uitspraak per post aan u. Heeft u het beroepschrift ingediend via het
webportaal, dan ziet u de uitspraak meteen in het webportaal. U hoeft dus
niet de Hoge Raad te bezoeken voor het horen of ontvangen van de
uitspraak.
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Waar vindt u meer informatie?
Kijk op www.hogeraad.nl voor meer informatie over de Hoge Raad en het
beroep in cassatie.
Heeft u specifieke vragen? Neem dan telefonisch contact met de griffie op.
Het telefoonnummer is 070 3611 311. Kijk op www.hogeraad.nl voor
informatie over de uren waarbinnen de griffie telefonisch bereikbaar is.

Stukken indienen
Wilt u een stuk indienen via het webportaal? Dat kan via
https://mijnzaak.hogeraad.nl
Wilt u een stuk indienen per fax? Dat kan via 070 7530 354.
Wilt u het indienen per post? Dit is het postadres van de Hoge Raad:
Hoge Raad der Nederlanden
Postbus 20303
2500 EH Den Haag

