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‘ VAN RIJ HAD MOETEN ZEGGEN:
IK GA VOORT MET HET NUTTIGE WERK
VAN MIJN VOORGANGER’
DE SPEELAUTOMATENZAAK

DRIE KEER NAAR
DE HOGE RAAD
PROFIEL

VAN DIENSTWEIGERAAR
TOT INTERNATIONALE
HOOGVLIEGER

MAIKEL EVERS

‘EUROPESE SAMENWERKING
KAN FISCALE CHAOS
VOORKOMEN’

DE ZAAK VAN BAS JONGMANS & DICK BARMENTLO

ÉÉN ZAAK,
DRIE KEER CASSATIE
Allebei hadden ze het nog niet eerder meegemaakt. Een langlopende zaak, oké, dat wel.
Maar drie keer naar de Hoge Raad voor dezelfde casus – dat was nieuw. Het gebeurde
in de zaak van cliënt X BV, exploitant van speelautomaten in de horeca.

CHAOS
Dick Barmentlo: ‘Het was vanaf het begin
een juridische chaos. Wie was nu eigenaar van de automaten: de exploitant of
de baas van het café waar ze geplaatst
werden? Dus wie was verantwoorde-
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lijk voor de aangifte en het voldoen
van kansspelbelasting? Het juridisch
en economisch eigendom liep door elkaar. Al snel kwam de aap uit de mouw:
er zat een daverend gat in de begroting
omdat de Tweede Kamer via de motie
Van Geel had geëist dat schoolboeken
voor middelbare scholieren voortaan
gratis moesten zijn. Toen heeft men op
Financiën kennelijk gedacht: dat tekort
gaan we op deze manier aanvullen. Een
schoolvoorbeeld van haastige en on-

zorgvuldige wetgeving, die het ministerie uiteindelijk duur is komen te staan.’

GEEN UITSTEL
Jongmans: ‘Financiën heeft werkelijk alles uit de kast gehaald om zijn zin door
te drijven – soms met absurde uitkomsten. Ik schreef het rapport ‘Trojan
Horse’, waarin ik de gevolgen van de
nieuwe maatregel in detail aangaf. De
staatssecretaris heeft toen speciaal beleid uitgevaardigd dat iedereen die

‘DIT IS EEN SCHOOLVOORBEELD
VAN HAASTIGE ONZORGVULDIGE
WETGEVING’
— Dick Barmentlo

TEKST HENK BERGMAN BEELD KATO TAN

B

as Jongmans: ‘Ik weet het nog
precies: op Prinsjesdag 2007
kreeg ik de boodschap dat de
organisatie van kansspelautomaatexploitanten wilde praten over een
maatregel die op het laatste moment
het Belastingplan 2008 was ingefietst –
zonder overleg met de branche. Vanaf
1 juli 2008 zouden zij onder de kansspelbelasting vallen en niet langer onder de btw. Uit berekeningen die we snel
maakten, bleek dat die switch voor iedereen in de branche zou leiden tot een
daling van de netto-omzet met achttien
procent. Heel begrijpelijk dus dat men
zich kapot was geschrokken.’

DE ZAAK VAN BAS JONGMANS & DICK BARMENTLO

‘FINANCIËN HEEFT WERKELIJK ALLES
UIT DE KAST GEHAALD OM ZIJN ZIN
DOOR TE DRIJVEN’
— Bas Jongmans

MR. BAS JONGMANS (1976)
• Partner bij advocatenkantoor
Gaming Legal

zich in een procedure op dat rapport beriep geen uitstel van betaling van kansspelbelasting zou krijgen. Ongehoord
natuurlijk, want bij fiscaal procederen
hoort de regel dat je uitstel van betaling
krijgt tot de definitieve uitspraak van
de rechter. De hele zaak was pure politiek geworden.’

TOER
Barmentlo: ‘Lange toer langs één rechtbank, drie gerechtshoven en drie keer
de Hoge Raad. Formeel was daar steeds
in geschil of de invoering van kansspelbelasting voor kansspelautomaten bij
onze cliënt heeft geleid tot een individuele en buitensporige last in de zin
van artikel 1 van het Eerste Protocol bij
het EVRM. Pas kort geleden, met het finale arrest van de Hoge Raad in november 2021, kwam er een eind aan onze
bezoeken aan al die gerechtelijke instanties. Voor ons een mooi eind: onze
cliënt kreeg een schadevergoeding van
ruim 1,3 miljoen euro.’ (zie kader).
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MR. DICK BARMENTLO (1961)
• Partner bij FT-advocaten

Jongmans: ‘Een klinkende overwinning
dus, en nu zit Financiën met de gebakken peren. Er zijn in de loop der jaren
tienduizenden bezwaarschriften ingediend tegen de maandelijkse voldoening van kansspelbelasting, maar het
ministerie heeft steeds geweigerd om
gebruik te maken van de massaalbezwaarprocedure.’

SCHADE
Jongmans: ‘Inmiddels is ongeveer de
helft van de toegekende schadevergoeding uitbetaald. Over de andere helft
zal het nog wel bakkeleien worden,
want dit is de eerste keer dat zo’n vergoeding wordt toegekend. Zeker over de
rentevergoedingen is er nog de nodige
onduidelijkheid. Helemaal voorbij is de
zaak dus nog niet.’

COMBINATIE
Barmentlo: ‘Deze zaak laat zien dat gerichte samenwerking de sleutel tot succes is. Bas heeft een nichepraktijk op

DE ZAAK IN NEGEN STAPPEN
1 Belanghebbende X BV, exploitant
van kansspelautomaten, maakt bezwaar tegen de per aangifte voldane
kansspelbelasting over juli 2008 van
€ 72.723.
2 De inspecteur verklaart dit bezwaar ongegrond. Belanghebbende
gaat in beroep bij Rechtbank Haarlem.
3 17 juni 2010 Rechtbank Haarlem
verklaart het beroep van X BV ongegrond (ECLI:NL:RBHAA:BM8557).
4 19 juli 2012 In hoger beroep vernietigt Hof Amsterdam de uitspraak
van de rechtbank. Belanghebbende
én de staatsecretaris van Financiën
stellen beroep in cassatie in.
5 27 juni 2014 De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de
staatssecretaris gegrond, vernietigt de uitspraak van Hof Amsterdam
en verwijst het geding naar Hof Den
Haag (ECLI:NL:HR:2014:1523).
6 29 juli 2015 Hof Den Haag verklaart het hoger beroep gegrond en
veroordeelt de inspecteur tot vergoeding van de door X geleden schade,
begroot op € 1.364.740. De staatssecretaris gaat in cassatie; X stelt
incidenteel beroep in cassatie in.
7 17 maart 2017 De Hoge Raad
verklaart beide cassatieberoepen
gegrond, vernietigt de uitspraak van
Hof Den Haag en verwijst het geding
naar Hof Arnhem-Leeuwarden.
8 3 december 2019 Hof ArnhemLeeuwarden vernietigt de uitspraak van inspecteur en rechtbank
en kent X de begrote schadevergoeding toe plus wettelijke rente
(ECLI:NL:GHARL:2019:10474).
De staatssecretaris gaat in cassatie.
9 5 november 2021 De Hoge Raad
verklaart diens beroep in cassatie
ongegrond (ECLI:NL:HR:2021:1644).

het gebied van gaming; ik heb veel fiscale proceservaring. Allebei zijn we advocaat-belastingkundige. Die combinatie heeft gewerkt.’
Jongmans: ‘Zonder meer. Maar ik hoop
wel dat dit soort zaken niet meer op
mijn weg komt. Je wordt er zo tien jaar
ouder van.’

