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Stellingen 
 

behorend bij het proefschrift van A.H. Bomer 
 

‘De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de BTW 
als uitgelegd door het Hof van Justitie EU’ 

 
 
 
 

1. De Hoge Raad is gehouden de Wet op de omzetbelasting 1968 niet enkel 
‘richtlijnconform’ te interpreteren maar ook ‘beginselconform’. 

 
2. Algemene rechtsbeginselen zijn op het terrein van de BTW ook in die zin 

algemeen dat zij zowel in de bestuurlijke rechtsverhouding tussen overheid en 
burger als bij de interpretatie van het materiële BTW-recht een rol spelen. 

 
3. Het neutraliteitsbeginsel is een beginsel van secundaire aard. 

 
4. Een analogieargumentatie op het gebied van de BTW-regelgeving ten nadele van 

belanghebbenden is onjuist. 
 

5. ‘Oorlog en Vrede’ van Tolstoj behoort verplichte literatuur te zijn bij de opleiding 
Tax Assurance. 

 
6. Een aparte belastingkamer bij het Hof van Justitie EU dient niet van de grond te 

komen (vgl. M.E. van Hilten, NTFR 2003/36). 
 

7. Horizontaal toezicht maakt artikel 10a Algemene wet inzake rijksbelastingen 
overbodig. 

 
8. Indien de Lucy B methode wordt toegepast in de boeken van Agatha Christie dan 

is Poirot de dader. 
 

9. Uit het snel groeiende probleem van overgewicht in welvarende landen blijkt dat 
de piramide van Maslow niet universeel is. 

 
10. De beweringen: dialectsprekers worden niet serieus genomen (Intermediair, 

17/1/2007) en dialectsprekers worden als eerlijk ervaren (NRC, 12/11/2007), 
leiden tot de conclusie dat eerlijkheid niet serieus wordt genomen. 

 
 
 
 


