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Woord vooraf 
 
 
De wetenschappelijke activiteiten van Richard Happé hebben een duidelijke 
focus. Beginselen zijn voor hem het vanzelfsprekende normatieve uitgangs-
punt van de belastingwetenschap. ‘Principieel belastingrecht’ is daarom de 
titel van dit Liber Amicorum ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar 
aan de Universiteit van Tilburg op 20 mei 2011. 
  
Richard Happé heeft met zijn principiële benadering van het belastingrecht de 
afgelopen jaren sterk bijgedragen aan twee fiscale vakgebieden: Methodologie 
van het belastingrecht en Formeel belastingrecht. Het zal moeilijk zijn een 
Nederlandse fiscalist te vinden, die niet bekend is met zijn proefschrift uit 
1996 Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming. Over de weging van legaliteitsbe-
ginsel, gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel in het belastingrecht. Hetzelfde 
geldt voor het boek Algemeen fiscaal bestuursrecht waar hij vanaf de tweede druk 
als co-auteur zijn stempel op heeft gedrukt. Daarnaast publiceerde hij tal van 
artikelen op deze twee vakgebieden. 
 
Door zijn aimabele karakter heeft hij vele vrienden – binnen en buiten de we-
tenschap. Wetenschap leeft bij debat en discussie. Veel van Richards ideeën 
zijn ontwikkeld in samenspraak en door tegenspraak met zijn vrienden. Deze 
vrienden meenden dat Richards afscheid als hoogleraar aan de Universiteit 
van Tilburg, of beter, Tilburg University, een mooi moment was hun voort-
gaande gedachtewisseling met Richard een tastbare vorm te geven. Het meest 
geëigende middel daartoe is een vriendenbundel. Het is immers in academi-
sche kringen een goed gebruik een scheidend hoogleraar te eren met een liber 
amicorum. Wetenschappelijke vrienden ondersteunen Richard zo in de over-
gang naar de staat van emeritus-hoogleraar. Tegelijk danken de collega’s on-
der deze vrienden Richard zo voor zijn jarenlange inzet en nauwe 
samenwerking binnen het Fiscaal Instituut Tilburg en – in breder verband – 
de Tilburgse juridische faculteit. 
 
Een emeritus heeft zijn ambt neergelegd, maar dat wil zeker niet altijd zeggen 
dat deze oudgediende, deze veteraan, ook zijn wetenschappelijke pen aan de 
wilgen hangt. De etymologie van emeritus verwijst ook naar ‘geheel verdie-
nen.’ De reden van dit ‘geheel verdienen’ is het uitdienen van een functie, in dit 
geval het ambt van hoogleraar. Maar al associërend verwijst ‘geheel verdie-
nen’ ook naar grote verdiensten. In deze bundel erkennen een aantal vrienden 
Richards wetenschappelijke verdiensten en zij willen daar nader op ingaan – 
zo zijn wetenschappers nu eenmaal. Zij houden deze verdiensten tegen het 
licht en voorzien ze van een kanttekening. Zij willen ook nieuwe inzichten 
aanreiken zodat de oudgediende niet daags na zijn afscheid in het bekende 
zwarte gat valt, maar geprikkeld wordt tot verdere reflectie. Dat komt goed 
uit want Richard is geenszins van plan als een veteraan op zijn lauweren te 
gaan rusten. Zijn vrienden kijken uit naar zijn toekomstige publicaties.  
 
Om enige inhoudelijke coherentie aan deze bundel te verlenen, is aan de diverse 
auteurs gevraagd hun bijdrage te relateren aan drie kernthema’s van Richard’s 



 

 

onderzoek naar principieel belastingrecht. Deze thema’s zijn: rechtsbeginselen, 
de trias politica, en de verhouding Belastingdienst – belastingplichtige met als 
subthema’s rechtsbescherming en horizontaal toezicht. De diverse auteurs 
hebben dit verzoek ieder op hun eigen wijze ingevuld.  
 
Er zijn meer vrienden dan schrijvers in deze bundel. Ook vrienden kampen 
met een tekort aan tijd; helaas konden niet alle tot een bijdrage uitgenodigde 
vrienden tijd vrij maken, hoe graag zij dat ook hadden gewild. Sommigen za-
gen gelukkig kans een kortere maar toch vriendelijke bijdrage te leveren.  
 
Tot slot dank ik Maiko van Bakel. Hij heeft als student-assistent ondankbaar 
maar zeer nauwgezet werk verricht. Dit boek was er niet geweest zonder hem. 
Als er desondanks nog onrechtmatigheden in deze bundel worden aangetrof-
fen, is dat te wijten aan falend (meta-)toezicht van mijn kant. 
 
 
Hans Gribnau 
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Moet de meerderheidsregel worden aangepast? 
 
 
Mr. C.W.M. van Ballegooijen1 
 
 
1. Inleiding 
 
Richard Happé is één van mijn fiscale leermeesters. In 1984 werd ik in Am-
sterdam als inspecteur der vennootschapsbelasting geplaatst in zijn team (op 
mijn dringend verzoek). In die tijd was de vennootschapsbelasting een vakge-
bied waarover nog weinig was gepubliceerd en dat je leerde kennen van je 
teamleider. Richard heeft mij voorbeeldig opgeleid in dat vak en tevens ge-
leerd hoe een voortreffelijke teamleider optreedt. Ik mocht hem als teamleider 
opvolgen, toen hij vertrok naar het Opleidingsinstituut van Koos Reugenbrink 
in Den Haag. Ruim drie jaren later volgde Richard op zijn beurt mij op als 
hoofdinspecteur der vennootschapsbelasting in Utrecht, toen ik raadsheer in 
het Hof Amsterdam werd. Het duurde meer dan een decennium voordat we 
weer collega’s waren en naast elkaar zaten op het hoffelijke pluche aan de 
Prinsengracht. In die ruim 10 jaren heeft hij zijn opus magnum geschreven 
om in 1996 doctor te worden: Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming. 
Dat boek heeft gedurende lange tijd mijn denken over de beginselen van be-
hoorlijk bestuur bepaald, en nog steeds raadpleeg ik het. Weer was Richard 
mijn leermeester. Nu wijd ik een bijdrage aan zijn feestbundel over een be-
langrijk onderwerp uit zijn proefschrift: de meerderheidsregel. 
 
 
2. Het voorspel: ook stelselmatige vergissingen vormen beleid 
 
2.1. Als de inspecteur beleidsregels in afwijking van de wet heeft gepubliceerd, 
kunnen zij bij de belastingplichtige rechtens te honoreren vertrouwen opwek-
ken, zo leren ons de doorbraakarresten van de Hoge Raad van 14 april 1978, 
BNB 1978/135-137. Als de begunstigende beleidsregel niet is gepubliceerd, 
maar bekend wordt aan de belastingplichtige, kan hij zich ook met goed ge-
volg beroepen op het gevoerde beleid. Hij vraagt dan om een gelijke behande-
ling van vergelijkbare gevallen en beroept zich op het gelijkheidsbeginsel. Dat 
volgt uit het arrest van 6 juni 1979, BNB 1979/211 inzake de vraag van een 
bewoonster van een bejaardenhuis welk percentage van de pensionprijs als 
uitgaven ter zake van ziekte konden worden aangemerkt. Was dat 25% zoals 
de inspecteur in haar geval verdedigde, of toch een percentage van 33, dat was 
toegepast bij de andere bewoonsters? Een juiste toepassing van de wet blijft 
achterwege indien de inspecteur een begunstigend beleid voert, ook als daar-
van geen publicatie plaats vond, en hij daarvan afwijkt ten nadele van een be-
paalde belastingplichtige. Het vertrouwens- respectievelijk het 
gelijkheidsbeginsel prevaleert boven het legaliteitsbeginsel. Het gelijkheids-
beginsel vindt bovendien toepassing ingeval de inspecteur met het oogmerk 
van begunstiging sommige belastingplichtigen gunstig behandelt. Hij moet 

                                                 
1 Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. 
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dat dan ook doen bij vergelijkbare belastingplichtigen, zo leert het arrest van 
28 maart 1984, BNB 1984/196. 
 
2.2. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 13 oktober 1982, BNB 1983/4 het 
gebied van toepassing van het gelijkheidsbeginsel nog weer vergroot. Het 
arrest ging over de onroerendgoedbelastingen van de gemeente Heemskerk. 
In een complex van 36 gelijksoortige patiowoningen waren 24 woningen lager 
aangeslagen dan de overigen doordat een leidraad bij de gemeentelijke veror-
dening foutief was uitgelegd. De gemeente had weliswaar niet welbewust een 
begunstigend beleid gevoerd, maar haar foutieve interpretatie leverde stelsel-
matige vergissingen op, en dat werd als beleid aangemerkt door de Hoge 
Raad. Ook in het arrest van 19 januari 1983, BNB 1983/132, waar het ging 
om het niet-incidenteel te laag waarderen van onroerende zaken door de ge-
meente Hengelo als gevolg van een gebrekkig waarderingssysteem, werd een 
beroep op begunstigend beleid gehonoreerd. Er was in deze twee gevallen wel 
begunstigend beleid, aldus de Hoge Raad (ik interpreteer: een schijn van be-
leid, een vaste gedragslijn tegenover verschillende belastingplichtigen), zodat 
het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagde. Niet van belang was dat in deze 
twee gevallen een bewustheid tot bevoordelen bij de inspecteur ontbrak. Het 
begrip begunstigend beleid had daarmee een dubbelzinnige betekenis gekre-
gen. 
 
 
3. De introductie van de meerderheidsregel 
 
3.1. De Hoge Raad introduceerde op 17 juni 1992 in twee arresten een derde 
wijze van toepassen van het gelijkheidsbeginsel: de meerderheidsregel. In Ho-
ge Raad 17 juni 1992, BNB 1992/295 ging het om de nabetaling van loon met 
terugwerkende kracht over 4 jaren door het Benelux-Merkenbureau. Bij 11 
van de 18 werknemers was het bijzondere tarief toegepast, hoewel aan de wet-
telijke vereisten daarvoor niet was voldaan. In cassatie stond vast dat er geen 
beleid tot bevoordeling was gevoerd door de inspecteur en dat ook een oog-
merk van begunstiging had ontbroken. Toch slaagde het beroep op het gelijk-
heidsbeginsel. De Hoge Raad overwoog dat buiten de gevallen van ongelijke 
behandeling steunend op gevoerd beleid of voortkomend uit het oogmerk van 
begunstiging:  
‘3.9 (…) bij de afweging van het beginsel dat de wet moet worden toegepast, 
tegen het beginsel dat de administratie gelijke gevallen gelijk moet behande-
len, aan laatstgenoemd beginsel ook doorslaggevende betekenis (dient) te 
worden toegekend wanneer in een meerderheid van de met het geval van de 
betrokken belastingplichtige vergelijkbare gevallen een juiste wetstoepassing 
achterwege is gebleven, met dien verstande dat hierbij niet in aanmerking 
mogen worden genomen gevallen zoals die waarin een juiste wetstoepassing is 
achterwege gebleven vanwege het geringe financiële belang of de aanslag niet 
overeenkomstig de wet is vastgesteld ten gevolge van tik- of schrijffouten of 
daarmee gelijk te stellen vergissingen.’ 
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3.2. Op dezelfde dag oordeelde de Hoge Raad over een technische fout bij het 
waarderen van ongeveer de helft van tachtig vergelijkbare woningen aan de 
Zoeterwoudsesingel in Zoetermeer. Het Hof had de vergissingen nog gerang-
schikt onder begunstigend niet-gepubliceerd beleid (zie 2.2.) en honoreerde 
aldus het beroep op het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad wijzigde de lijn 
van zijn jurisprudentie door nu dit flinke aantal incidentele vergissingen onder 
de meerderheidsregel te scharen (Hoge Raad 17 juni 1992, BNB 1992/294).  
 
 
4. De rechtsgrond en het rechtskarakter van de meerderheidsregel 
 
4.1. De grondslag van zowel het vertrouwens- als het gelijkheidsbeginsel ligt, 
aldus Richard in zijn proefschrift, p. 54, in de plicht van het bestuur tot consis-
tentie. De overheid moet met één stem spreken. De inspecteur behoort bij een 
volgend vergelijkbaar geval een zelfde beslissing te nemen. Die plicht verza-
ken is willekeur. De Hoge Raad heeft hem gevolgd in zijn arresten 21 april 
1999, BNB 1999/310 en 15 maart 2000, BNB 2000/278 door te overwegen 
dat de meerderheidsregel dient ‘ter bescherming van belastingplichtigen tegen 
een willekeurige ongelijke behandeling’. Toch erkent ook Richard (p. 313 van 
zijn proefschrift) dat als duidelijk wordt dat de inspecteur een verkeerde weg 
is ingeslagen, het gelijkheidsbeginsel hem niet belet om terug te keren tot de 
juiste toepassing van de wettelijke regeling. De eis tot consistentie is gelukkig 
in tijd eindig. Is de eis tot consistentie ook anderszins beperkt? Anders ge-
vraagd: wordt een volkomen consistentie geëist van de inspecteur? 
 
4.2. Bij mij bestaat twijfel over de haalbaarheid van het stellen van de eis van 
volkomen consistentie aan de Belastingdienst. Niet alleen omdat de dienst 
miljoenen aanslagen moet opleggen, maar ook omdat het belastingrecht zeer 
complex is geworden. De meeste belastingplichtigen (degenen die geen over-
spannen eisen aan de overheid stellen) zullen begrijpen dat jaarlijks tiendui-
zenden aanslagen bij vergissing te laag worden vastgesteld. Mogelijk 
verwachten zij eerder dat de inspecteur zijn fouten herstelt (lees: navordert) 
dan dat hij daarin volhardt. De eis van volkomen consistentie kan op goede 
grond worden gesteld bij het voeren van begunstigend beleid en bij het oog-
merk van begunstiging; daarvoor is immers bewustzijn van de inspecteur ver-
eist. Maar bij toepassing van de meerderheidsregel ligt dat anders, daar gaat 
het om een aantal toevallige fouten. Het streven van de inspecteur naar vol-
komen consistentie is één ding, maar het is een ander ding om aan het niet-
realiseren van dat streven als gevolg van vergissingen een meerderheidregel 
te verbinden en om aan de inspecteur te vragen nog een keer af te wijken van 
de wet. De voorrang van de meerderheidsregel boven het legaliteitsbeginsel is 
voor mij niet evident. Mag een minderheid ook profiteren van de onbewust 
gemaakte fouten van de inspecteur, enkel vanwege het profijt dat de meerder-
heid ten onrechte al ten deel viel? Dat vind ik niet zo evident rechtvaardig dat 
het legaliteitsbeginsel moet wijken! 
 
4.3. Veelvuldig doet zich in de praktijk de casus voor van twee gelijke geval-
len die fiscaal ongelijk worden behandeld. Denk aan de twee maten van een 
maatschap van twee, aan de twee enige aandeelhouders of werknemers van een 
BV of aan de eigenaren van een twee-onder-één-kap-woning. Het beroep op 
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het gelijkheidsbeginsel faalt in deze situaties bij gebrek aan een begunstigend 
beleid, het oogmerk van begunstiging en een meerderheid van foutief geregel-
de gevallen (Hoge Raad 24 september 1997, BNB 1998/20 en 16 december 
1998, BNB 1999/166). De maatschappelijke onvrede is echter volstrekt be-
grijpelijk: twee gelijke gevallen worden immers ongelijk behandeld. Hier geldt 
de eis van volkomen consistentie blijkbaar niet. Waarom weet ik niet. 
 
4.4. Het is te betwijfelen of de meerderheidsregel wel kwalificeert als beginsel 
van behoorlijk bestuur. De regel kan blijkens de jurisprudentie slechts toepas-
sing vinden wanneer een beleid tot begunstiging en het oogmerk van begun-
stiging ontbreken. De regel gaat eerst op nadat de inspecteur vergissingen 
heeft begaan. Van hem kan bezwaarlijk worden verwacht dat hij zelf in de aan-
slagregeling de meerderheidsregel toepast. Hij weet immers niets van die ver-
gissingen totdat een belastingplichtige in bezwaar komt en zich beroept op de 
meerderheidsregel. De inspecteur moet dat beroep honoreren, maar vanaf dat 
moment zal hij dezelfde vergissingen vermijden in de aanslagregeling. De 
meerderheidsregel kan dus niet functioneren als leidraad bij de aanslagrege-
ling en is gedoemd gereduceerd te zijn tot een procesfunctie. De regel is ei-
genlijk geen beginsel van behoorlijk bestuur, omdat er geen rechtsplicht kan 
bestaan voor de inspecteur zelf om de meerderheidsregel in de aanslagregeling 
toe te passen. 
 
4.5. Het vorenstaande brengt mij hier tot de slotsom dat het moeilijk is om 
een evidente rechtsgrond te vinden voor de meerderheidsregel. De eis van 
volkomen consistentie kan in redelijkheid niet gesteld worden aan de inspec-
teur. Het is voorts ondoenlijk om van de inspecteur te vergen zelf de meerder-
heidsregel te hanteren in de aanslagregeling. Een en ander verklaart wellicht 
mede waarom het leerstuk in de literatuur nauwelijks applaus heeft gekregen. 
De meerderheidsregel lijkt in zijn ruwheid op een forfaitaire toepassing van 
het gelijkheidsbeginsel. Het leerstuk is geen product van een uitgesponnen 
academische discussie voorafgaande aan het standaardarrest, maar een vondst 
van de Belastingkamer. Opvallend is dat het leerstuk in het overige bestuurs-
recht geen toepassing heeft verworven. Dat zou kunnen liggen aan enig ver-
schil tussen het belastingrecht en het overige bestuursrecht, maar ik weet niet 
welk domeinspecifiek verschil dat is. Het lijkt mij dat dit veeleer komt door 
gebrek aan aantrekkingskracht van het leerstuk zelf. 
 
 
5. Praktische problemen bij de hantering van de meerderheidsregel 
 
5.1. De bewijslast van schending van de meerderheidsregel ligt bij de belas-
tingplichtige die een beroep doet op de regel. Hem wacht een uiterst moeilijke, 
zelfs vaak een onmogelijke taak. Hij moet een meerderheid van verkeerd gere-
gelde, vergelijkbare gevallen in zijn ressort zien te vinden. Het is echter de 
inspecteur die het beste geëquipeerd is om voor belanghebbende het bewijs te 
leveren van de niet goed geregelde aanslagen in vergelijkbare gevallen. Veel 
arresten waarin een belanghebbende slaagde in zijn bewijsopdracht betroffen 
buurtbewoners in dezelfde straat en werknemers van dezelfde werkgever. Het 
toepassingsbereik van de meerderheidsregel blijkt vanwege de zware bewijs-
last beperkt te zijn. Het is daarom best mogelijk dat een grote meerderheid 
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van gevallen van schending van de meerderheidsregel nooit op tafel komt, 
omdat het bewijs daarvan niet kan worden geleverd! Hoe toevallig de uit-
komst van een proces kan zijn als gevolg van bewijsproblemen, volgt uit twee 
uitspraken door Hof Amsterdam op 22 juni 2004. (Ze worden vermeld door 
Richard in zijn noot onder het arrest van 23 april 2004, BNB 2004/392). In de 
hofuitspraak nr. 99/01819 had belanghebbende gegevens ingebracht van een 
aantal vergelijkbare gevallen die onder de bevoegdheid van de inspecteur Am-
stelveen vielen en was de stand uitgekomen op 5-4 in zijn voordeel. In de hof-
uitspraak nr. 90/01033 verloor belanghebbende die kennelijk in Amsterdam 
woonde, zijn zaak, omdat hij geen of onvoldoende ‘Amsterdamse' gegevens 
had weten aan te dragen. Een kwestie van pech of geluk? 
 
5.2. Het tijdstip van beoordeling of al dan niet toepassing gegeven kan worden 
aan de meerderheidsregel is bij periodiek geheven aanslagbelastingen de situa-
tie ten tijde van het opleggen van de aanslag. Daarvoor is de dagtekening van 
het aanslagbiljet bepalend, aldus Hoge Raad 15 maart 2000, BNB 2000/278. 
Er wordt gemeten in hoeveel gevallen de wet tot die dag juist is toegepast en 
in hoeveel gevallen onjuist. Een belastingplichtige kan pech hebben, doordat 
de inspecteur precies in de periode toen aan hem een correcte aanslag werd 
opgelegd, keurig de wet toepaste, terwijl hij kort daarna opdracht kreeg om 
aangiften ‘massaal af te stempelen’, wat er zij van een juiste wetstoepassing. 
Spijtig voor de belastingplichtige kan ook zijn de situatie waarin de inspecteur 
net een einde maakt aan een foutieve wijze van aanslagregeling en daardoor 
een beroep op de meerderheidsregel in de toekomst laat stranden. Nu is er een 
meerderheid, dan weer (tijdelijk?) niet. Het kan van toeval afhangen wanneer 
zich een meerderheid vormt en wanneer de meerderheid ophoudt te bestaan. 
Je kunt als belastingplichtige mazzel en pech hebben. 
 
5.3. Er moet een referentiegroep van vergelijkbare belastingplichtigen worden 
vastgesteld om de meerderheidsregel te kunnen toepassen, en dat valt ook niet 
mee. In het standaardarrest BNB 1992/295 werd de groep door de Hoge Raad 
beperkt tot de werknemers van het Benelux-Merkenbureau met een nabeta-
ling, ressorterend onder dezelfde inspecteur. Het kost mij moeite te bedenken 
waarom alleen die werknemers in de vergelijking worden betrokken en niet 
andere werknemers in hetzelfde ressort met dezelfde arbeidsvoorwaarden. In 
het op dezelfde dag gewezen arrest BNB 1992/294 koos de Hoge Raad een 
ander aanknopingspunt voor de bepaling van de referentiegroep: het ging om 
vergelijkbare woningen met het kenmerk ten aanzien waarvan de fout in de 
taxatie is gemaakt. De kring bleef beperkt tot woningen aan de Zoeterwoudse-
singel in Zoetermeer. Een derde wijze van afbakening is te vinden in de arres-
ten van 8 juli 2005, BNB 2005/298 en 299. Als de foutieve taxatie niet 
samenhangt met een kenmerk van de woningen, geldt de regel dat alle iden-
tieke woningen in de vergelijking moeten worden betrokken. Zo zijn er tot nu 
toe al drie regels geformuleerd ter afbakening van de vergelijkingsgroep. Als 
de kring van vergelijkbare belastingplichtigen ruim wordt gesteld, is het las-
tig voor belastingplichtigen te bewijzen dat aan het meerderheidsvereiste 
wordt voldaan. Als de referentiekring klein wordt gehouden, kan de aanwe-
zigheid van een meerderheid snel een toevalstreffer worden. ‘Het had net even 
anders kunnen uitpakken.’ 
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5.4. De referentiegroep van vergelijkbare belastingplichtigen wordt volgens 
vaste jurisprudentie beperkt tot het ressort van de inspecteur waar zij woonach-
tig zijn. Hier geldt niet de regel, zoals overigens bij de toepassing van het ge-
lijkheidsbeginsel geldt, dat landelijk beleid of juist het ontbreken daarvan een 
rol kan spelen. Voor de belastingplichtigen is deze beperking van de meerder-
heidsregel tot het ambtsgebied van de bevoegde inspecteur niet vanzelfspre-
kend. De overige werknemers van het Benelux-Merkenbureau in het 
standaardarrest BNB 1992/295, dus de werknemers ressorterend onder een 
andere inspecteur, zullen weinig begrip kunnen opbrengen voor de toepassing 
van het gelijkheidsbeginsel tot aan de grens van het ressort. Ze zullen stellen 
dat ze door hun werkgever en de ‘inspecteur van de loonbelasting’ gelijk zijn 
behandeld. De ressortsbeperking kan ook buren in een straat met rijtjeswo-
ningen opbreken; nu eens is de eenheid Particulieren, dan weer de eenheid 
Ondernemingen bevoegd. Hun ongelijke behandeling zal een jurist hen kun-
nen verklaren, maar of daarmee het gevoel van rechtvaardigheid van belas-
tingplichtigen bevredigd wordt, geloof ik niet. Het besef kan ontstaan dat ‘de 
overheid maar wat doet’. 
 
5.5. Er zijn meer hoofdbrekens en toevalstreffers te signaleren: bij het bepalen 
van de twee categorieën uitzonderingen op de referentiegroep en het opdelen van 
de referentiegroep in goede en kwade gevallen. Twee categorieën van belasting-
plichtigen, die weliswaar vergelijkbaar zijn en in beginsel behoren tot de refe-
rentiegroep, worden niet meegeteld bij de berekening van de meerderheid. De 
twee categorieën zijn reeds genoemd door de Hoge Raad in r.o. 3.9. van zijn 
standaardarrest BNB 1992/295 (zie onder 3.1.). Later heeft de Hoge Raad 
verduidelijkt hoe de referentiegroep verdeeld moet worden tussen goed en 
fout geregelde gevallen. Er zijn twee categorieën vergelijkbare belastingplich-
tigen wier aanslag fout is geregeld, maar die toch meetellen bij de gevallen 
waarin de wet juist is toegepast. Dat gaat blijkens het arrest van 5 oktober 
1994, BNB 1995/7 om foute gevallen, waarin de inspecteur kan navorderen en 
voornemens is dat te doen, en blijkens het arrest 15 maart 2000, BNB 
2000/278 om fout geregelde gevallen waarin de inspecteur van juiste 
wetstoepassing afzag vanwege de meerderheidsregel. Ik begrijp al deze afba-
keningen wel, maar zij maken de praktische uitvoering van de meerderheids-
regel knap lastig. Heel opmerkelijk is dat het geschil inzake een beroep van X 
op de meerderheidsregel mede een discussie kan inhouden over het geringe 
financiële belang om niet te corrigeren bij A, over de schrijf- en tikfouten bij 
de aanslagoplegging ten name van B, over de mogelijkheid en het voornemen 
om na te vorderen bij C en over de toepassing van de meerderheidsregel in 
geval D. Trouwens, de inspecteur zal om zijn stelling te bewijzen dat in een 
meerderheid van vergelijkbare gevallen de wet juist is toegepast, informatie op 
tafel leggen over andere goed geregelde zaken. Uiteraard moet belanghebben-
de in de gelegenheid worden gesteld om al deze (geanonimiseerde) informatie 
te toetsen. Hoe bewerkelijk kan het proces van belastingheffing worden ge-
maakt om rechtvaardig te zijn? En komt in deze onderzoeken dan de materiële 
waarheid of slechts de formele waarheid naar boven?  
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5.6. Moeten we de toepassing van de meerderheidsregel beperken tot aansla-
gen over hetzelfde belastingjaar? Nee, zo leert de Hoge Raad in zijn arrest van 
15 maart 2000, BNB 2000/278. Dat zou in strijd zijn met de strekking van de 
regel. We moeten bij de telling acht slaan op alle reeds opgelegde aanslagen, 
ook al hebben ze betrekking op een ander jaar. Herhalingen bij eenzelfde be-
lastingplichtige moeten echter als één geval worden geteld. En indien de om-
streden kwestie in verschillende belastingjaren niet telkens op dezelfde wijze 
bij hem is behandeld, geldt alleen de behandeling in het meest recente belas-
tingjaar. De uitkomst van deze ook weer bewerkelijke uitvoeringsvoorschrif-
ten kan volstrekt toevallig uitpakken. 
 
 
6. Afronding met een conclusie 
 
6.1. Mijn oordeel over de meerderheidsregel is niet positief. Volgens mij doet 
de Belastingkamer van de Hoge Raad er verstandig aan om terug te komen op 
zijn eigen vondst, want iets anders is de meerderheidsregel niet. Ze is niet een 
gerijpt product van een jarenlang debat onder juristen, zoals de beginselen 
van behoorlijk bestuur. De meerderheidsregel heeft naar mijn opvatting een 
zwakke rechtsgrond, omdat de eis van volkomen consistentie in redelijkheid 
niet gesteld kan worden aan de inspecteur (zie 4.2.). Betwijfeld moet worden of 
de meerderheidsregel wel een beginsel van behoorlijk bestuur is. Zij geldt niet 
als leidraad voor de inspecteur in de aanslagregeling (zie 4.4.). De uitvoerings-
regels zijn nu al zeer bewerkelijk (zie 5.), maar er wacht de praktijk nog meer 
narigheid, want de Hoge Raad heeft nog niet de uitvoeringsregeltjes bij alle 
soorten van heffingen geformuleerd. De uitkomst van de regelgeving door de 
Hoge Raad blijkt vaak willekeurig uit te pakken, hoewel het leerstuk van de 
meerderheidsregel beoogt te beschermen tegen willekeur. Het leerstuk heeft 
geen aanhang in het overige bestuursrecht gevonden, en ook daarom is het 
nodig voor de belastingrechter om zijn leer te heroverwegen. 
 
6.2. Zijn er eigenlijk wel pleitbezorgers van de meerderheidsregel? De toon 
van Richard in zijn proefschrift (p. 324 e.v.) uit 1996 is stellig positief, maar 
later is er veel scepsis te proeven in zijn BNB-noten. Ik citeer uit zijn noot 
onder Hoge Raad 15 maart 2000, BNB 2000/278: 
‘De basisgedachte van de meerderheidsregel spreekt aan. Als de overheid zo 
willekeurig handelt, dat in de meerderheid van vergelijkbare gevallen de wet 
onjuist wordt toegepast, moet zij ook de consequenties daarvan dragen. De 
regelmaat van verkeerde wetstoepassingen wordt tot regel in de andere geval-
len. De uitwerking van de meerderheidsregel is een andere zaak. De regel 
dient zo toegesneden te worden op de heffingstechniek van de verschillende 
belastingen en de concrete werkwijzen van de belastingdienst dat in de zeer 
gedetailleerde criteria de notie van het gelijkheidsbeginsel zich nog maar 
moeilijk laat onderkennen. Steeds opnieuw ziet de rechter zich geplaatst voor 
onvermoede complicaties. Allerlei knopen dienen te worden doorgehakt. Het 
einde van dit proces van rechtsontwikkeling is bepaald nog niet in zicht. Aldus 
heeft de meerderheidsregel een zeer technisch, uiterst gecompliceerd en zelfs 
op bepaalde punten arbitrair karakter gekregen. Ik durf de stelling aan dat als 
de rechter van het Beneluxmerkenbureau-arrest had voorzien waartoe de 
meerderheidsregel zou gaan leiden, de kans groot was geweest dat deze regel 
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er nooit gekomen zou zijn. Voor andere rechters die een zelfde uitbreiding van 
de rechtsbescherming overwegen, is daarom lezing van het onderhavige arrest 
onder het motto “bezint eer u begint” zeer aan te bevelen.’ 
 
6.3. Zelfs de voormalige vice-president van de Hoge Raad Richard Jansen (on-
ze oud collega inspecteur der vennootschapsbelasting uit Amsterdam) heeft in 
een interview in WFR 2000/415 geen warme woorden besteed aan de meer-
derheidsregel. Hem werd gevraagd of de Hoge Raad met de regel niet te ver is 
doorgeschoten. Zijn antwoord is ontwijkend, zeker niet overtuigend: 
‘Als je medebewoners in een straat met dezelfde woningen door een fout van 
de gemeente allemaal te laag zijn aangeslagen, is het toch onverteerbaar dat jij 
dan voor de werkelijke waarde wordt belast. Daar moesten we op grond van 
het gelijkheidsbeginsel iets aan doen. En als je dan als rechter A zegt, moet je 
ook B zeggen. Je moet toch een beetje met hard and fast rules gaan werken, 
denk ik.’  
 
6.4. Recent heeft Richard in zijn noten onder de arresten van 18 april 2008, 
BNB 2009/11 en 29 mei 2009, BNB 2009/184 de doodswens uitgesproken 
aan het adres van de meerderheidsregel. In zijn noot onder BNB 2009/11 
schrijft hij: 
‘Het is niet gewaagd te stellen dat als de rechter in 1992 had voorzien tot wel-
ke verbijzonderingen hij later zou worden gedwongen, de kans groot was ge-
weest dat hij deze regel niet zou hebben ingevoerd. Is de invoering van de 
landelijke bevoegdheid van de inspecteur niet een goede aanleiding om de 
meerderheidsregel met pensioen te laten gaan?’ 
Toen de Hoge Raad een jaar later de kans kreeg te oordelen over de meerder-
heidsregel en de landelijk competente inspecteur, volgde hij deze raad van 
hem niet op! Richard betreurt in zijn noot onder BNB 2009/184 dat zijn wens 
niet vervuld is: 
‘In mijn noot onder BNB 2009/11 heb ik bepleit om de gelegenheid van de 
wijziging van artikel 2, derde lid, AWR per januari 2003 (de invoering van de 
landelijke competentie) aan te grijpen om de meerderheidsregel een zachte 
dood te laten sterven. De rechtspraak van de meerderheidsregel heeft een zeer 
complex karakter met vaak heel willekeurige uitkomsten. Het rechtsgevoel 
wordt daarbij geregeld geweld aangedaan. Vrijwel identieke casus met tegen-
gestelde uitkomst zijn geen uitzondering.’ 
 
6.5. Ik hoop dat het verdict van Richard over de meerderheidsregel toch zo 
spoedig mogelijk zal worden voltrokken door de Hoge Raad. Het heeft dan 
mijn voorkeur het gelijkheidsbeginsel te beperken tot bewust begunstigend 
beleid en het oogmerk van begunstiging. Dus terug naar de jurisprudentie van 
vóór het standaardarrest BNB 1992/295 (of beter: de jurisprudentie van vóór 
BNB 1983/4)! Dat is mijn devies, en daarbij zou regel moeten zijn dat syste-
matische fouten of incidentele fouten hooguit het vermoeden vestigen van een 
bewust begunstigend beleid, maar niet zonder meer behoren te worden ge-
volgd door een toepassing van het gelijkheidsbeginsel. In deze door mij voor-
gestane benadering liggen zowel aan het vertrouwensbeginsel als aan het 
gelijkheidsbeginsel enkel de bewuste begunstiging door de inspecteur ten 
grondslag. Alleen dan behoort volgens mij het legaliteitsbeginsel geen voor-
rang te krijgen. Deze benadering heeft nog een bijvangst: passé is ook de ju-
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risprudentie inzake het interpretatieve, rechtskundig onjuiste beleid voor een 
zeer beperkte groep belastingplichtigen. Ik doel op het bewindslieden-
dienstauto’s arrest van 5 februari 1997, BNB 1997/160. Dat betreft ook een 
niet op begunstiging gericht beleid. Reeds daarom zou in mijn opvatting een 
beroep op het gelijkheidsbeginsel door buitenstaanders moeten falen. Ui-
teraard levert het volharden door de inspecteur in zijn interpretatief, rechts-
kundig onjuist beleid wel een bewuste begunstiging op, zodat dan toepassing 
van het gelijkheidsbeginsel aan de orde komt. 
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Reageren op Straatsburg; toetsing van wetgeving 
aan het verdragsrechtelijke discriminatieverbod 
(artikel 14 EVRM) 
 
 
Mr. J.W. van den Berge1 
 
 
1. Inleiding 
 
In de lijst van onderwerpen waarover Richard Happé heeft gesproken en ge-
schreven, nemen lezingen, boeken, artikelen en annotaties over het gelijk-
heidsbeginsel een belangrijke plaats in. In 1988 hield hij een inleiding voor de 
Vereniging voor Belastingwetenschap over het gelijkheidsbeginsel in ethisch 
perspectief.2 In 1996 schreef hij een proefschrift met de titel ‘Drie beginselen 
van fiscale rechtsbescherming’; een van de besproken beginselen was het ge-
lijkheidsbeginsel.3 Bij de behandeling van dat beginsel gaf hij ook ruim aan-
dacht aan de verdragsrechtelijke bepalingen over het betrachten van 
gelijkheid: het verbod op discriminatie zoals opgenomen in artikel 14 van het 
EVRM en artikel 26 van het IVBPR. In zijn in 1999 gehouden inaugurele rede 
‘Schuivende machten, over trias politica en het gelijkheidsbeginsel in het be-
lastingrecht’, behandelde hij dat onderwerp opnieuw en onderzocht hij de wij-
ze waarop de Nederlandse Hoge Raad fiscale wetgeving toetst aan artikel 14 
EVRM en artikel 26 IVBPR. Het onderwerp liet hem niet los. Ik noem onder 
andere zijn bijdrage aan de in dat zelfde jaar uitgekomen bundel ‘The Princi-
ple of Equality in European Taxation’4, noten in BNB onder arresten van de 
Hoge Raad – en eenmaal ook van het EHRM5 – over die toetsing, een noot in 
het in 2007 verschenen Ars Aequi-bundeltje ‘Rechtsfilosofische annotaties’ 
over het arrest over het arbeidskostenforfait, HR 12 mei 1999, nr. 33320, BNB 
1999/271 (dat in BNB was verschenen met noot van P.J. Wattel)6, in 2009 een 
opstel in de Niessen-bundel: ‘Het gelijkheidsbeginsel: de rechtspraak van het 
EHRM biedt meer ruimte dan de Hoge Raad benut’7 en in 2010 opnieuw een 
noot over dat onderwerp in BNB.8 

                                                 
1 Vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden. 
2 R. Happé, Het gelijkheidsbeginsel in ethisch perspectief, Geschriften van de Vereniging voor 
Belastingwetenschap nr. 178, Deventer, Kluwer, 1988. 
3 R. Happé, Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming, Serie Fiscale monografiën nr. 77, 
Deventer, Kluwer, 1996. 
4 R. Happé, ‘The Netherlands’, in G.T.K. Meussen (ed.), The Principle of Equality in European 
Taxation, The Hague, London, Boston, Kluwer Law International, 1999, p. 125-155. 
5 Het arrest Della Ciaja, EHRM 22 juni 1999, nr. 46757/99, BNB 2002/398. 
6 R. Happé, ‘Over trias politica en rechtsbescherming in het belastingrecht’, in R. Janse e.a. 
(red.), Rechtsfilosofische annotaties, Nijmegen, Ars Aequi, 2007, p. 63-67. 
7 R. Happé, ‘Het gelijkheidsbeginsel: de rechtspraak van het EHRM biedt meer ruimte dan 
de Hoge Raad benut’, in L.J.A. Pieterse (red.), Draaicirkels van formeel belastingrecht. Vrienden-
bundel  René Niessen, Amersfoort, Sdu Uitgevers, 2009, p. 175-185. 
8 Noot onder HR 14 november 2008, nr. 41537, BNB 2010/3. 
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In 2006 schreef ik met Theo Groeneveld voor de Stevens-bundel een opstel 
over hetzelfde onderwerp. 9 Het onderstaande betoog bouwt daarop voort. 
 
 
2. De margin of appreciation in Straatsburg10 
 
In het arrest-Rasmussen, EHRM 28 november 1984, NJ 1986,4 met noten 
van Alkema en Luijten, overwoog het EHRM ten aanzien van de wijze waarop 
het EHRM wetgeving en rechterlijke oordelen van instanties van de aangeslo-
ten Staten zou toetsen: 

‘The Court has pointed out in several judgments that the Contracting 
States enjoy a certain ‘margin of appreciation’ in assessing whether 
and to what extent differences in otherwise similar situations justify a 
different treatment in law (…) the scope of the margin of appreciation 
will vary accordingly to the circumstances, the subject-matter and its 
background; in this respect, one of the factors may be the existence or 
non-existence of common ground between the laws of the Contrac-
ting States (…).’  
 

In 1986 kwam in het arrest-James, EHRM 21 februari 1986, Publications A, 
Series p. 32 inzake artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EHRM een aan-
scherping van de ‘margin of appreciation’ ten aanzien van wetgeving op het 
gebied van ‘social and economic policies’: 

‘Because of their direct knowledge of their society and its needs, the 
national authorities are in principle better placed than the internatio-
nal judge to appreciate what is “in the public interest”. Under the sys-
tem of protection established by the Convention, it is thus for the 
national authorities to make the initial assessment both of the exis-
tences of a problem of public concern warranting measures of depri-
vation of property and of the remedial action to be taken (…). Here, 
as in other fields to which the safeguards of the Convention extend, 
the national authorities accordingly enjoy a certain margin of appre-
ciation. 
Furthermore, the notion of “public interest” is necessarily extensive. 
In particular, (…) the decision to enact laws expropriating property 
will commonly involve consideration of political, economic and social 
issues on which opinions within a democratic society may reasonably 
differ widely. The Court, finding it natural  that the margin of appre-
ciation available to the legislature in implementing social and econo-
mic policies should be a wide one, will respect the legislature’s 
judgement as to what is “in the public interest” unless that judgment 
be manifestly without reasonable foundation. 
(…).’ 

                                                 
9 J.W. van den Berge en Th. Groeneveld, ‘Uit Frankrijk liberté en geen égalité’, in D.A. 
Albregtse & P. Kavelaars  (red.), Maatschappelijk heffen. De wetenschap (Stevens-bundel), De-
venter, Kluwer, 2006, p. 67 e.v. 
10 Voor een uitvoerige beschouwing over dit onderwerp verwijs ik naar J.H. Gerards, Rech-
terlijke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel: een rechtsvergelijkend onderzoek naar een algemeen toet-
singsmodel, Den Haag, Sdu uitgevers, 2002, hfd. 3, § 3. 
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Een aanzet tot een zelfde benadering in belastingzaken kwam in de zaak Ga-
sus, EHRM 23 februari 1995, nr. 43/1993/438/517, BNB 1995/262, met noot 
M.W.C. Feteris. In dat arrest betoogde het EHRM dat de nationale wetgever 
ten aanzien van ‘procedural tax laws  (…) must be allowed a wide margin of 
appreciation.’ Het EHRM verklaarde in dat arrest verder: - een echo van de 
zojuist geciteerde bewoordingen van het arrest-James - ‘The Court will res-
pect the legislature’s assessment in such matters unless it is devoid of reaso-
nable foundation. (…).’ 
 
Daarop volgde in 1999 het arrest Della Ciaja (EHRM 22 juni 1999, nr. 
46757/99, BNB 2002/398 met noot Happé), waarin het EHRM overwoog:  

‘(…) For the purposes of Article 14 a difference in treatment is dis-
criminatory if it ‘has no objective and reasonable justification’, that is 
if it does not pursue a ‘legitimate aim’ or if there is not a ‘reasonable 
relationship of proportionality between the means employed and the 
aim sought to be realised.’ Moreover in the field of taxation the Con-
tracting States enjoy a wide margin of appreciation in assessing 
whether and to what extent differences in otherwise similar situati-
ons justify a different treatment (…).In particular, it is not sufficient 
for the applicants to complain merely that they have been taxed more 
than others, but they must show that the tax in question operates to 
distinguish between similar taxpayers on discriminatory grounds. 
(…)  
It is not for the Convention Organs to substitute their own opinion 
on the efficiency of a system of taxation to that of the national autho-
rities. This matter falls within the margin of appreciation of the Con-
tracting States. The Court confines itself in observing that the 
measures at issue are not manifestly illogical or arbitrary (…). It fol-
lows that the application is manifestly ill-founded (…).’ 

 
De zinsnede: ‘The Court will respect the legislature’s assessment in such mat-
ters unless it is devoid of reasonable foundation’ werd in het arrest Della Ciaja 
niet herhaald. Die zin keerde echter weer terug in het in 2003 gewezen arrest  
M.A. e.a./Finland (EHRM 10 juni 2003, 10 juni 2003, nr. 27793, V-N 
2003/52.2; FED 2003/604 met noot P.J. Wattel). 
 
EHRM 19 juli 2005, nr. 6638/03, EHRC, 2005/101 P.M. v. United Kingdom,  
FED 2005/117 met noot van E. Thomas (aangehaald door A-G Wattel, con-
clusie voor HR 18 december 2009, nr. 44021, BNB 2010/79, slot § 8.19) acht-
te onverenigbaar met artikel 14 EVRM het onderscheid dat in de Engelse 
fiscale wetgeving werd gemaakt tussen gescheiden, voorheen gehuwde vaders 
en gescheiden, voorheen buiten huwelijk samenwonende vaders. De eersten 
konden de uitkering voor het onderhoud van een uit het ontbonden huwelijk 
geboren kind aftrekken, de anderen niet. Het EHRM overwoog op een beroep 
van zo’n gescheiden, ongehuwde vader: 

‘the applicant has been acknowledged as the father and has acted in 
that role. Given that he has financial obligations towards his daugh-
ter, which he has duly fulfilled, the Court perceives no reason for tre-
ating him differently from a married father, now divorced and 



PRINCIPIEEL BELASTINGRECHT 

14 

separated from the mother, as regards the tax deductibility of those 
payments. The purpose of the tax deductions was purportedly to ren-
der it easier for married fathers to support a new family; it is not rea-
dily apparent why unmarried fathers, who undertook similar new 
relationships, would not have financial commitments equally requi-
ring relief.’ 

 
Het arrest past in de Della Ciaja-benadering: Gegeven de doelstelling van de 
regeling moet er bij de uitwerking en toepassing daarvan geen discriminerend 
onderscheid worden gemaakt. 
 
Daarna kwamen in 2006 en 2008 de zaken-Burden: Burden I, EHRM 12 de-
cember 2006 nr 13378/05 EHRC 2007, 18 met noot Gerards, V-N 2007/54.5, 
en Burden II (Grote Kamer), 29 april 2008, nr. 13378/05. NJ 2008,306 met 
noot E.A. Alkema, AB 2008,213 met noot Barkhuysen en M.L. van Emmerik, 
EHRC 2008, 80 met noot van Gerards, V-N 2008/35.6. De dames Burden, 
twee bejaarde Engelse zusters, bewoonden samen een huis. Hun vermogen 
bestond uit het huis en enige andere bezittingen. Zij hadden elkaar tot erfge-
naam benoemd. Mocht een van hen overlijden, dan zou de ander om het suc-
cessierecht te kunnen voldoen waarschijnlijk het huis moeten verkopen. Zij 
zagen dat als een schending van hun eigendomsrecht, gegarandeerd door arti-
kel 1 van het Eerste Protocol. Het Britse successierecht kent een vrijstelling 
van eigendom die overgaat van de overledene op de overblijvende echtgenoot. 
Die vrijstelling geldt ook voor geregistreerde ‘civil partners’. Tot dat geregi-
streerd civil partnership worden echter slechts toegelaten personen van gelijk 
geslacht, die geen bloedverwant zijn. Samenwonende zusters als de dames 
Burden konden zich dus niet als ‘civil partners’ laten registreren. Voor het 
EHRM werd betoogd dat dit verschil in behandeling tussen gehuwden en ge-
registreerde partners enerzijds en samenwonende ongehuwden als de dames 
Burden anderzijds in strijd is met artikel 14 EVRM juncto artikel 1 van het 
Eerste Protocol bij het EVRM. In beide uitspraken kwam het EHRM tot een 
afwijzend oordeel. In de uitspraak Burden I werd het beroep afgewezen op 
grond van de aan de Staten toekomende margin of appreciation ten aanzien 
van de inrichting van de fiscale wetgeving in het algemeen. Overwogen werd: 

‘(54) It is for the national authorities to make the initial assessment, 
in the field of taxation, of he aims to be followed and the means to be 
used (…). The State enjoys a wide margin of appreciation in this field, 
as is usual when it comes to general measures of economic or social 
strategy (…). A government may often have to strike a balance bet-
ween the need to raise revenue and the need to reflect other social ob-
jectives in its taxation policies. Because of their direct knowledge of 
their society and its needs, the national authorities are in principle 
better placed than the international judge to appreciate what is in the 
public interest on social or economic grounds. The Court will gene-
rally respect the legislature’s policy choice in this field unless it is 
“manifestly without reasonable foundation” (…) and subject to the 
proviso that, in creating and implementing a scheme of taxation, the 
State must not discriminate between tax-payers in a manner which is 
inconsistent with Article 14 of the Convention (…). 
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60. In assessing whether the means used are proportionate to the aim 
pursued, and in particular whether it is objectively and reasonably 
justifiable to deny co-habitating siblings the inheritance tax exempti-
on which is allowed to survivors of marriages and civil partnerships, 
the Court is mindful both of the legitimacy of the social policy aims 
underlying the exemption, and the wide margin of appreciation that 
applies in this field (…). Any system of taxation, to be workable, has 
to use broad categorisations to distinguish between different groups 
of tax payers. The implementation of any such scheme must, inevitab-
ly, create marginal situations and individual cases of apparent hards-
hip or injustice, and it is primarily for the State to decide how best to 
strike a balance between raising revenue and pursuing social objecti-
ves. (…) 
61. In the circumstances of the case, the Court finds that the United 
Kingdom cannot be said to have exceeded the wide margin of appre-
ciation afforded to it and that the difference of treatment for the pur-
poses of the grant of inheritance tax exemptions was reasonably and 
objectively justified for the purposes of Article 14 of the Convention.’ 

 
Het EHRM liet in Burden I in het midden of gehuwden, civil partners en sa-
menwonenden als de zusters Burden moesten worden beschouwd als ‘gelijke 
gevallen’. De Grote Kamer koos in Burden II voor een andere benadering en 
maakte het criterium of sprake was van ‘gelijke gevallen’ juist tot toetssteen. 
Overwogen werd: 

‘61. the applicants  claim to be in a relevantly similar or analogous 
position to co-habiting marries and Civil Partnership Act couples for 
the purpose of inheritance tax. The Government however, argue that 
here is no true analogy because the applicants are connected by birth 
rather than by a decision to enter into a formal relationship recogni-
sed by law.  
62. (…) the relationship between siblings is qualitatively of a different 
nature to that between married couples and homosexual civil part-
ners under the United Kingdom’s Civil Partnership Act. The very es-
sence of the connection between siblings is consanguinity, whereas 
one of the defining characteristics of a marriage or Civil Partnership 
Act union is that it is forbidden to close family members (…). The 
fact that the applicants have chosen to live together all their adult li-
ves, as do many married and Civil Partnership Act couples, does not 
alter this difference between the two types of relationship. 
(…) 
65. As with marriage, the Grand Chamber considers that the legal 
consequences of civil partnership (…) which couples expressly and 
deliberately decide to incur, set these types of relationship apart from 
other forms of cohabitaton. Rather than the length or he supportive 
nature of the relationship, what is determinative is the existence of a 
public undertaking, carrying with it a body of rights and obligations 
of a contractual nature. Just as there can be no analogy between mar-
ried and Civil Partnership Act couples, on one hand, and heterosexual 
or homosexual couples who choose to live together but not do beco-
me husband and wife or civil partners, on the other hand. The absen-
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ce of such a legally binding agreement between the applicants ren-
ders their relationship of co-habitation, despite its long duration, fun-
damentally different to that of a married or civil partnership couple. 
(…)’ 

 
Alkema schreef in zijn noot onder het arrest van de Grote Kamer (NJ 2008, 
306): 

‘Deze redengeving is niet overtuigend. (…) Anders dan de Grote 
Kamer stelt, is bloedverwantschap hier geen wezenlijk onderscheid. 
Het onderscheidt uiteraard de zusters Burden wel van gehuwden en 
homoparen, maar voor de successiebelasting plegen bloedverwant-
schap en aanverwantschap hoogstens tot graduele – al dan niet in het 
tarief verwerkte – verschillen te leiden. Blijft over het argument dat 
de zusters geen ‘public undertaking’ waren aangegaan. Dat is zwak, nu 
de Engelse wetgever welbewust niet heeft willen voorzien in samen-
levingscontracten tussen familieleden (…). 
Niettemin lijkt deze uitkomst onvermijdelijk vanuit een oogpunt van 
taakverdeling tussen nationale wetgever en rechter enerzijds en 
EHRM anderzijds. Belastingheffing mag dan onderworpen zijn aan 
het regime van art. 14, het aanwijzen van categorieën van contribua-
belen en de timing van wetgeving (…) behoren toch primair tot het 
nationale domein.’11 

 
Ook Gerards had in haar noot onder Burden II (EHRC 2008, 80) kritiek op 
het arrest van de Grote Kamer en stelde: 

‘Om te kunnen vaststellen of twee of meer gevallen terecht verschil-
lend zijn behandeld, volstaat het (…) niet om te bepalen dat er ver-
schillen zijn, maar moet ook worden onderzocht of die verschillen 
relevant zijn in het licht van het doel van de wettelijke regeling (de 
vergelijkingsmaatstaf) (…).’ 

 
Ik deel die kritiek op de redengeving in het arrest Burden II. Maar, wat daar 
verder van zij, de boodschap van het EHRM in Burden I en II is duidelijk: het 
EHRM laat veel ruimte; het wil de nationale wetgever niet voor de voeten 
lopen. 
 
 
3. De margin of appreciation in Den Haag12 
 
Tot 2002 placht de Hoge Raad in belastingzaken – bij toetsing van wetgeving 
aan de norm van artikel 14 EVRM en het eerste Protocol casu quo aan artikel 
26 IVBPR – in aansluiting bij de arresten Rasmussen c.s. van het EHRM 

                                                 
11 Alkema vervolgde zijn betoog aldus: ‘Bovendien ging het de dames Burden om een uit-
zondering voor een hele, nog nader naar duur en familiebetrekking te definieëren, groep en 
dat valt buiten de competentie van iedere rechter, ook die van het EHRM.’ 
12 Voor een uitgebreide beschouwing over het toetsingsrecht van de Nederlandse rechter 
verwijs ik naar het in noot 9 genoemde proefschrift van Gerards, Rechterlijke toetsing aan het 
gelijkheidsbeginsel en naar A. Woltjer, Wetgever, rechter en het primaat van de gelijkheid, Den 
Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2002. 
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voorop te stellen dat aan de wetgever ‘een zekere beoordelingsvrijheid toe-
komt bij het beantwoorden van de vraag of gevallen (voor de toepassing van 
artikel 14 EVRM en artikel 1 Eerste Protocol casu quo artikel 26 IVBPR) als 
gelijke gevallen meten worden beschouwd en zo ja, of een objectieve en rede-
lijke rechtvaardiging bestaat om die gevallen niettemin verschillend te rege-
len.’ Zie o.a. HR 15 juli 1998, nr. 31922, BNB 1998/293 en HR 12 mei 1999, 
nr. 33 320, BNB 1999/271. 
 
In 2002, in de arresten over de aftrek van kosten voor kinderopvang (HR 12 
juli 2002, nr. 35900, BNB 2002/399 en nr. 36254, BNB 2002/400 met noot 
Happé) paste de Hoge Raad deze formulering aan, verwijzend naar het arrest 
Della  Ciaja. De Hoge Raad overwoog: 

‘dat op fiscaal gebied aan de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid 
toekomt bij het beantwoorden van de vraag of gevallen voor de toe-
passing van (art. 14 EVRM in verbinding met artikel 1 Eerste Proto-
col bij het EVRM en art. 26 IVBPR) als gelijk moeten worden 
beschouwd, en of, in het bevestigende geval, een objectieve en redelij-
ke rechtvaardiging bestaat om die gevallen niettemin in verschillende 
zin te regelen.’ 

 
In het arrest over het schrappen van de aftrek voor arbeidskosten bij invoe-
ring van de Wet IB 2001, HR 8 juni 2005, nr. 39870, BNB 2005/310, gebruik-
te de Hoge Raad min of meer dezelfde formule, en voegde daar nog een 
overweging aan toe die ontleend was aan de hiervoor geciteerde zin uit de 
arresten James, Gasus en M.A./Finland. Overwogen werd: 

‘Vooropgesteld moet worden dat op fiscaal gebied aan de wetgever 
een ruime beoordelingsvrijheid bij het beantwoorden van de vraag of 
voor toepassing van artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM gevallen 
als gelijk moeten worden beschouwd en of, in het bevestigend geval, 
een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat om die gevallen 
niettemin in verschillende zin te regelen (volgt verwijzing naar het 
arrest Della Ciaja). Daarbij dient het oordeel van de wetgever te wor-
den geëerbiedigd tenzij dat van redelijke grond ontbloot is (volgt 
verwijzing naar het arrest M.A. tegen Finland).’ 

 
Die overwegingen worden ook in latere arresten gehanteerd, zie onder andere 
HR 19 oktober 2007, nr. 41938, BNB 2008/17 met noot I.J.F.A. van Vijfeij-
ken.  
Soms doet de Hoge Raad de zaak kort af en volstaat hij, na vermelding van de 
reden die de wetgever heeft gehanteerd voor een bestreden onderscheid, met 
een conclusie-achtige overweging dat de norm van artikel 14 EVRM niet is 
geschonden. Een voorbeeld van zo’n korte afdoening geeft het in 2008 gewe-
zen arrest over de afkoopsom voor een alimentatie aan een partner met wie 
ongehuwd (en niet-geregistreerd) werd samengewoond (HR 14 november 
2008 nr. 41537, BNB 2010/3 met noot Happé). Overwogen werd, na weerga-
ve van de reden die de wetgever had aangevoerd om wel aftrek toe te staan 
voor een afkoopsom voor een alimentatie aan een ex-echtgenoot/geregistreerde 
partner en niet voor een alimentatie ten aanzien van een niet geregistreerde 
partner: 
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‘Niet kan worden gezegd dat dit motief voor handhaving van het ver-
schil in behandeling van redelijke grond ontbloot is. De door de wet-
gever gemaakte keuze daarvoor dient derhalve te worden 
geëerbiedigd.’ 

 
 
4. Kritiek op de aanpassing aan ‘Straatsburg’ 
 
De door de Hoge Raad in 2002 ingezette strengere benadering is bekritiseerd. 
Betoogd is dat de Hoge Raad de vrijheid zou moeten nemen om op dit punt af 
te wijken van het EHRM en zou moeten kiezen voor rechterlijk activisme.13  
Voor een strengere nationale toepassing door de Hoge Raad van artikel 14 
EVRM pleitte in 2002 ook Barkhuysen, betogend dat artikel 53 EVRM (thans: 
artikel 46 vdB) in combinatie met het leerstuk van de ‘margin of appreciation’ 
nationale autoriteiten, zoals de Hoge Raad, ruimte zou geven om een hoger 
beschermingsniveau van (onder andere) het gelijkheidsbeginsel te bieden dan 
het door Straatsburg voorgeschreven minimum.14 
 
Ook Richard heeft kritiek op die jurisprudentie van de Hoge Raad. Hij heeft 
met name bezwaar tegen hantering door de Hoge Raad van een ‘wide margin 
of appreciation’ voor de fiscale wetgever als het gaat om fundamentele zaken, 
zoals de toegang tot de rechter, gelijke behandeling van man en vrouw en al-
lerlei samenlevingsvormen en zakelijke onderscheidingen die fundamentele 
aspecten van het belastingrecht betreffen, zoals ‘de symmetrie van kosten en 
vergoedingen in de inkomstenbelasting tegen de achtergrond van de draag-
krachtgedachte.’15 Hij beroept zich daarbij onder meer op de hiervoor geci-
teerde opmerking in het arrest Burden dat de nationale autoriteiten  

‘because of their direct knowledge of their society and its needs, (…) 
are in principle better placed than the international judge to apprecia-
te what is in the public interest on social or economic grounds.’ 

en op een dito overweging uit een eerder arrest.16 
 
In het artikel dat ik met Groeneveld schreef voor de Stevens-bundel17 heb ik 
vraagtekens gezet bij deze benadering. Toegegeven, het EHRM zal wellicht 
vanuit de Straatsburgse optiek in het algemeen weinig bezwaar hebben tegen 
een soepeler hantering door een nationale rechter van een verdragsbepaling 
ten gunste van burgers dan het EHRM zelf zou doen. Hoe meer bescherming 

                                                 
13 G.T.K. Meussen, ‘Ongehoorzaamheid belastingkamer Hoge Raad blijft ten onrechte ach-
terwege', in de onder redactie van L.E. de Groot-van Leeuwen, A.M. van den Bossche en Y. 
Burema verschenen bundel met de wat onnozele titel: De ongehoorzame rechter, Deventer, 
Kluwer, 2006, p. 75 e.v. 
14 T. Barkhuysen, ‘Bespreking van het arrest van het EHRM in de zaak Auerbach (EHRM 
29 januari 2002, nr. 45600/99)’, NJCM–Bulletin 2002, p. 1026. Het arrest van het EHRM in 
de zaak Auerbach is ook opgenomen in BNB 2002/126 met noot P.J. Wattel. 
15 Happé 2009, p. 183-184. 
16 De overweging uit het arrest Handyside (EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72) dat deze 
margin of appreciation, v.d.B.) ‘is given both to the domestic legislator (…) and to the bodies, 
judicial amongst others, that are called upon to interpret and apply the laws in force.’ In 
dezelfde zin het hiervoor al geciteerde arrest James. 
17 Van den Berge & Groeneveld 2006, p. 67-68. 
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van de verdragsrechten hoe beter, niet waar? Maar er valt ook – zeker als het 
gaat om dit soort belangrijke kwesties – veel te zeggen voor een uniformer 
aanpak, waarbij nationale rechters de uitspraken van de (internationale) rech-
ter die is aangewezen om kwesties over de uitleg van een verdrag te beslissen, 
volgen. In die zin ook Martens in een in 2000 verschenen artikel in het 
NJCM-bulletin.18  Hij verwijst daarbij naar een beschikking van de civiele ka-
mer van de Hoge Raad uit 1989 (HR 10 november 1989, nr. 7581, NJ 1990, 
628 met noot E.A. Alkema) waarin de Hoge Raad terugkwam van een – ruime 
– uitleg van artikel 8 EVRM inzake het omgangsrecht van biologische vaders 
en hun kinderen en de nationale uitleg op één lijn bracht met de strengere 
uitleg op die bepaling op dat punt door het EHRM. Dat de belastingkamer 
van de Hoge Raad zijn uitleg van een bepaling van het EVRM aanpaste aan 
die van het EHRM was dus ook nationaal gezien geen noviteit. En trouwens: 
in kwesties van uitleg van EG-recht doen we niet anders. In het opstel in de 
Stevens-bundel heb ik al betoogd dat een andere opstelling van de Nederland-
se rechter mij gelet op het Nederlandse staatsrecht ook niet mogelijk lijkt. De 
Nederlandse rechter ontleent zijn bevoegdheid om wetten in formele zin te 
toetsen aan bepalingen van door Nederland afgesloten verdragen immers aan 
artikel 94 Grondwet. Het lijkt mij met die bepaling niet te verenigen dat een 
Nederlandse rechter een bepaling opgenomen in een wet in formele zin buiten 
toepassing zou laten op grond van zijn (eigen) uitleg van een internationale 
verdragsbepaling, als die (eigen) uitleg ingaat tegen de uitleg die de daarvoor 
aangewezen internationale rechter aan die bepaling geeft. In die zin ook Alk-
ema in zijn noot onder de bedoelde civiele beschikking van de Hoge Raad van 
10 november 1989 in de NJ.19 
 
De kritiek van Richard op de na 2002 verschenen jurisprudentie van de Hoge 
Raad richt zich ook op een ander aspect. Richard betoogt dat de rechter zijn 
oordeel dat een bestreden wetsbepaling de toets aan de norm van artikel 14 
EVRM doorstaat, vaak niet overtuigend motiveert: 

‘Veelal bestaat het redeneerschema van de rechter uit een opsomming 
van de in de wetsgeschiedenis aangetroffen argumenten, gevolgd 
door een constatering dat de wetgever zonder overschrijding van de 
hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid heeft kunnen menen dat 
voor de ongelijke behandeling een objectieve en redelijke rechtvaar-
diging bestaat. Zo’n loutere verwijzing naar de ‘margin of appreciati-
on’ overtuigt de rechtzoekende niet (…).’ 

 
Als voorbeeld noemt hij het arrest HR 14 november 2008, nr. 41537, BNB 
2010/3. Als een rechter een onderscheid dat in een wetsbepaling wordt ge-
maakt, toetst aan artikel 14 van het EVRM, zal hij nagaan welke gronden de 
wetgever voor dat onderscheid heeft aangevoerd. Veelal geven de in de toe-
lichting op een wetsvoorstel vermelde argumenten duidelijk aan waarom een 

                                                 
18 S.K. Martens, ‘Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de nationale rechter’, 
NJCM-Bulletin, 2000 p. 755-756. 
19 ‘Art. 60 EVRM laat, voor het geval het nationale recht een betere bescherming biedt dan 
het verdragsrecht, het nationale recht voorgaan. Er is dus ruimte ‘naar boven’. Die ruimte 
ontbreekt naar mijn mening als de rechter wetgeving krachtens art. 94 Gw. buiten toepas-
sing laat. 
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bepaalde maatregel is voorgesteld. Soms is de tijdens de parlementaire behan-
deling gegeven toelichting minder helder of ontbreekt zelfs een toelichting, 
maar valt het gemaakte onderscheid ook zonder expliciete toelichting wel te 
verklaren. De rechter zal dan die verklaring kunnen toevoegen. Er zijn echter 
ook gevallen waarin de gegeven toelichting bijzonder mager is en een verkla-
ring voor het gebezigde onderscheid ook niet direct valt te geven. Is dat het 
geval, dan resteert de rechter weinig anders dan het uitspreken van een 
machtswoord: de gegeven motivering is wel of niet voldoende. Dan valt de 
toepassing van de door het EHRM gegeven regel – de formulering van de 
regel dwingt daartoe – veelal uit in het voordeel van de wetgever. 
 
 
5. Slotsom  
 
Beste Richard, vaak zijn we het eens, soms ook niet. Laat dat vooral zo blijven. 
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Fraus legis als anti-misbruikbeginsel: maatschappe-
lijke en ethische opvattingen en het recht als open 
stelsel 
 
 
Prof. mr. G.J.M.E. de Bont1 
 

‘Niet alles wat maatschappelijk onaanvaardbaar is, 
of anders gezegd: in strijd met de geest van de wet, is 
daarmee ook rechtens onaanvaardbaar.’2 

 
 
1. Inleiding 
 
In zijn professionele leven blijkt Richard Happé (hierna: Happé) door verschil-
lende thema's geboeid. Eén van de belangrijkste is de complexe weegschaal 
met rechtshandhaving en rechtsbescherming. In de kern ging zijn dissertatie 
over dat onderwerp. Kunnen rechtsbeginselen waarin een algemenere notie 
van rechtsbescherming tot uiting komt, de door de Staten-Generaal aangeno-
men wet ter zijde stellen? Ook zijn oratie past binnen dit thema want de trias 
politica die verworden is tot een duas politica raakt nu juist de balans tussen 
rechtshandhaving en rechtsbescherming. Dat ook rigide rechtshandhaving 
voor hem ontoelaatbaar is, blijkt wel als hij verwijst naar inspecteurs die me-
nen bij de boete-oplegging slechts te maken te hebben met het Besluit be-
stuurlijke boeten belastingdienst. Een dergelijke wetshandhaver kon op een 
afkeurend commentaar rekenen als iedere vorm van boetematiging een taak 
voor de rechter wordt geacht te zijn. Ook van een inspecteur mag een magi-
stratelijke opstelling worden verlangd. 
 
De toepassing van ethische uitgangspunten op actoren in de fiscale arena is 
een recenter thema dat de gemoederen bezig heeft gehouden en nog houdt. De 
inleiding die recentelijk met Gribnau werd gehouden voor de Vereniging voor 
Belastingwetenschap en met name het debat dat nadien werd gevoerd, was 
daarvan een overduidelijk voorbeeld. Naar de opvatting van Happé is thans 
het wetspositivisme de dominante ideologie, waarin recht wordt gezien als een 
waardevrije aangelegenheid. Happé spreekt de actoren in het fiscale domein en 
dan met name de belastingplichtigen en hun belastingadviseurs aan tot ethisch 
handelen en roept hen op bij te dragen aan een belastingafdracht die als een 
‘fair share’ kan worden aangemerkt. Hij lijkt dit appèl tot het naleven van 
maatschappelijke en ethische opvattingen te baseren op de constatering dat 
het recht het mis- of oneigenlijk gebruik door de verschillende actoren niet 

                                                 
1 Hoogleraar belastingrecht aan Erasmus Universiteit Rotterdam en advocaat bij De Bont 
Advocaten. 
2 R. Happé, ‘Belastingethiek: een kwestie van faire share’, Preadvies VBW 2010, Deventer, 
Kluwer, 2011, § 1.9. 
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zelf kan overleven.3 Rechtstoepassing als middel tot rechtvaardigheid kan naar 
het oordeel van Happé niet slagen zonder dat de wetgever, rechter, uitvoe-
ringsorgaan/fiscus en burger/belastingplichtige zorgvuldig met dit recht om-
gaat. In dat kader heb ik meegemaakt dat Happé in een informele sfeer de 
handelwijze van een gerenommeerde en ‘scherpe’ belastingadviseur toejuicht 
die bij nieuwe wetgeving altijd eerst het Ministerie van Financiën informeerde 
over resterende of nieuwe ‘loopholes’ in de wetgeving. Pas als reparatiewetge-
ving uitbleef, achtte de belastingadviseur zich vrij zijn cliënten door die loop-
holes naar fiscale immuniteit te leiden. 
 
Dit appèl tot meer ethiek bij het toepassen van het recht staat echter in deze 
bijdrage niet centraal. Het thema is dientengevolge niet de ethiek maar het 
recht. De probleemstelling is de vraag in hoeverre bij de uitleg en toepassing 
van de fiscale wetgeving en met name bij de toepassing van fraus legis, ruimte 
bestaat voor ethische uitgangspunten. In dat kader wordt allereerst aandacht 
besteed aan (met name de stellingen van Happé over) de wet als een open stel-
sel. Vervolgens wordt ingegaan op het rechtszekerheidsbeginsel waarbij nader 
wordt ingegaan op fraus legis. 
 
 
2. Recht als open stelsel 
 
‘Het recht blijkt een open systeem te zijn.’ Aldus Happé4 in zijn inleiding voor 
de Vereniging voor Belastingwetenschap na een uiteenzetting over het 
rechtskarakter van het recht en de ongeschreven grensgebieden van het belas-
tingrecht. In zijn dissertatie5 uit 1996 was hij van oordeel dat het recht zich 
kenmerkt door een voortdurende beweging van een gesloten naar een open 
systeem enzovoort. De gedachtegang achter deze golfbeweging is dat het be-
ginsel van de juridische suprematie van de wet de overhand heeft en ertoe 
leidt dat het recht in beginsel uit die wet kan worden afgeleid. Slechts indien 
een rechtsbeginsel in een bepaalde casus zwaarder weegt dan de wet of dan 
een eerder bereikt evenwicht tussen erkende rechtsbeginselen, krijgt het voor-
rang. Op dat moment openbaart zich het open karakter van de wet. Na het 
nieuw bereikte evenwicht zou het recht weer overgaan naar een gesloten sys-
teem. Mij spreekt een dergelijke jojo-beweging minder aan, omdat het geen 
recht doet aan het fundamentele rechtskarakter van het belastingrecht. Het 
feit dat een bepaalde balans is bereikt tussen regels en rechtsbeginselen, maakt 
mijns inziens het recht niet gesloten. Het enkele feit dat zich op enig moment 
geen ‘hard cases’ aandienen die vaste jurisprudentie ter discussie stellen, 
maakt niet dat een rechtskarakter als gesloten dient te worden getypeerd. Dit 
jojo-aspect wordt door Happé niet meer aangehaald in zijn recente inleiding, 
waardoor onduidelijk is of hij zijn eerdere opvattingen dienaangaande nog 
aanhangt.  
 

                                                 
3 Zie in dit kader ook C. Simon, ‘Opinie & Debat’, NRC Handelsblad, 6 februari 2011, p. 4 die 
spreekt van het gevaar van rechtsdogmatiek en in dat kader H.G. Gadamer (Wahrheit und 
Methode, 1960) aanhaalt. 
4 Happé 2011, § 1.3. 
5 R.H. Happé, Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming, Deventer, Kluwer, 1996. 
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Interessant aan de beschrijving van het open systeem door Happé is wel dat 
daarin wordt benadrukt dat het recht in beginsel stabiliteit nastreeft. Pas als 
een rechtsbeginsel zo manifest is (geworden) dat een eerder bereikt evenwicht 
in de wet niet langer kan worden gehandhaafd, dan pas beïnvloedt een derge-
lijk beginsel de uitkomst van het recht in een bepaalde casus. 
 
Voor deze bijdrage is van belang op welke wijze het recht als open systeem 
vorm krijgt. Waarvoor staat dit recht dan allemaal open? Een extreme variant 
van openheid kan worden gevonden in de recente dissertatie van Nieuwenhui-
zen.6 Zo stelt hij ‘dat de rechter de woorden en bedoelingen van de wetgever 
zo goed mogelijk dient te interpreteren en daarbij het rechtsgevoel dat in de 
maatschappij leeft tot uitdrukking te brengen.’ Hij gaat daarbij zover dat hij 
de stelling aandurft dat belastingen niet alleen worden geheven uit hoofde van 
de wet, ‘maar ook uit hoofde van het recht zoals dat zich in de sociale rechts-
praktijk ontwikkelt.’ 
Bij een dergelijke opvatting kan ik me niet zoveel voorstellen, nu voor mij het 
begrip ‘sociale rechtspraktijk’ zo onbestemd is. Nieuwenhuizen lijkt dit begrip 
te ontlenen aan Dworkin. 7  Naar het oordeel van Nieuwenhuizen 8  is een 
rechtssysteem ‘integer omdat het de doelen en belangen van alle betrokkenen 
respecteert, deze doelen en belangen vertaalt in beginselen en deze beginselen 
door alle betrokkenen ook worden aanvaard. Dit integere systeem kan men 
ook betitelen als een ‘een sociale praktijk’. Het is een ‘rechts’systeem (een 
rechtspraktijk) omdat de doelen, belangen en beginselen voortkomen uit een 
sociale praktijk van de gemeenschap en de gemeenschap zich daarin herkent.’ 
Die praktijk is vervolgens vertaald in rechtsnormen, regelingen en orde-
ningsmechanismen. Dat hij uit de sociale rechtspraktijk een bijzonder open 
rechtssysteem afleidt, blijkt wel als hij het volgende schrijft: ‘Aangezien elke 
gemeenschap zich ontwikkelt en verandert, is het ook logisch dat het recht een 
open en dynamisch karakter heeft. Maatschappelijke veranderingen kunnen 
hun weerslag hebben op het rechtssysteem.’ De rechter als rechtsvinder moet 
in dat licht acht slaan op conceptuele en normatieve aspecten die het recht tot 
een integer systeem maken. Onder dergelijke aspecten verstaat Nieuwenhui-
zen dan het verlangen van de gemeenschap naar een zo rechtvaardig mogelij-
ke samenleving en het recht van het individu op een gelijkwaardige behande-
ling. 
 
Dat het recht zo open kan staan voor maatschappelijke en ethische opvattin-
gen en tegelijkertijd kan functioneren als modus om rechtsbetrekkingen tus-
sen belastingplichtigen en belastingdienst te bepalen en waarborgen, lijkt mij 
niet mogelijk. Ofschoon ook Nieuwenhuizen oog heeft voor het rechtszeker-
heidsbeginsel dat de reikwijdte van de mogelijkheden van de rechter inperkt, 
maakt zijn opvatting het recht tot een ‘brij’. Wat mij betreft is het grootste 
probleem dat onduidelijk blijft welke opvattingen tot de sociale rechtspraktijk 
behoren. Kennelijk zouden daaronder tevens kunnen worden verstaan bepaal-
de maatschappelijke veranderingen. Welke exact? Als ons recht er door wordt 

                                                 
6 J.H.M. Nieuwenhuizen, Rechtsvinding en fiscale werkelijkheid, Deventer, Kluwer, 2010, p. 111. 
7 R.M. Dworkin, Taking Rights Seriously, London, Duckworth, 1977 en R.M. Dworkin, Law’s 
Empire, Cambridge (Mass.) & London, Harvard University Press, 1986.  
8 Nieuwenhuizen 2010, p. 98. 
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bepaald, zou ik menen dat de rechter dienaangaande wel wat ‘guidance’ mag 
hebben. Als door het parlement bij de regering wordt aangedrongen op een 
krachtige bestrijding van belastingontwijking, kan dat er mijns inziens niet 
toe leiden dat de methoden van rechtsvinding en fraus legis extensiever kun-
nen worden toegepast. Toch vrees ik dat de opvatting van de (meerderheid) 
van het parlement wel van belang kan zijn in de sociale rechtspraktijk van 
Nieuwenhuizen. 
 
Happé9 lijkt een gematigder open karakter van het recht voor te staan. Hij 
schrijft dat ‘duidelijk is geworden dat algemene beginselen, maatschappelijke 
en ethische opvattingen, zich via de fora van wetgever en rechter laten gelden 
in rechtsbeginselen.’ Het democratische rechtsbestel dient te garanderen dat 
maatschappelijke en ethische opvattingen van groeperingen binnen de maat-
schappij hun weg vinden naar de wet en daarmee naar het recht. De regering 
en het parlement dienen immers maatschappelijke en ethische opvattingen tot 
uiting te laten komen in beleid en wetgeving. Met Sandel10 kan worden vast-
gesteld dat de Westerse wetgeving een codificatie is van de moraal en een 
aanzienlijk gedeelte daarvan is geworteld in de joods-christelijke traditie. De 
wetgever is dus bij uitstek het forum dat dergelijke opvattingen vertaalt naar 
het recht. Welbewust stelt Happé echter dat ook de rechter als een dergelijk 
forum optreedt. Hij licht dit onder meer als volgt toe:11 ‘Op het terrein van de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dat van fraus legis werken 
maatschappelijke normen door in rechtsbeginselen, die de rechter vervolgens 
waar mogelijk heeft geconcretiseerd tot min of meer toepasbare rechtsregels.’ 
 
De beginselen van behoorlijk bestuur en fraus legis markeren de grensgebie-
den van het belastingrecht en stellen een grens aan onbehoorlijk handelen 
door de inspecteur en de belastingplichtige. Een beetje terloops stelt Happé in 
dit kader dat ook de algemene beginselen, maatschappelijke en ethische opvat-
tingen, bij de uitlegging van wetten een fundamentele rol spelen. 
 
 
3. Fraus legis: een anti-misbruikbeginsel of meer? 
 
Het is zonneklaar dat het leerstuk van fraus legis niet de afstemming kan faci-
literen tussen enerzijds het recht en anderzijds maatschappelijke en ethische 
opvattingen. Happé denkt daar niet anders over, maar is een voorstander van 
een ruimer toepassingsbereik van fraus legis. Onlangs betoogde hij dat bij hem 
de indruk bestaat dat de Hoge Raad geregeld een grotere terughoudendheid 
ten aanzien van de toepassing van het leerstuk van fraus legis aan de dag legt 
dan noodzakelijk en gewenst is.12 Dat hij fraus legis niet slechts ziet als een 
modus tot toepassing van een anti-misbruikbeginsel, maar als een forum waar-
in maatschappelijke opvattingen kunnen doorwerken in het recht, blijkt wel 
als hij schrijft dat in de laatste jaren door de financieel-economische crises 

                                                 
9 Happé 2011, § 1.3. 
10 M.J. Sandel, Rechtvaardigheid, wat is de juiste keuze?, 2e druk, Kampen, Ten Have, 2010, p. 
290. 
11 Happé 2011, § 1.1. 
12 Happé 2011, § 1.10. 
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duidelijk is geworden dat er scherpere grenzen zijn te stellen aan het onge-
breideld nastreven van het eigenbelang. Mijns inziens is een financieel-
economische crisis een maatschappelijke ontwikkeling of tendens die pas kan 
door werken in het open rechtsstelsel als het een rechtsbeginsel vormt of heeft 
beïnvloed. De exorbitante bonussen die bankiers en chief executive officers 
hebben getoucheerd, publieke verontwaardiging die is ontstaan over BTW-
structuren van ING of de parlementaire ophef over het fiscale (on)gedrag van 
multinationals in ontwikkelingslanden, kunnen er toch niet toe leiden dat het 
leerstuk van fraus legis wordt opgerekt? Als dat wel het geval zou zijn, bete-
kent dit een hogere mate van rechtsonzekerheid. Voorts kan deze opvatting 
ertoe leiden dat persoonlijke opvattingen van de rechters over maatschappelijk 
en ethisch wenselijk gedrag hun weg naar het recht vinden. Dat dit niet de 
bedoeling kan zijn blijkt wel als Rawls als een vanzelfsprekendheid neer-
schrijft dat rechters geen beroep kunnen doen op hun persoonlijke moraal, 
noch op morele idealen en deugden in het algemeen en dergelijke aspecten bij 
rechtsvinding terzijde dienen te schuiven.13 Ook IJzerman14 stelde in zijn dis-
sertatie dat het legaliteitsbeginsel ertoe leidt dat ook in geval de vaststelling 
van de juiste heffingsgrondslag plaatsvindt met behulp van analogie of fraus 
legis, de bestaande wetgeving het referentiekader is en niet ‘eventuele eigen 
desiderata, hoe mooi en verantwoord deze wellicht ook zijn. Men realisere zich 
het verschil tussen wenselijk recht en geldend recht.’ Geppaart waarschuwt 
niet zo zeer voor persoonlijke opvattingen, maar wijst op ethische zienswijzen 
die ten grondslag zouden worden gelegd aan wettelijke aanspraken door de 
Staat.15 
 
De dreiging van een mogelijke persoonlijke ‘touch’ in het rechtsbedrijf is mijns 
inziens al voldoende om de criteria voor toepassing van fraus legis helder te 
formuleren. Het voorstel van Happé om het motief van belastingverijdeling 
niet langer als voorwaarde voor toepassing van fraus legis te stellen, verdient 
naar mijn overtuiging mede om die reden geen navolging. Zijn voorstel past 
overigens goed in zijn eerdere visie op fraus legis.16 Daaruit blijkt dat hij fraus 
legis ziet als een toepassing van het gelijkheidsbeginsel. In een dergelijke op-
vatting is van minder belang welke bedoelingen de belastingplichtige heeft 
gehad. De grens van fraus legis wordt naar het oordeel van Happé mede beïn-
vloed ‘door de maatschappelijke opvattingen over wat nog een toelaatbare 
manier van belastingontgaan is.’ Hiermee lijkt Happé ver te gaan. Toch werpt 
hij een blokkade op voor een ongebreidelde toegang van maatschappelijke 
opvattingen tot het recht, als hij aangeeft dat van toegang slechts sprake kan 
zijn als deze opvattingen gelden als ‘aspecten van rechtsbeginselen’. Ook 
Pauwels17 en Vranken18 onderbouwen overtuigend dat rechtsbeginselen cor-
responderen met maatschappelijke waarden en normen waarbij zij zorgen 

                                                 
13 J. Rawl, Political Liberalism, Columbia, University Press, 1993, p. 236. 
14 R.L.H. IJzerman, Het leerstuk van de wetsontduiking in het belastingrecht, Deventer, Kluwer, 
1991, p. 87.  
15 Ch.P.A. Geppaart, ‘Kroniek van het belastingrecht’, NJB 1985/6, p. 166. 
16 R.H. Happé, ‘Jongleren met je geweten’, in J.L.M. Gribnau (red.), Belastingrecht en ethiek in 
debat, Deventer, FED, 1999, p. 93. 
17 M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen, Amers-
foort, Sdu Uitgevers, 2009, p. 63. 
18 Asser-Vranken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk-Willink, 1995, p. 86 e.v. 
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voor een verbinding tussen ethiek en recht.19 Daarmee stellen zij mijns inziens 
echter niet dat maatschappelijke normen en waarden rechtsbeginselen zijn. 
Gribnau geeft met een verwijzing naar de doorbraakarresten aan dat een ‘ver-
anderend waardenpatroon in de samenleving’ uiteindelijk tot een veranderen-
de inkleuring en afweging van beginselen kan leiden.20 Van een rechtsbeginsel 
kan mijns inziens slechts sprake zijn indien deze evident is.21 Maatschappelijke 
tendensen en ethische opvattingen zouden in die opvatting dus slechts rechts-
beginselen kunnen vormen als deze evidente waarden zijn. Het enkele feit van 
een maatschappelijke tendens of opvatting lijkt daarmee onvoldoende te zijn 
om de grenzen van fraus legis te verruimen. Daarvan zal – ook naar de opvat-
ting van Happé – eerst sprake kunnen zijn als sprake is van een (aspect van 
een) rechtsbeginsel. 
 
Het leerstuk van fraus legis dient er mijns inziens niet toe om het recht gelijk 
te laten zijn aan maatschappelijke en ethische opvattingen. De doelstelling van 
het leerstuk kan slechts zijn om een anti-misbruikbeginsel in ons recht te in-
troduceren. Voor de meest schrijnende gevallen dient de rechter binnen het 
rechtstelsel te kunnen beschikken over een redelijke remedie. 
 
In het kader van de vraag naar het open karakter van het rechtssysteem dient 
nadere aandacht te worden besteed aan het rechtszekerheidsbeginsel en de 
beperkingen die de Hoge Raad heeft geformuleerd bij de toepassing van fraus 
legis en schijnhandelingen. 
 
 
4. Rechtszekerheid 
 
Dat het recht (al dan niet via fraus legis) slechts open dient te staan voor 
rechtsbeginselen en niet voor ‘zomaar’ maatschappelijke ontwikkelingen, 
wordt voor mij mede ingegeven door het rechtszekerheidsbeginsel. Dit begin-
sel kent een grondwettelijke verankering22 en mag in het fiscale domein op 
een bijzondere invloed rekenen. Nieuwenhuizen merkt in dit kader op dat het 
recht kan worden gekend uit de wet zelf (formele rechtszekerheid), maar ook 
uit andere hoofde (materiële rechtszekerheid). Daarbij denkt hij wederom aan 
de sociale rechtspraktijk: ‘Ingeval in de sociale rechtspraktijk het gevoel mani-
fest wordt dat een (meer) economische invalshoek op een bepaald terrein de 
voorkeur heeft, kan dit gegeven van belang worden bij de uitleg van de rele-
vante wettelijke bepalingen.’ 23  De vaagheid van ‘de’ sociale rechtspraktijk 
maakt voor mij dat dit begrip niet kan dienen om invulling te geven aan het 
rechtszekerheidsbeginsel. In de opvatting van Nieuwenhuizen leidt de fiscali-
sering van de maatschappij tot een sterkere mate van kenbaarheid van het 

                                                 
19 Zie ook J.L.M. Gribnau en R. Hamers, ‘Tax planning: spel met regels dat om ethisch hou-
vast vraagt. Deel 1 Regelgedreven interactie’, WFR 2011/154, § 6 (p. 166) die stellen dat de 
‘wet – en breder het recht – is ingebed in ethiek.’ 
20 J.L.M. Gribnau, Rechtsbetrekking en rechtsbeginselen in het belastingrecht, Deventer, Gouda 
Quint, 1998, p. 58. 
21 Asser-Scholten, Zwolle, W.E.J. Tjeenk-Willink, 1974, p. 64-65. 
22 Zie dienaangaande Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvinding, Amsterdam, FED, 1965, p. 87-
88. 
23 Nieuwenhuizen 2010, p. 121. 
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recht bij de gemiddelde contribuabele. Achterliggende gedachtegang bij deze 
constatering is dan dat de rechter door een extensieve rechtsvinding of fraus 
legis mag ingrijpen als de belastingplichtige belasting tracht te ontgaan op 
een wijze die strijdig is met gevoelens in de sociale rechtspraktijk. Die gevoe-
lens worden dan kenbaar geacht; bij schending daarvan zou de belastingplich-
tige dan geen beroep toekomen op het rechtszekerheidsbeginsel. Dat bepaalde 
belastingplichtigen veelvuldig worden bijgestaan door belastingadviseurs is 
een maatschappelijk feit. Dat kennis omtrent het recht van die adviseurs aan 
die belastingplichtigen kan worden toegerekend, is geen onbekend fenomeen 
in het belastingrecht. Dat daarmee de belastingplichtigen een verminderd be-
roep zou toekomen op het rechtszekerheidsbeginsel is slechts juist als het 
recht wel kenbaar blijft voor de belastingadviseur. Dat is maar zeer de vraag, 
indien de sociale rechtspraktijk een dominante invloed krijgt op het recht. 
 
Zoals hiervoor reeds aangehaald, acht Happé de opstelling van de Hoge Raad 
ter zake van de toepassing van fraus legis terughoudender dan noodzakelijk en 
gewenst is. In dat kader refereert hij aan jurisprudentie van de Hoge Raad 
omtrent een  fraus-legisachtige constructie waarbij wordt ingespeeld ‘op een 
fundamentele keuze van de wetgever ten aanzien van het systeem van de wet.’ 
Happé24 lijkt het moeilijk aanvaardbaar te achten dat fraus legis niet kan wor-
den toegepast ‘als het resultaat van de constructie maatschappelijk zeer onbe-
vredigend is.’ Als voorbeeld wordt in dat kader aangehaald de jurisprudentie 
over ‘turboconstructies’ waarin eerder door een andere belastingplichtige in-
gelegd kapitaal door een vennootschap onbelast kon worden uitgekeerd aan 
een nieuwe aandeelhouder/schuldeiser. Dat deze jurisprudentie in strijd is met 
het draagkrachtbeginsel, behoeft geen nadere toelichting. Toch is het de vraag 
of daarmee de constructie maatschappelijk zeer onbevredigend is. Er is im-
mers ook een maatschappelijk belang bij een consistente lijn in de jurispruden-
tie waarbij recht wordt gedaan aan het systeem van de wet. 
  
Is een constructie die ‘inspeelt’ op een fundamentele keuze van de wetgever, 
wel maatschappelijk zeer onbevredigend te noemen? Aangenomen mag toch 
worden dat de wetgever in zijn hoedanigheid van vertolker van de doelen en 
beginselen in de sociale rechtspraktijk alles afwegende deze keuze maakt. Als 
het draagkrachtbeginsel door de wetgever in die rol wordt gedegradeerd, kan 
van een maatschappelijk verwijt verminderd sprake zijn. En als een dergelijk 
verwijt toch gepast zou zijn, dan kan er toch geen misverstand over bestaan 
dat het rechtszekerheidsbeginsel hier voorrang dient te krijgen? Dergelijke 
jurisprudentie behoeft voor mij dan ook geen aanleiding te geven voor een 
oproep tot een extensievere toepassing van fraus legis. In dat kader is het nog 
interessant te bezien of fraus legis wel het toepassingsbereik zou hebben dat 
noodzakelijk en gewenst is, indien het vereiste van het motief tot belastingver-
ijdeling zou komen te vervallen. 
 
Happé lijkt de opvatting te zijn toegedaan dat fraus legis teveel wordt inge-
perkt ingeval zich de omstandigheid voordoet dat de wetgever het mogelijke 
misbruik bij de totstandkoming van de wet onder ogen heeft gezien, maar 
desondanks de wettekst niet wijzigt en daarmee het misbruik sauveert. Deze 

                                                 
24 Happé 2011, § 1.9. 
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jurisprudentie heeft mijns inziens een duidelijke grondslag in het rechtszeker-
heidsbeginsel. Onder de huidige wetgeving op het gebied van de inkomstenbe-
lasting geeft met name het onderscheid tussen de heffing in box 1 en box 3 
aanleiding voor ‘tax planning’. In de parlementaire geschiedenis25 kan daar-
over het volgende worden teruggevonden: ‘Als consequentie van de boxbena-
dering in de Wet inkomstenbelasting 2001 is de spanning tussen hoog belast 
reëel inkomen en laag belast forfaitair bepaald inkomen bewust aanvaard.’ 
Het enkele feit dat belastingplichtigen trachten de hogere heffing te ontgaan 
door hun vermogen in box 3 te laten neerslaan, moet mijns inziens onvol-
doende zijn  om fraus legis te kunnen stellen. Uit de jurisprudentie van de 
Hoge Raad kan worden afgeleid dat het doelbewust nastreven van door de 
wetgever geïntroduceerde fiscale faciliteiten niet strijdig is met doel en strek-
king van de wet. Het combineren van een faciliteit tot herkapitalisatie van een 
vennootschap gevolgd door een (daardoor laag belaste) vervreemding van de 
geherkapitaliseerde aandelen, was niet strijdig met doel en strekking.26 Zelfs 
het verrichten van transacties met als doorslaggevende motief het (progres-
sieve)tabeltarief te vervangen door het bijzondere tarief, leidt zonder nadere 
motivering niet tot toepassing van fraus legis aangezien‘het gebruikmaken 
door belanghebbende van de in de wet neergelegde regeling dat een bijzonder 
tarief van toepassing is op inkomsten die worden genoten ter vervanging van 
de te derven inkomsten’, niet in strijd is met doel en strekking van de wet.27 
 
Een zelfde terughoudendheid is kenbaar voor situaties waarin belastingverij-
deling het motief is, maar van claimverlies geen sprake is, dan wel daadwerke-
lijke risico's worden gelopen. Zo overwoog de Hoge Raad28 dat immers ‘door 
de eerste uitreiking van aandelen ten laste van de agioreserve en de daarop-
volgende intrekking van die aandelen(…) het gestorte kapitaal van de Holding 
met het terugbetaalde bedrag (is) verlaagd. Er is geen sprake van claimverlies. 
Van een handelen in strijd met doel en strekking van de wet is dan ook geen 
sprake.’ Als een belastingplichtige met de bedoeling belastingheffing te mini-
maliseren bepaalde beleggingen op een bepaalde wijze vormgeeft, lijkt voor 
fraus legis geen ruimte te bestaan indien met de beleggingen daadwerkelijk 
risico wordt gelopen. Dat de onzekere uitkomst relevant is voor de vraag of 
gehandeld is in strijd met de strekking van de wet, blijkt eveneens uit het ar-
rest van de Hoge Raad van 8 juli 1988.29 In een situatie waarin een belasting-
plichtige met leningen in Zwitserse franken en Duitse marken de blote 
eigendom van obligaties kocht luidend in Franse franken en ECU, overwoog 
de Hoge Raad dat de waarde van vreemde valuta, in guldens uitgedrukt, –
evenals de waarde van zaken als goud, aandelen en onroerende zaken – onder-
hevig is aan een vrije ontwikkeling. 

‘In een zodanige situatie kan, ongeacht belanghebbendes beweegre-
den voor het aangaan van de transacties, niet worden gezegd dat het 
verlenen van de gevraagde rente-aftrek in strijd komt met doel en 
strekking van (…) de Wet op de inkomstenbelasting 1964.’ 

                                                 
25 Kamerstukken II 2001/02, 28 487, A, p. 5. 
26 HR 19 april 2000, BNB 2000/261 met noot Essers.  
27 HR 18 maart 1998, BNB 1998/179. 
28 HR 3 februari 2006, BNB 2007/70. 
29 HR 8 juli 1988, BNB 1998/327. 
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Als aan het doel en strekking vereiste van fraus legis al niet wordt voldaan, is 
het motief tot belastingverijdeling minder relevant. Het schrappen van dit 
motief leidt er dus ook niet toe dat fraus legis alsnog kan worden toegepast. 
De vraag is echter of dat erg is. De doelstelling van fraus legis is mijns inziens 
misbruik van fiscale wetgeving tegen te gaan. Belastingverijdelingsmotieven 
an sich zijn onvoldoende om rechtszekerheid in te perken en fraus legis toe te 
passen. De terughoudende toepassing van fraus legis komt mijns inziens ex-
pliciet tot uiting door het vereiste dat een belastingverijdelingsstructuur een 
repetitief en willekeurig karakter dient te hebben, geen enkel zakelijk doel30 
dient, danwel economisch slechts opportuun is vanwege de nagestreefde belas-
tingvoordelen. In dergelijke gevallen is er meer dan een wens tot het ontgaan 
van belasting en wordt het misbruikkarakter van de fiscaal geïndiceerde han-
delwijze zo manifest dat de rechtszekerheid dient te wijken. Als belasting-
plichtigen (met behoud van het belang in de vennootschap) ‘steeds en op ieder 
door hen daartoe nuttig geacht moment de beschikking over de reserves te 
verkrijgen zonder deze tot de inkomsten uit vermogen te moeten rekenen’31 
wordt de fiscale wetgeving gemanipuleerd en dient ingrijpen mogelijk te zijn. 
Van strijd met strekking van de wet is ook dan sprake als de fiscale constructie 
een loterij zonder nieten is doordat een belastingplichtige transacties verricht 
die hem de mogelijkheid biedt zich min of meer onbeperkt van een aftrekpost 
te bedienen.32 In dit vereiste komt het anti-misbruikkarakter van het leerstuk 
van fraus legis helder tot uiting. Niet iedere poging de belasting te ontgaan, 
dient dus te worden getorpedeerd. Slechts indien een dergelijke kans de belas-
tingplichtige ongebreideld ter beschikking zou staan, dreigt een handelen in 
strijd met doel en strekking. Een dergelijke eis biedt houvast voor de recht-
zoekende en kent een duidelijke inbedding in de rechtszekerheid. 
 
 
5. Conclusie 
 
Met Happé ben ik van oordeel dat het recht wordt gekenmerkt door een open 
karakter. Niet alleen de wet en regelgeving bepalen wat recht is. Vanzelfspre-
kend kunnen algemeen erkende rechtsbeginselen, zoals het rechtsgelijkheids- 
en rechtszekerheidsbeginsel doorwerken en het recht vormgeven door middel 
van jurisprudentie van de (hoogste) rechter. Ethische en maatschappelijke 
opvattingen zullen slechts kunnen doorwerken in het recht als zij (aspecten 
van) een rechtsbeginsel vormen. Eén van de belangrijkste aspecten van het 
recht is dat het de maatschappij ordent. Burgers en overheid dienen op basis 
van het recht te weten wat hun positie is. Rechtszekerheid die wordt gecreëerd 
door wet en recht is een fundament van de rechtstaat. Het recht dient zich 
evenwel te kunnen beschermen tegen manipulatief en ondermijnend gedrag 
van de burger. De oproep tot een ethisch réveil door Happé draagt eraan bij 
dat de belastingadviseurs en inspecteurs zich bewust zijn of worden van hun 

                                                 
30 HR 17 oktober 2008, BNB 2009/29 met noot Zwemmer; als het zakelijk karakter is vast-
gesteld, kan de invulling niet eenvoudig als strijdig met doel en strekking worden aange-
merkt: HR 17 december 2004, V-N 2005/2.16.  
31 HR 11 juli 1990, BNB 1990/292 met noot Juch.  
32 Vide HR 20 juli 1990, BNB 1990/285 en de 10 maart arresten uit 1993, BNB 1993/197. 
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verantwoordelijkheid naar het recht. Een dergelijke oproep zal echter onvol-
doende zijn en het recht dient een ‘eigen’ mechanisme te kennen om tegen 
misbruik een dam op te kunnen werpen. Bij misbruik dient er een middel te 
zijn dat de rechter kan gebruiken om de intrinsieke waarde van het recht te 
kunnen behouden. In zoverre speelt fraus legis een belangrijke rol. 
 
De stelling van Happé dat de reikwijdte van fraus legis minder verstrekkend is 
dan noodzakelijk of gewenst, deel ik niet. Het voorstel om het motiefvereiste 
te laten vallen, zal geen zoden aan de dijk zetten. De jurisprudentie die zijns 
inziens tot maatschappelijk (zeer) onbevredigende resultaten leidt, wordt 
hiermee niet achterhaald. Het motiefvereiste is doorgaans niet het probleem; 
wel de conclusie van de Hoge Raad dat geen sprake is van strijd met doel en 
strekking. De verijdeling van belastingheffing is an sich onvoldoende om ver-
strekkende inbreuken op de rechtszekerheid te legitimeren. Dat wordt pas 
anders als daadwerkelijk sprake is van misbruik. Fraus legis dient mijns in-
ziens in dat kader te worden bezien en treedt het open stelsel van belasting-
recht binnen als een algemeen anti-misbruikbeginsel. 
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Fiscale oorlogsarresten 
 
 
Prof. dr. P.H.J. Essers1 
 
 
1. Inleiding 
 
In de literatuur is veel aandacht besteed aan de rol die de Hoge Raad tijdens 
de bezettingsjaren heeft gespeeld. Daarbij lopen de kwalificaties van het op-
treden van ons hoogste rechtscollege in deze periode sterk uiteen. De meeste 
schrijvers zijn het er echter wel over eens dat, zoals Mazel2 in het slotwoord 
van zijn boek samenvat, ‘er voor de Hoge Raad als college geen reden bestaat 
met trots naar deze gehele periode om te zien’. In het ter gelegenheid van het 
150-jarig bestaan van de Hoge Raad in 1988 uitgegeven jubileumboek noemt 
Vrijland de bezettingsperiode voor de Hoge Raad ‘de zwartste periode uit zijn 
geschiedenis’.3 Het belangrijkste verwijt dat de Hoge Raad wordt gemaakt, is 
dat hij te weinig heeft gedaan om binnen zijn mogelijkheden de Nederlandse 
burgers bescherming te bieden tegen de gevolgen van het wegvallen van de 
wetgevende macht en de controlerende taak van het parlement in de trias poli-
tica in mei 1940, toen Nederland werd geconfronteerd met een misdadige na-
zidictatuur. Van een ‘vlammend protest’4 van de zijde van de Hoge Raad is 
niet of nauwelijks sprake geweest. Door zijn handelen – of beter: niet-
handelen in de oorlog – had de Hoge Raad zijn tot dan onberispelijke reputatie 
verspeeld. Het heeft na de bevrijding dan ook veel moeite gekost om het ver-
loren gegane vertrouwen weer terug te winnen. 
 
Bij de vele beschouwingen die tot dusverre aan dit onderwerp zijn gewijd, 
heeft van de drie kamers van de Hoge Raad de strafkamer de meeste aandacht 
gekregen. Er ontbreekt een analyse van de rol die de belastingkamer van de 
Hoge Raad in de oorlogsperiode heeft gespeeld. Dat is vreemd, gelet op het 
feit dat het Nederlandse belastingrecht in de oorlogsjaren onder invloed van 
de bezetter ingrijpende veranderingen heeft ondergaan. Dat geldt zowel voor 
de Belastingdienst als voor de fiscale regelgeving. De vraag doet zich dan ook 
voor in hoeverre ook de rechtspraak van de belastingkamer van de Hoge Raad 
is beïnvloed door de gevolgen van de bezetting. In hoeverre heeft deze kamer 
zich moeten uitspreken over kwesties die direct of indirect te maken hadden 
met op nationaalsocialistische leest geschoeide maatregelen? Heeft de belas-
tingkamer van de Hoge Raad zich net als de Hoge Raad als college, gedragen 
als ‘een administratief lichaam’,5 waarvan niet of nauwelijks leiding of steun 
uitging in het verzet tegen de nazi’s? Of heeft de belastingkamer, waar moge-

                                                 
1 Hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Eerste Kamer van 
de Staten-Generaal. 
2 P.E. Mazel, In naam van het recht…, De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog, Arnhem, 
Gouda Quint, 1984, p. 182. 
3 C.W.D. Vrijland, ‘Naar de nieuwe tijd’, in J. van Soest e.a. (red.), De Hoge Raad der Neder-
landen, 1838-1988. Een portret, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1988, p. 62. 
4 J. de Ruijter, Jan Donner, jurist, Amsterdam, Boom, 2003, p. 181. 
5 Handelingen II 1946/47, p. 331. 
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lijk, getracht met de haar ter beschikking staande middelen het de bezetter zo 
moeilijk mogelijk te maken?  
 
Deze vragen kunnen niet geïsoleerd worden gezien van de geschiedenis van 
het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime. Ook in 
oorlogstijd was de Hoge Raad immers in de eerste plaats afhankelijk van de 
geschillen die hem in cassatie werden voorgelegd van de zijde van belasting-
plichtigen en de Belastingdienst. Het spreekt voor zich dat de abnormale om-
standigheden waarvan toen sprake was, op dit procesgedrag invloed zullen 
hebben gehad. Belastingplichtigen zullen zich lang niet altijd vrij hebben ge-
voeld om te procederen tegen nationaalsocialistische maatregelen, terwijl het 
bovendien nog maar de vraag is of ze daartoe überhaupt in de gelegenheid 
waren. Datzelfde geldt voor hun eventuele fiscale adviseurs. De Belasting-
dienst en de ambtenaren van het Ministerie van Financiën stonden onder con-
trole van de Duitsers. Ook dat zal mogelijk de bewegingsvrijheid om wel of 
juist niet te procederen, hebben beïnvloed. Opmerkelijk in dit verband is dat 
N.C.M.A. van den Dries, lid van de belastingkamer van de Hoge Raad en de 
eerste voorzitter van de Vereniging voor Belastingwetenschap, zich na de oor-
log in zijn uitgebreide verdediging van het beleid van de Hoge Raad in bezet-
tingstijd expliciet heeft beroepen op het grote belang dat het Ministerie van 
Financiën hechtte aan de ongestoorde voortgang van de cassatierechtspraak in 
belastingzaken tijdens de bezetting.6 Een andere belangrijke factor die een rol 
speelt bij de beoordeling van de belastingkamer tijdens de bezettingsjaren is 
dat de wijze waarop de Hoge Raad tot zijn beslissingen komt en zodoende 
bijdraagt aan de rechtsontwikkeling, in belangrijke mate ook afhankelijk is 
van de juridische doctrine, de rechtswetenschappelijke publicaties. Van een 
vrije, onafhankelijke pers was in de oorlogstijd echter geen sprake. Ook de 
redacties van wetenschappelijke vakbladen en de wetenschappers verbonden 
aan de universiteiten hadden te maken met Duitse censuur. Daar kwam bij dat 
de leden van de Hoge Raad ook persoonlijk de druk zullen hebben gevoeld van 
de Duitse bezetter. Voortdurend was er de afweging of men moest aanblijven 
‘om erger te voorkomen’ – het dilemma van de burgemeester in oorlogstijd7 – 
dan wel dat men moest aftreden als protest tegen een bezetter die totaal geen 
respect had voor de grondrechten. Een aantal in de oorlog benoemde leden 
van de Hoge Raad had duidelijke sympathieën voor de nazi’s. Ook dat zal het 
er voor de andere leden niet gemakkelijker op hebben gemaakt. Dit alles 
maakte ook het functioneren van de belastingkamer van de Hoge Raad in de 
oorlogstijd lastig. Daar komt bij dat niet kan worden verwacht dat alles wat 
we nu weten over het naziregime, leden van de Hoge Raad tijdens de bezet-
ting al hadden moeten weten of vermoeden. Dat geldt zeker voor de eerste 
twee jaren van de bezetting, toen het naziregime nog relatief mild leek. Men 
hoede zich dan ook voor een te snel oordeel over het beleid van de belasting-
kamer. Tot een verantwoord oordeel kan pas worden gekomen als alle op el-
kaar ingrijpende aspecten van de verschillende actoren van het belastingrecht 
in de oorlogstijd in kaart zijn gebracht en geanalyseerd. Zover hoop ik bin-
nenkort te komen met de afronding van een studie naar de geschiedenis van 
het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime. Ik ben 

                                                 
6 NIOD, archief Collectie Zuivering, toegangsnummer 284, inventaris nr. 10.9 (Hoge Raad). 
7 Vgl. P. Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd, Amsterdam, Uitgeverij Balans, 2006. 
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Richard Happé er dankbaar voor dat hij mij gedurende dit onderzoek steeds 
heeft aangemoedigd en daarbij ook een klankbord heeft willen zijn. 
 
In deze bijdrage aan zijn Festschrift ter gelegenheid van zijn afscheid als hoog-
leraar aan de Universiteit van Tilburg wil ik mijn betoog zoveel mogelijk ba-
seren op de fiscale arresten, die in ‘Beslissingen in Belastingzaken’ (de 
voorganger van de BNB) en ‘Nederlandsche Jurisprudentie’ (NJ) zijn gepubli-
ceerd. Aan de hand van de in ‘Beslissingen in Belastingzaken’ opgenomen arres-
ten zal ik in onderdeel 4 van deze bijdrage proberen na te gaan of er in de 
oorlogstijd een trendbreuk te onderkennen valt ten opzichte van de vooroor-
logse periode in het aantal beslissingen van de belastingkamer van de Hoge 
Raad in het voor- of nadeel van de staat (lees: de Belastingdienst). In onder-
deel 5 zal ik ingaan op vier fiscale arresten die specifiek te maken hebben met 
nationaalsocialistische bezettingsmaatregelen; twee van deze arresten zien op 
de fiscale kwalificatie van zogenoemde zoengelden, de twee andere arresten 
zijn gerelateerd aan de Holocaust. Daaraan voorafgaande, zal ik eerst in het 
kort de rol van de Hoge Raad als college in de oorlogstijd schetsen (onderdeel 
2). In onderdeel 3 zal ik nader ingaan op de nationaalsocialistische rechtsfilo-
sofie en de invloed die deze doctrine heeft gehad op de Duitse rechtspraak in 
de nazitijd. Ik zal afsluiten met enkele conclusies. 
 
 
2. De Hoge Raad als college in oorlogstijd 
 
Het meest geruchtmakende arrest dat de Hoge Raad in de oorlog heeft gewe-
zen, is het zogenoemde Toetsingsarrest geweest, HR 12 januari 1942, NJ 
1942, 271. In dit arrest oordeelde de strafkamer van de Hoge Raad dat een 
door de bezetter uitgevaardigde verordening moest worden beschouwd als een 
‘door de bezettende macht genomen maatregel van wetgevende aard’ en dat 
‘een zoodanig kracht van wet hebbend voorschrift onder de huidige omstan-
digheden het karakter van wet in den zin der Nederlandsche wetgeving niet 
kan worden ontzegd’. Dit betekende dat evenals formele Nederlandse wetten, 
dat wil zeggen wetten die door de regering en Staten-Generaal gezamenlijk 
zijn gemaakt, verordeningen van de bezetter door de Nederlandse rechter niet 
konden worden getoetst aan de Grondwet en – in die tijd – ook niet aan ver-
dragen (zoals het Landoorlogreglement), inclusief het Volkenrecht.8 
 
Behalve dit Toetsingsarrest hebben nog vele andere gedragingen van de Hoge 
Raad geleid tot felle kritiek. Zo is het de leden van de Hoge Raad kwalijk ge-
nomen dat zij zich niet hebben verzet tegen het ontslag van hun Joodse presi-
dent Lodewijk Visser in 1941 en dat zij de benoeming door Reichskommissar 
Seyß-Inquart van het naziregime vriendelijk gezinde collega-raadsheren heb-
ben geaccepteerd. Ook hebben de leden van de Hoge Raad zich neergelegd bij 
het tekenen van de zogenoemde ‘ariërverklaringen’. Rode draad bij alle kritiek 
is dat de Hoge Raad ‘een algemeen accommoderende houding ten opzichte van 

                                                 
8 De thans in art. 94 GW aan de rechter toegekende bevoegdheid om wetten aan verdragen 
en aan besluiten van volkenrechtelijke organisaties te toetsen, dateert eerst van 1953 (toen: 
art. 66 GW). 
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de bezetter’ heeft aangenomen.9 Mazel stelt in dit verband dat ‘ook wanneer 
men een meer zakelijke houding inneemt ten aanzien van de taak van het 
hoogste rechtscollege in bezettingstijd (…) men (kan) constateren, dat de Ho-
ge Raad verwachtingen (…) heeft beschaamd en wel in die zin, dat hij dingen 
heeft gedaan waarvan men redelijkerwijs had mogen verwachten, dat hij ze 
zou nalaten’.10  Veelzeggend, is zijn slotconclusie ‘dat de waarde der onafhan-
kelijkheid der rechterlijke macht bij niet-constitutionele verhoudingen een 
relatieve is, daar de onafhankelijkheid alléén geen waarborg vormt tegen in-
vloed van een overweldiger op het Recht’.11 Ook Venema wijst er in zijn dis-
sertatie op dat ‘in rechtsregels of rechtssystemen geen harde garanties kunnen 
worden ingebouwd voor de verwerkelijking van een bepaalde opvatting van 
rechtvaardigheid of voor de instandhouding van een bepaald type rechtsorde’. 
Hij wijst ook op het dilemma dat het als rechter verzet bieden met als gevolg 
ontslag, aan de ene kant als gewetensvolle daad een bemoediging kon zijn 
voor het verzet en voor het moreel van de bevolking, maar tevens de verdere 
nazificatie of uitschakeling van het desbetreffende overheidsorgaan kon bete-
kenen. Tegenover de stelling van Stolleis12 dat de in die tijd vaak aan rechters 
eigen kenmerken als formalisme, stiptheid, afwijzing van uitzonderingen en 
onverschilligheid ten opzichte van de inhoud van regels (‘Gesetz ist Gesetz’) 
onder een onderdrukkend regime de onderdrukking versterkten – ‘herscht die 
politische Unfreiheit, dann sind die Juristen furchtbar’ –, stelt Venema: ‘Niet de 
accommoderende rechters, maar hun onoplosbare dilemma’s en de haast on-
vermijdelijk lijkende rol van het recht als potentieel instrument van een (be-
zettings)dictatuur zijn furchtbar’.13 
 
 
3. De nationaalsocialistische rechtsfilosofie 
 
De door Montesquieu ontwikkelde leer van de machtenscheiding, de trias poli-
tica, werd in Duitsland na de machtsovername door de nazi’s in 1933 uitge-
hold en ten slotte helemaal afgeschaft. Deze leer verdroeg zich niet met het 
nationaalsocialistische uitgangspunt van de eenheid van de staatsmacht die 
uitging van de Führer als oppermacht en die deze tot hoogste wetgever, rech-
ter en uitvoerder van de macht maakte. Hieruit vloeide voort dat het bestaan-
de recht ondergeschikt werd geacht te zijn aan de ‘Totalitätsanspruch des 
Nationalsozialismus’, hetgeen leidde tot een eenheidsdenken, waarbij recht en 
moraal samenkwamen.14 De geest van het nationaalsocialisme werd dienten-
gevolge de alles overheersende rechtsbron. Wat die geest precies inhield, was 

                                                 
9 D. Venema, ‘Het recht en de rechterlijke macht tijdens de Duitse bezetting’, in J. Barendse 
& D. Venema, De rechtbank Arnhem en de Duitse bezetting, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 
2004, p. 26.  
10 Mazel 1984, p. 181.  
11 Mazel 1984, p. 182.  
12 M. Stolleis, ‘Furchtbare Juristen’, in M. de Keizer, M. Heijmans-van Bruggen & E. Somers 
(red.), Onrecht. Oorlog en rechtvaardigheid in de twintigste eeuw (Twaalfde jaarboek NIOD), 
Zutphen, Walburg Pers, 2001, p. 108. 
13 D. Venema, Rechters in oorlogstijd. De confrontatie van de Nederlandse rechterlijke macht met 
nationaal-socialisme en bezetting, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, p. 380. 
14 R. Voß, Steuern im Dritten Reich, Vom Recht zum Unrecht unter der Herrschaft des Nationalso-
zialismus, München, Verlag C.H. Beck, 1995, p. 27. 
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lang niet altijd duidelijk. Het was wel duidelijk waar de nazi’s tegen waren – 
zo waren ze fel antisemitisch, antiliberaal, antimarxistisch, anti-intellectueel 
en antiklerikaal – maar waar ze nu precies voor waren, was veel minder evi-
dent. 
Voß15 brengt de nationaalsocialistische ideologie terug tot twee hoofdgedach-
ten: 
1. de grondregel dat het algemene belang voor het eigenbelang gaat (‘Du bist 

nichts, dein Volk ist alles’)16: de ‘Gemeinnutzgedanke’; deze gemeenschapsge-
dachte leidde er toe dat individuele grondrechten niet meer werden er-
kend. Het individu moest zich volledig ondergeschikt maken aan de staat;  

2. de rassenleer, die het Germaanse ras als ver verheven zag boven de tot de 
‘Untermenschen’ behorende rassen, waartoe vooral de Joden, maar ook on-
der anderen Sinti en Roma werden gerekend. Aangezien staatsburgers al-
leen burgers konden zijn met Duits bloed en Joden werden geacht geen 
Duits bloed te hebben, hadden zij niet dezelfde rechten als staatsburgers; 
zij hadden ‘geminderten Rechtsfähigkeit’, met als gevolg dat wettelijke defi-
nities moesten worden ingevoerd om vast te stellen wie een Jood was, en 
er ook overigens speciale wetten voor Joden moesten komen. Het begrip 
‘Rechtsgemeinschaft’ werd vervangen door het begrip ‘Volksgemeinschaft’, 
waarin voor Joden geen plaats was.17 

 
De nationaalsocialistische rechtsfilosofen keerden zich in het bijzonder tegen 
de ‘traditioneel formalistische wetstoepassing’ door de rechters. Door een zo 
letterlijk mogelijke interpretatie van de wet konden bijvoorbeeld sluwe misda-
digers met hulp van even sluwe advocaten gebruik maken van de mazen van 
de wet. Ook ten aanzien van het belastingrecht bestond bij de nationaalsocia-
listen weerstand tegen Begriffsjuriszprudenz, die belastingontduikers de gele-
genheid gaf om zich tegen de belangen van het volk te verrijken door de 
mazen van de wet op te zoeken. Belastinginspecteurs werden in dit verband 
als frontsoldaten gezien. Hierbij sloot aan Paragraph 1 van het in 1934 door de 
nationaalsocialistische Duitse staatssecretaris van Financiën Fritz Reinhardt 
ingevoerde Steueranpassungsgesetz18: 

‘1. Die Steuergesetze sind nach national-sozialistischer Weltanschauung 
auszulegen. 
2. Dabei sind die Volksanschauung, der Zweck und die Wirtschaftliche Be-
deutung der Steuregesetze und Entwicklung der Verhältnisse zu berücksich-
tigen. 
3. Entsprechendes gilt für die Beurteilung von Tatbeständen.’ 

 
Soortgelijke gedachten werden in Nederland niet alleen in de nationaalsocia-
listische pers en literatuur geuit. Zo verscheen in Weekblad der Belastingen (de 
voorganger van Weekblad fiscaal recht) van 29 november 1941, no. 3622, een 
artikel getiteld ‘Eenige opmerkingen in verband met de nieuw ingevoerde 
belastingen’, geschreven door H.H. Schippers, vaste medewerker van het 

                                                 
15 Voß 1995, p. 28. 
16 H. Lange, ‘Generalklausel und neues Recht’, Juristische Wochenschrift 1933, p. 2859. 
17 Zie eveneens: A. Drecoll, Der Fiskus als Verfolger, München, R. Oldenbourg Verlag, 2009, 
p. 25 e.v. 
18 Zie Drecoll 2009, p. 164 e.v. 



PRINCIPIEEL BELASTINGRECHT 

36 

Weekblad en inspecteur der registratie en domeinen en kandidaat notaris te 
Den Haag, die op 22 januari 1940 het ambt van ‘privaat-docent’ voor het fis-
caal recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht had aanvaard.19 Hij leidde uit de 
‘moderne Duitsche Staatsopvatting’, die ‘het belastingwezen uitsluitend ziet 
als politiek middel ter bereiking van door het Volk gestelde doeleinden’ af dat 
‘het volkomen terugtreden van het individu tegenover de belangen van den 
Staat wordt (…) gemotiveerd door de noodzakelijkheid, dat in buitengewone 
tijden, waarin het gaat om het bestaan van den Staat, de eisch om de belas-
tingopbrengst zoo hoog mogelijk op te voeren, leiden kan tot een prijsgeven 
van het beginsel rechtvaardigheid bij de individueele lastenverdeling’.20 Dit 
zou er zelfs toe kunnen leiden dat de belastingheffing ‘het economisch bestaan 
van nijvere menschen met ondergang bedreigt’. Schippers pleitte er vervol-
gens voor om de op Duitse leest geschoeide in 1940 en 1941 ingevoerde nieu-
we belastingen in Nederland, zoals de inkomstenbelasting, loonbelasting en 
omzetbelasting, op overeenkomstige wijze uit te leggen en bij twijfel in het 
voordeel van de fiscus te beslissen. Dit betekende in zijn visie dat er een einde 
moest komen aan de ‘Begriffsjurisprudenz, die onder de vroegere wet zoo vaak 
leidde tot een voor den fiscus onbevredigende uitkomst’.21 
 
 
4. Statistische gegevens 
 
Kan uit de jurisprudentie van de belastingkamer van de Hoge Raad in de be-
zettingsjaren een tendens worden onderkend dat deze kamer in die periode 
meer dan voorheen geneigd is geweest de staat – lees: het Ministerie van Fi-
nanciën – in het gelijk te stellen? Een positief antwoord op deze vraag zou er 
op kunnen duiden dat de belastingkamer in de oorlogstijd vatbaar is geweest 
voor de hiervoor weergegeven nationaalsocialistische rechtsfilosofie. Op basis 
van een onderzoek van de sinds 10 mei 1940 in ‘Beslissingen in Belastingza-
ken’ gepubliceerde fiscale arresten, kom ik tot het volgende overzicht: 
 

194022 1941 1942 1943 1944 
Aantal arresten23   58  83  73  80  92 
In voordeel fiscus   47 56 47 57 65 
In voordeel bel. h.  11 27 26 23  27 
% in voordeel fiscus 81% 67,5% 64,4% 71,3% 70,7% 
 

                                                 
19 Bericht in WdB 1940/3528, p. 60. 
20 H.H. Schippers, ‘Eenige opmerkingen in verband met de nieuw ingevoerde belastingen’, 
WdB 1941/3622, p. 536. 
21 Schippers 1941, p. 537.  
22 Van 10 mei tot en met 31 december 1940. 
23 Gepubliceerd in ‘Beslissingen in Belastingzaken’. Volgens L. van Dijk, ‘De Belastingkamer’, 
in Van Soest e.a. 1988, p. 117, was in de oorlogsjaren het totaal aantal uitspraken ruim 150 
per jaar. 
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Het totaalbeeld van de fiscale arresten in de bezettingstijd ziet er als volgt uit: 
 
Aantal arresten  386 
In voordeel fiscus  272 
In voordeel bel. h. 114 
% in voordeel fiscus 70,5% 
 
Voor een vergelijking van deze cijfers met de jaren 1938 en 1939, diende het 
volgende staatje: 
 
   1938  1939 
Aantal arresten  156  148 
In voordeel fiscus  126  120 
In voordeel bel. h. 30  28 
% in voordeel fiscus 80,7%  81,1% 
 
Uit dit overzicht kan worden geconcludeerd dat er in de bezettingstijd geen 
sprake is geweest van een significante toename van het aantal arresten dat 
werd beslist in het voordeel van de Belastingdienst. Integendeel, het overall 
percentage van de arresten waarin de Belastingdienst in het gelijk werd ge-
steld, is ten opzichte van de jaren 1938 en 1939 zelfs afgenomen. Daarbij zij 
aangetekend dat in de oorlogsjaren het absolute aantal arresten drastisch is 
afgenomen. Het op zich hoge percentage van het aantal arresten waarin de 
fiscus in het gelijk werd gesteld, past in het vooroorlogse beeld van de recht-
spraak van de belastingkamer van de Hoge Raad. Ter vergelijking: een soort-
gelijk onderzoek over het jaar 2010 levert over de eerste 180 arresten in de 
BNB-jaargang 2010 een slagingspercentage voor de fiscus op van 53%. 24 
Hierbij zal zeker hebben meegespeeld dat het vak van belastingadviseur in de 
jaren dertig en veertig van de vorige eeuw nog lang niet zo ontwikkeld was 
als dat thans het geval is. Mede als gevolg daarvan was de positie van de Be-
lastingdienst destijds veel sterker dan in de huidige tijd. Daar kwam bij dat 
het aanzien van de overheid in die tijd ook veel groter was dan dat dit in de 
huidige tijd het geval is. Dit vindt men terug in de beslissingen van de belas-
tingkamer. 
Statistisch is er in elk geval geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat 
de belastingkamer van de Hoge Raad zich tijdens de Duitse bezetting heeft 
laten beïnvloeden door de nationaalsocialistische rechtsfilosofie. Gelet op het 
technische – los van de bezetting staande – karakter van het leeuwendeel van 
de aan de Hoge Raad voorgelegde geschillen hoeft dat ook geen verbazing te 
wekken. In zoverre was het ook voor de belastingkamer van de Hoge Raad 
‘business as usual’. Een zelfde conclusie kan voor de rechtspraak van het Reichs-
finanzhof tijdens de naziperiode in Duitsland worden getrokken.25 Daar staat 
echter tegenover dat het Reichsfinanzhof een aantal individuele arresten heeft 

                                                 
24 Dit komt aardig overeen met het percentage dat L. van Dijk noemt voor het zittingsjaar 
1985/86: 53,4; Van Dijk 1988, p. 118. 
25 Voß 1995, p. 230. 
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gewezen waaruit duidelijke sympathie met de nationaalsocialistische doctrine 
en van antisemitisme blijkt.26 
Ook voor de Nederlandse situatie is het dan mogelijk relevant om een analyse 
te maken van individuele arresten die direct of indirect in verband stonden 
met nationaalsocialistische maatregelen. Dit is het onderwerp van de volgende 
paragraaf. 
 
 
5. Fiscale oorlogsarresten 
 
5.1. Inleiding 
 
Er zijn niet veel fiscale arresten geweest waarin de Hoge Raad zich expliciet 
heeft moeten uitspreken over de fiscale gevolgen van nationaalsocialistische 
maatregelen. Een viertal arresten, waarvan één is gewezen na de oorlog, 
springt er in dit verband uit. Twee van deze arresten hebben betrekking op de 
door de Duitsers vaak als sanctiemaatregel opgelegde ‘zoengelden’. De andere 
twee arresten zien op maatregelen die in verband staan met de Holocaust. 
 
5.2. HR 2 december 1942, rolnr. 9268, NJ 1943, 45 (Zoengeldarrest)27 
 
5.2.1. Het arrest en wat eraan voorafging 
 
Ter vergelding van de tegen de Jodenvervolging gerichte Februaristaking in 
1941, legde de Commissaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid (de be-
ruchte Hanns Albin Rauter) bij beschikking van 1 maart 1941, aangevuld bij 
beschikking van 5 april 1941, aan de gemeente Amsterdam de verplichting op 
tot betaling van een ‘zoengeld’ ter grootte van ƒ 15 miljoen. Deze beschikkin-
gen waren gebaseerd op een verordening van de Rijkscommissaris van 11 ja-
nuari 1941. Dit bedrag moest bij wijze van omslag en in de vorm van een 
toeslag op de aanslag ingevolge de Wet IB 1914 worden opgelegd over het 
belastingjaar 1940/1941. De aan deze extra heffing onderworpen personen 
waren volgens artikel 2 van de Verordening van 26 mei 1941 ‘op de heffing 
van den omslag van het Zoengeld’, vastgesteld door de Regeringscommissaris 
voor Amsterdam, de ingezeten van Amsterdam die over het belastingjaar 
1940/1941 in de inkomstenbelasting werden aangeslagen naar een belastbare 
som van meer dan ƒ 10.000 alsmede de natuurlijke personen die in deze ge-
meente een bedrijf of een beroep hadden en die over het belastingjaar 
1940/1941 in de inkomstenbelasting werden aangeslagen naar een belastbare 
som van meer dan ƒ 10.000. 
 
Deze personen werden belast naar een gelijk percentage van tweederde van 
het verschuldigde inkomstenbelastingbedrag. In artikel 14 van de verordening 
stond dat bezwaren betreffende de toepassing van deze verordening binnen 
een maand na de dagtekening van het omslagbiljet, bij de Regeringscommis-
saris konden worden ingediend. Tegen de door hem genomen beslissing op 

                                                 
26 Zie voor een aantal schrijnende voorbeelden Voß 1995, in het bijzonder p. 212 tot en met 
223. 
27 Ook gepubliceerd in WdB 1943/3686, p. 90. 
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het bezwaarschrift stond verder geen voorziening meer open. Volgens artikel 
19 moesten de omslagen overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de in-
vordering door de Ontvanger van de gemeente worden ingevorderd. 
 
Een advocaat die in Amsterdam zijn praktijk had, was na vergeefs bezwaar te 
hebben gemaakt bij de Amsterdamse Regeringscommissaris, in juni 1942 bij 
de Raad van Beroep te Amsterdam in beroep gegaan, met als belangrijkste 
stelling dat de heffing van de omslag van het zoengeld een gemeentelijke be-
lastingheffing was en dat de verordening waarop deze belasting was gebaseerd 
nietig was ‘omdat zij niet steunt op de Gemeentewet, noch op een andere wet 
of eenig, met een wet gelijkgesteld voorschrift’. Aangezien de Commissaris-
Generaal voor de Openbare Veiligheid volgens belanghebbende niet bevoegd 
was om aan de gemeente voor te schrijven, dat, hoe en op wie zij de aan haar 
opgelegde prestatie zou moeten verhalen, was aan hem naar zijn mening ten 
onrechte een aanslag opgelegd. Volgens de gemeente Amsterdam was echter 
geen sprake van een gemeentelijke belasting aangezien de verplichting tot 
omslag van het zoengeld een onderdeel vormde van de haar op grond van ar-
tikel 1 van de verordening van Seyß-Inquart van 11 januari 1941 opgelegde 
prestatie. De Raad van Beroep te Amsterdam stelde de gemeente in het gelijk. 
Daarop ging belanghebbende in cassatie. De Hoge Raad verwierp dit beroep 
echter: 

‘dat dus weliswaar de gemeente Amsterdam het geëischte bedrag uit 
haar kas aan de bezettende macht moest betalen, doch de strekking 
der beide beschikkingen, in haar geheel beschouwd, deze is, dat niet 
de gemeente Amsterdam, doch de bedoelde personen met het verlies 
van een gedeelte van hun vermogen voor de in de beschikking van 1 
Maart 1941 bedoelde gebeurtenissen van 25 en 26 Februari 1941 
zouden moeten boeten;  
dat door de vaststelling en de toepassing van voormelde Verordening 
van den Regeeringscommissaris voor Amsterdam aan de tweede 
hierboven vermelde verplichting uitvoering is gegeven en de bij deze 
Verordening voorgeschreven heffing dan ook slechts kan worden 
aangemerkt als het opleggen op bevel van de bezettende macht van 
een geldelijk nadeel aan bepaalde personen ter vergelding van zekere 
gebeurtenissen, waarvoor die personen naar het oordeel van de bezet-
tende macht met hun vermogen aansprakelijk moesten worden ge-
steld; 
dat een zoodanige heffing, ongeacht of zij is gehuld in den vorm van 
een toeslag op den aanslag in een belasting en ongeacht of zij naar de 
wijze waarop de vaststelling en de invordering van de omslagen ge-
schieden, met een belasting overeenkomt, niet is een plaatselijke be-
lasting als bedoeld in de artt. 299 en 300 der Gemeentewet, omdat zij 
in karakter te eenenmale van een belasting verschilt; 
dat, al mocht de Commissaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid 
niet bevoegd zijn geweest de hierboven vermelde verplichting tot 
verhaal aan de gemeente op te leggen, dit aan de juistheid van het 
bovenstaande geen afbreuk zou kunnen doen; 
dat derhalve de Raad van Beroep terecht heeft geoordeeld, dat voor-
melde artikelen der Gemeentewet te dezen niet van toepassing zijn, 
en het middel is ongegrond; verwerpt het beroep.’ 
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5.2.2. Commentaar 
 
De vraag wat precies een belasting is, is niet altijd eenduidig te beantwoorden. 
Daarover verschillen tot op de dag van vandaag de meningen in de fiscale we-
tenschap.28 De onder voorzitterschap van Hofstra staande commissie van de 
Vereniging voor Belastingwetenschap ter bestudering van het begrip ‘belas-
tingen’ komt in haar rapport uit 1990 tot de volgende definitie: ‘Belastingen 
zijn betalingen die de overheid op grond van een publiekrechtelijke regeling, 
uitsluitend of mede ter verwerving van inkomsten door de in die regeling 
aangewezen lichamen, en anders dan op grond van een privaatrechtelijke 
overeenkomst, dwangmatig en overeenkomstig algemene regelen vordert.’29 
In het algemeen is men het er wel over eens dat strafrechtelijke boetes niet 
onder het begrip belastingen moeten worden gebracht. Anders dan belastin-
gen, heeft een straf niet de bedoeling om inkomsten voor de overheid te gene-
reren. De toemeting van de straf geschiedt ook individueel, waarbij criteria 
zoals schuld, verwijtbaarheid en persoonlijke omstandigheden van de verdach-
te een belangrijke rol spelen. Zoals de commissie in haar rapport vaststelt, is 
anders dan bij belastingen, van een, ‘ook naar haar omvang, rechtstreeks uit de 
door de wet gestelde algemene regelen voortvloeiende schuldplichtigheid, die 
tot de kenmerken van de overheidsheffingen behoort’, geen sprake.30 Discus-
sies zijn en worden vooral gevoerd omtrent het karakter van gefiscaliseerde 
boeten, zoals de parkeerbelasting, waarbij steeds minder de oorspronkelijke 
individuele straftoemeting kan worden onderkend.31  Daarbij komt dat de es-
sentiële elementen van dwang en algemeenheid bij deze boeten niet ontbreken 
en dat de intentie bestaat om via de parkeerbelastingen een inkomstenbron 
voor de gemeenten te scheppen. Overigens heeft niet elke belasting een bud-
gettaire functie, maar kan zij ook de bedoeling hebben om het gedrag van 
burgers te beïnvloeden dan wel hen van ongewenste gedragingen af te hou-
den; denk bijvoorbeeld aan de milieuheffingen.32  Ook vóór de Tweede We-
reldoorlog werd al een wetenschappelijke discussie gevoerd omtrent het 
begrip ‘belastingen’. Na de Eerste Wereldoorlog gingen steeds meer geluiden 
op die pleitten voor een meer economische invulling van het begrip belastin-
gen, mede onder invloed van de toenemende inzet van belastingen voor het 
bereiken van niet-budgettaire doeleinden.33 
 
Toegepast op de casus van de zoengelden, die als opslag van de aanslag in-
komstenbelasting werden geheven, kan men concluderen dat – ook naar hui-
dige maatstaven gemeten – de vraag of deze zoengelden nu wel of niet als 
belastingen moeten worden aangemerkt, niet eenduidig te beantwoorden valt. 
Er zijn kenmerken van een straf aanwezig (de heffing is ingegeven door ver-
gelding), maar ook kenmerken van een belasting (de afwezigheid van indivi-

                                                 
28 Zie bijvoorbeeld het Rapport van de Commissie ter bestudering van het begrip ‘belastin-
gen’, Geschriften VBW no.’s 184 en 185, Deventer, Kluwer, 1990. 
29 Geschrift VBW 1990 no. 184, p. 48. 
30 Geschrift VBW 1990 no. 184, p. 27. 
31 Geschrift VBW 1990 no. 184, p. 28 en 29 en Geschrift VBW 1990 no. 185, p. 24 en 25. 
32 Geschrift VBW 1990 no. 184, p. 29 e.v. spreekt in deze van Erdrosselungssteuer. 
33 Zie M. Smeets, ‘Het begrip ‘belastingen’ en de toenemende beteekenis van niet-fiscale 
doeleinden bij het heffen van belastingen,’ WdB 1947/3837, p. 148 en de door hem in dit 
artikel genoemde literatuur. 
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duele schuldtoemeting, de duidelijk budgettaire doelstelling, de aansluiting bij 
de Wet IB 1914 en de Invorderingswet). Naar de stand van de jurisprudentie 
en fiscale wetenschap in 1942 komt het mij voor dat de beslissing van de Hoge 
Raad om de zoengelden niet als belastingen aan te merken zuiver fiscaaltech-
nisch gezien verdedigbaar was.34 De discussie in de literatuur over het begrip 
‘belastingen’ was pas tijdens het interbellum goed op gang op gekomen en in 
1942 nog lang niet afgerond. Onder normale omstandigheden zou dit arrest 
dan ook niet zijn opgevallen. Het punt is echter dat dit arrest niet onder nor-
male omstandigheden is gewezen. Sterker nog, onder normale omstandighe-
den zou de Hoge Raad nooit over de aan de orde zijnde zoengelden hebben 
hoeven te oordelen. Cruciaal was nu net dat de bezetter de grondwettelijk 
voorgeschreven rechtsbescherming van burgers schond met het opleggen van 
deze zoengelden. In normale omstandigheden zou het voor de rechtsbescher-
ming van burgers niet uitmaken of sprake zou zijn van een belasting dan wel 
van een straf. In beide gevallen eist de Grondwet dat er een wettelijke rege-
ling aan ofwel de belasting ofwel de straf ten grondslag moet liggen. In beide 
gevallen zou er dan ook sprake zijn geweest van een beroepsmogelijkheid bij 
de rechter. De bezetter was echter geenszins van plan om burgers die de 
zoengelden moesten opbrengen een beroepsmogelijkheid bij de rechter tegen 
deze vergeldingsmaatregel te verlenen. Beroep was expliciet uitgesloten in 
artikel 14 van de verordening van 26 mei 1941. Daar komt bij dat de bezetter 
deze vergeldingsmaatregel zonder enige scrupules met terugwerkende kracht 
had opgelegd. De enige mogelijkheid die voor getroffen burgers nog resteerde 
om toch in beroep te gaan, was via de door de belanghebbende in de onderha-
vige procedure gekozen weg: de weg van de belastingrechter. In navolging 
van de Raad van Beroep te Amsterdam heeft de belastingkamer van de Hoge 
Raad deze weg echter geblokkeerd. De onrechtmatigheid van het opleggen 
van de zoengelden, kon daarbij de Hoge Raad niet op andere gedachten bren-
gen, getuige de – ogenschijnlijk – ten overvloede gehanteerde overweging dat 
‘al mocht de Commissaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid niet bevoegd 
zijn geweest de hierboven vermelde verplichting tot verhaal aan de gemeente 
op te leggen, dit aan de juistheid van het bovenstaande geen afbreuk zou kun-
nen doen’. 
 
Mogelijk heeft de belastingkamer met het wijzen van dit Zoengeldarrest reke-
ning gehouden met het eerder dat jaar door de strafkamer van de Hoge Raad 
gewezen Toetsingsarrest (HR 12 januari 1942, NJ 1942, 271). Op grond van 
dat arrest was immers een toetsing van een verordening van de bezetter aan 
de Grondwet of het Volkenrecht niet mogelijk. De verordening die het opleg-
gen van zoengelden mogelijk maakte, was echter uit een oogpunt van Volken-
recht en grondrechten veel laakbaarder dan de verordening die aan de orde 
was in het Toetsingsarrest. In dat arrest ging het om een verordening die bij-
zondere rechtspraak ter zake van economische delicten, zoals het kopen van 
varkensvlees zonder geldige bonnen, in het leven riep. Daartoe werd bij elke 
arrondissementsrechtbank een bijzondere politierechter ingesteld. Hoger be-
roep was mogelijk bij de economische kamers van de gerechtshoven en in laat-
ste instantie bij de Hoge Raad. Tegen het opleggen van de zoengelden was 

                                                 
34 Vgl. eveneens Smeets 1947 p. 149, waarin het aanmerken van onder andere zoengelden 
als belastingen, in strijd met het spraakgebruik werd geoordeeld.  



PRINCIPIEEL BELASTINGRECHT 

42 

daarentegen helemaal geen beroep bij de rechter mogelijk. Bovendien trof de-
genen die de zoengelden moesten betalen helemaal geen ‘schuld’ (voor zover al 
überhaupt van schuld kon worden gesproken), hetgeen vaak anders zal zijn 
geweest bij de overtreders van de door de schaarste ingegeven economische 
maatregelen. Dientengevolge was het heel goed mogelijk geweest dat de Hoge 
Raad bij toetsing van de in het Toetsingsarrest aan de orde zijnde verorde-
ning aan de Grondwet en het Volkenrecht tot de conclusie zou zijn gekomen 
dat van strijd met de Grondwet en het Volkenrecht geen sprake was, met als 
argument dat de instelling van een economische rechter was gericht op de 
handhaving van de openbare orde en in het belang was van de bevolking in 
haar geheel.35 Tot die conclusie zou de Hoge Raad echter nooit hebben kunnen 
komen als hij de zoengeldenverordening expliciet aan de Grondwet en het 
Volkenrecht zou hebben getoetst. De vraag of de zoengelden als een belasting 
of als een straf moeten worden gekwalificeerd, deed hieraan niets af. Indien 
dan ook de Hoge Raad één jaar na het Toetsingsarrest zou hebben onderkend 
welke verkeerde en door de Hoge Raad niet bedoelde gevolgen aan dat arrest 
in de praktijk werden verbonden, dan had hij met het Zoengeldarrest de mo-
gelijkheid gehad om die gevolgen deels weg te nemen. Kon men bovendien ter 
verdediging van het Toetsingsarrest nog stellen dat de Hoge Raad daarmee 
cassatie tegen de beslissingen van de economische strafrechter mogelijk maak-
te,36 het Zoengeldarrest maakte net elk beroep bij de rechter tegen het opleg-
gen van zoengelden onmogelijk. 
 
Het Zoengeldarrest voedt derhalve de gedachte dat de Hoge Raad willens en 
wetens geen rol heeft willen spelen in het waar mogelijk binnen zijn mogelijk-
heden plegen van verzet tegen de bezetter en om die reden bewust toetsing 
heeft willen uitsluiten. 
 
5.3. HR 14 juli 1944, rolnr. 9578, B. 7887 (zoengelden als kosten van 
verwerving) 
  
5.3.1. Het arrest en wat eraan voorafging 
 
In dit arrest was belanghebbende, werknemer-bestuurder van een maatschap. 
In 1941 werd hij onderworpen aan het betalen van een bijdrage aan het aan de 
gemeente, waarin hij wel werkte maar niet woonde, opgelegde zoengeld. In 
geschil was of dit bedrag als kosten van verwerving in de zin van artikel 5, 
derde lid en artikel 14 Besluit IB 1941 aftrekbaar van zijn inkomen was. Als 
argument hanteerde belanghebbende onder meer dat het zoengeld in oorzake-
lijk verband stond met zijn beroep, mede gelet op het feit dat de verordening 
van de regeringscommissaris beoogde de aan de gemeente ‘door de bezettende 
overheid opgelegde schatting mede op de niet-ingezetenen, die tot de gemeen-
te in economische betrekking staan te verhalen’. De Raad van Beroep te 
Utrecht stelde echter de inspecteur in het gelijk. 
De Hoge Raad verwierp vervolgens het beroep van belanghebbende: 

‘dat uit de bij voornoemde verordening omtrent den omslag van het 
zoengeld getroffen regeling - met name het daarin betrekken van na-

                                                 
35 Vgl. Venema 2007, p. 183. 
36 Venema 2007, p. 163. 
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tuurlijke personen, die hetzij inwoners zijn van Y, hetzij aldaar een 
bedrijf of beroep hebben en over het belastingjaar 1940/1941 naar 
een belastbare som van meer dan ƒ 10.000 in de inkomstenbelasting 
zijn of worden aangeslagen, terwijl de grootte van het te betalen be-
drag in alle gevallen bepaald wordt door de grootte van de geheele 
hoofdsom van den aanslag in de inkomstenbelasting - volgt, dat ook 
voor de niet te Y wonenden de omslag gegrond is op een persoonlijke 
betrekking tot genoemde gemeente en niet kan worden beschouwd 
als te behooren tot de kosten ter verwerving, inning en behoud der 
inkomsten of tot op de inkomsten rustende lasten, als bedoeld in art. 
14 I.B. ’41; 
dat het tegendeel geenszins voortvloeit uit de omstandigheid, dat be-
langhebbende niet in den omslag zou zijn betrokken, indien hij niet 
de in de uitspraak vermelde functie te Y had uitgeoefend; dat derhalve 
het aangevoerde middel niet tot cassatie kan leiden’.  

 
5.3.2. Commentaar 
 
De Hoge Raad weigerde de betaalde zoengelden aan te merken als verwer-
vingskosten omdat deze betaling gegrond zou zijn op een persoonlijke betrek-
king tot de gemeente waarin hij werkzaam was. Daarin zou een forens niet 
verschillen van een inwoner van de gemeente. De Hoge Raad leidde dit af uit 
het feit dat de gehele hoofdsom van de inkomstenbelasting de basis vormde 
voor het te betalen aandeel in de zoengelden. Kennelijk zou de beslissing an-
ders zijn uitgevallen indien alleen de in de gemeente verdiende inkomsten uit 
dienstbetrekking de basis zouden zijn geweest voor de berekening van dat 
aandeel. Dit is naar mijn mening geen overtuigende redenering. Waarom zou 
het belastingbedrag dat als basis dient voor de opslag bepalend zijn voor het 
antwoord op de vraag of het betalen van het aandeel in het zoengeld is ge-
grond op een persoonlijke betrekking tot de gemeente? Het ligt veel meer 
voor de hand dat uit eenvoudsoverwegingen door de bezetter ervoor was ge-
kozen om zowel voor ingezetenen als voor forensen dezelfde grondslag te kie-
zen. In het algemeen geldt dat de verordeningen over de zoengelden niet 
bepaald uitblonken door fijnzinnige nuanceringen. Zonder ook maar enigszins 
geïnteresseerd te zijn in de mate van schuld, legden de Duitsers de mensen die 
zij als ‘welgestelden’ zagen, collectief een extra aanslag op. Of zij wel of niet 
hadden deelgenomen aan de stakingen, of ze daartoe wel of niet in staat waren 
geweest, deed niet ter zake. Jong of oud, werkend of werkeloos, ziek of gezond, 
het maakte niets uit. Van de ingezetenen van de getroffen gemeente kan men 
dan nog zeggen dat, behalve de hoogte van hun inkomen, de enige reden voor 
hun onderworpenheid aan het zoengeld het feit was dat ze in die gemeente 
tijdens de Februaristaking woonden. Voor de forenzen was, behalve hun in-
komen, de enige reden dat ze in de heffing werden betrokken het feit dat ze in 
die gemeente werkzaam waren ten tijde van de Februaristaking. Voor deze 
forensen lijkt dan ook een voldoende oorzakelijk verband te hebben bestaan 
tussen het betalen van de zoengelden en het hebben van de dienstbetrekking. 
Sterker nog, net doordat ze werkzaam waren in de gemeente ten tijde van de 
stakingen, konden ze daar ook een bijdrage aan leveren door hun werk daad-
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werkelijk neer te leggen. Bij de forensen is de koppeling aan het werk dan ook 
groter dan bij de ingezetenen.37 
Dit laat onverlet dat de beslissing van de Hoge Raad vanuit puur fiscaaltech-
nische optiek niet onverdedigbaar was. De dienstbetrekking was weliswaar 
conditio sine qua non voor het opleggen van de zoengelden, maar dat wil niet 
automatisch zeggen dat het betalen van de zoengelden ook in rechtstreeks 
causaal verband stond tot de uit de dienstbetrekking te verwerven inkomsten. 
Dit is anders in de winstsfeer, waarin het totaalwinstbeginsel een ruimere toe-
rekening mogelijk maakt. Maar ook al is er ruimte voor fiscaaltechnische twij-
fel, ook bij deze beslissing geldt dat deze niet los mag worden gezien van de 
bijzondere omstandigheden die de aanleiding waren voor dit arrest. Los van 
de fiscaaltechnische context, liet de Hoge Raad immers ook in dit arrest de 
kans lopen om zijn justitiabelen enige bescherming te bieden tegen willekeu-
rige maatregelen van de bezetter. Het kwalificeren van door forensen betaalde 
zoengelden als kosten van verwerving zou in ieder geval enige verlichting 
hebben betekend van de aan deze burgers door de bezetter volstrekt onrecht-
matig opgelegde heffingen. Dat de Hoge Raad hier ook op puur fiscaaltechni-
sche gronden toe had kunnen besluiten, maar de mogelijke twijfel toch in het 
voordeel van de fiscus heeft laten uitslaan, maakt dit arrest, gewezen op een 
moment dat al duidelijk was dat Duitsland de oorlog zou gaan verliezen, al-
leen maar pijnlijker. 
 
5.4. HR 14 juli 1944, rolnr. 9588, B. 7894 (waardering vermogen van 
Joodse belastingplichtige) 
 
5.4.1. Het arrest en wat eraan voorafging 
 
De aanleiding voor dit arrest was een aanslag vermogensbelasting over het 
belastingjaar 1942 ter zake van vermogenswaarden van een Joodse belasting-
plichtige. Op grond van verschillende anti-Joodse verordeningen was deze 
belastingplichtige verplicht om zijn vermogenswaarden onder te brengen bij 
de door de Duitsers in het leven geroepen beruchte roofbank, die zij dezelfde 
naam gaven als de vóór de oorlog bekende Joodse bank Lippmann, Rosenthal 
& Co, afgekort Liro. Joods grondbezit moest worden aangegeven bij de Ne-
derlandse Administratie van Onroerende Goederen. De facto kon belangheb-
bende over deze vermogenswaarden niet dan wel nauwelijks meer beschikken. 
Op grond van de zogenoemde eerste Liro-verordening van 8 augustus 1941 
(VO 148/41) werden de Joden gedwongen hun contanten, cheques en hun 
tegoeden en deposito’s bij banken, spaarbanken en andere geld- en kredietin-
stellingen te storten op een rekening bij Liro; ook hun effecten moesten ze 
daar deponeren. Het opnemen van geld was als gevolg van een enorme admi-
nistratieve rompslomp praktisch onmogelijk. De tweede Liro-verordening van 
21 mei 1942 (VO 58/42) bepaalde dat de Joden al hun vorderingen schriftelijk 
bij Liro moesten aanmelden, zodat de roofbank de nieuwe schuldeiser zou zijn 
en de vorderingen in haar kassen zouden vloeien. Vorderingen waren onder 

                                                 
37 Dit laat omverlet dat het gegeven de oorlogsomstandigheden naar mijn mening verdedig-
baar zou zijn geweest om ook ingezetenen die tevens werkzaam waren in de betreffende 
gemeente tijdens de Februaristaking de aftrek van de betaalde zoengelden als verwervings-
kosten toe te staan. 
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andere huren, pachten, hypotheekrenten, arbeidspensioenen en banktegoeden. 
Ook lopende verzekeringen moesten aan Liro worden overgedragen. Boven-
dien moesten Joden waardevolle collecties kunstvoorwerpen, postzegelverza-
melingen, goud, platina, zilver, edelstenen en parels inleveren bij Liro. In 
december 1942 werden alle individuele rekeningen van Joden bij Liro afgeslo-
ten; de saldi werden overgeboekt op een zogenoemd ‘Sammelkonto’. Nagenoeg 
alle ingeleverde goederen werden verkocht aan Duitse en Nederlandse hande-
laren. Effecten werden eveneens grotendeels verkocht, levensverzekeringen 
werden afgekocht.38 
 
Belanghebbende stelde zich in dit arrest op het standpunt dat de totale waarde 
van zijn bezittingen, berekend op ƒ 101.104, ter berekening van zijn zuiver 
vermogen per 1 januari 1942 met de helft moesten worden verminderd als 
zijnde een schuld als gevolg van de vermelde anti-Joodse maatregelen van de 
bezetter. 
De Raad van Beroep te Utrecht was met de inspecteur van mening dat hier 
niet kon worden gesproken van een ten laste van belanghebbende bestaande 
schuld omdat niet kon worden gezegd dat krachtens deze Duitse verordenin-
gen een of meer bepaalde personen het opgevoerde schuldbedrag van belang-
hebbende te vorderen hadden. In cassatie verwierp de Hoge Raad de 
cassatiemiddelen van belanghebbende: 

‘dat de raad van beroep in de verplichtingen, die ingevolge de in het 
middel bedoelde verordeningen op belanghebbende drukten, terecht 
niet heeft gezien een schuld in den zin van art. 8, eerste lid, V.B.; 
dat immers, wil men in dien zin kunnen spreken van “schuld”, het 
aanwezig zijn van een schuldeischer een vereischte is, hetwelk hier 
niet is vervuld; 
(…) dat (…) art. 7 de voorschriften bevat, welke voor de vermogens-
belasting in acht moeten worden genomen bij de waardebepaling der 
bezittingen, en slechts onderscheidt tussen drieërlei gevallen, name-
lijk het in vollen eigendom, het in vruchtgebruik en het in blooten ei-
gendom bezetene vermogen; dat het recht van belanghebbende door 
de te dezen toepasselijke verordeningen geenszins is geworden tot 
een vruchtgebruik of tot een blooten eigendom, maar als “volle ei-
gendom” moet blijven aangemerkt, aan welk begrip, zooals mede 
blijkt uit art. 4, eerste lid, in art. 7 een ruime beteekenis moet worden 
toegekend; 
dat mitsdien voor de bepaling van de waarde dier bezittingen de 
voorschriften van het eerste lid onder 1 van art. 7 van kracht zijn; 
(…) dat belanghebbende daarbij ten onrechte als ten processe vast-
staande aanneemt, dat de afkondiging der verordening van 21 mei 
1942 op 1 Januari 1942 was te voorzien; 
dat bovendien, al ware het anders, zulks op het karakter van belang-
hebbendes vermogen als bezeten in vollen eigendom niet van invloed 
zou zijn geweest, aangezien de regeling, in de verordening van 21 

                                                 
38  Zie het tweede rapport van de Commissie-Kordes, (Commissie van onderzoek Liro-
archieven), Archieven, Tastbare goederen, Claims, 9 december 1998, Ministerie van Financiën, 
Den Haag, 1998, p. 22. 
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mei 1942 getroffen, belanghebbendes recht noch in een vruchtge-
bruik, noch in een blooten eigendom kon omzetten’. 

 
5.4.1. Commentaar 
 
De inhoud van dit arrest spreekt voor zich. Op geen enkele wijze geven de 
inspecteur, het ministerie, de Raad van Beroep te Utrecht en de Hoge Raad er 
blijk van begrip te hebben voor de hopeloze dwangsituatie waarin deze Joodse 
belastingplichtige in 1942 verkeerde. Daarbij dient men te bedenken dat dit 
arrest is gewezen op 14 juli 1944, toen de deportaties van de Joden uit Neder-
land naar de vernietigingskampen al hadden plaatsgevonden. En ook al mag 
men niet aannemen dat de Belastingdienst en de rechters op de hoogte waren 
van het vreselijk lot dat de Joden in die kampen te wachten stond, het was 
zeker in 1944 duidelijk dat deze mensen door de Duitsers volledig ontrecht en 
onteigend waren. Zij waren toen nagenoeg geheel uit de maatschappij verban-
nen. De Joden die niet waren gedeporteerd, waren in de regel ondergedoken. 
In het beroepschrift in cassatie van de gemachtigde van belanghebbende (de 
dato 19 februari 1944) stond dan ook expliciet dat de woonplaats van belang-
hebbende niet bekend was.39 In juli 1944 had de Hoge Raad dan ook moeten 
weten dat de begin 1942 door de Duitsers nog opgehouden schijn dat het 
slechts om een depotconstructie ging, een leugen was.40 Natuurlijk moest men 
in het onderhavige geval de waarde van het vermogen schatten per 1 januari 
1942, maar met de wetenschap van 1944 dat de in de Liro-verordeningen toe-
gepaste camouflage de wrede werkelijkheid van feitelijke onteigening per be-
gin 1942 alleen maar maskeerde, had dit voor de Hoge Raad aanleiding 
moeten zijn om met een beroep op ‘substance over form’ belanghebbende in het 
gelijk te stellen. Overigens, ook zonder de kennis van 1944, was begin 1942 al 
duidelijk hoe penibel de situatie voor de Joden was. Dat dit een waardedalend 
effect zou hebben op het vermogen van belanghebbende was toen reeds evi-
dent. De door de rechters en de Belastingdienst gehanteerde argumenten doen 
dan ook volstrekt geen recht aan doel en strekking van de vermogensbelasting 
en nog minder aan de zeer bijzondere situatie waar dit arrest op zag.41 Ook 
puur fiscaaltechnisch kunnen grote vraagtekens bij dit arrest worden ge-
plaatst.42 Maar los daarvan: als de Hoge Raad ooit een kans heeft gehad om – 

                                                 
39 Nationaal Archief Den Haag, archief 2.09.65 (Inventaris van het archief van de Hoge Raad 
der Nederlanden 1940-1979, inventarisnummer 1987. 
40 Zie hierover A.J. van der Leeuw, ‘Reichskommissariat und Judenvermögen in den Nieder-
landen’, in A.H. Paape (red.), Studies over Nederland in oorlogstijd deel 1, Den Haag, Martinus 
Nijhoff, 1972, p. 237 e.v. 
41 Tekenend voor de afstandelijke houding van de Hoge Raad is in dit verband een citaat van 
Sinninghe Damsté, voormalig directeur-generaal van de Belastingen bij het Ministerie van 
Financiën en van 1937 tot 1951 lid van de belastingkamer van de Hoge Raad, uit een bijdra-
ge die hij in 1947 in het WdB 1947/3837 (Belastingplichtige en ambtenaar, p. 165 tot en met 
166) schreef naar aanleiding van het 75-jarig jubileum van het Weekblad: ‘De tweede wereld-
oorlog brak uit en de bezetting deed haar intrede. Uit eigen ervaring weet ik over haar in-
vloed op fiscus en publiek niets mede te deelen, althans geven mijn ervaringen in de recht-
spraak mij weinig fundament tot het uitspreken van een oordeel.’ 
42 Vergelijk Ch. P.A. Geppaart, Vermogensbelasting (vierde druk) (Fiscale hand- en studieboe-
ken no. 3), Deventer, Kluwer, 1995, p. 89, die erop wijst dat het niet relevant is of een 
schuldeiser kan worden aangewezen. De vraag moet worden gesteld of een verplichting 
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al was het maar verkapt in het kader van zijn belastingrechtspraak – tijdens de 
bezetting een protest te laten klinken tegen de onrechtmatige anti-Joodse 
maatregelen en op de een of andere manier begrip te tonen voor de onmense-
lijke dwangsituatie waarin Joodse burgers waren komen te verkeren, dan was 
het wel in dit arrest. 
 
5.5. HR 22 december 1954, rolnr. 12054, BNB 1955/48 (woonplaats 
Joodse gevangene Auschwitz) 
 
5.5.1. Het arrest en wat eraan voorging 
 
In de tot dit arrest aanleiding gevende casus was belanghebbende, een alleen-
staande vrouw die geen verdere familie in Nederland had, op 11 december 
1942 als Joods ingezetene door de Duitsers weggevoerd naar concentratie-
kampen, waaronder Auschwitz. Na haar deportatie werd haar gehele vermo-
gen, inclusief haar huis en inboedel door de Duitsers in beslag genomen en 
gedeeltelijk geliquideerd. Na haar bevrijding door de geallieerden, keerde zij 
op 25 juli 1945 in Nederland terug. In geschil was of zij in Nederland was 
blijven wonen. Volgens de inspecteur was dit het geval ‘nu niet is gebleken, 
dat zij de wil heeft gehad bij of na haar wegvoering haar banden met Neder-
land te verbreken’. Dientengevolge werd belanghebbende een aanslag vermo-
gensbelasting over het gehele jaar 1945 opgelegd. De Raad van Beroep te 
Arnhem was van mening dat belanghebbende na haar deportatie in 1942 tot 
haar terugkeer op 25 juli 1945 hier te lande geen woonplaats had gehad in de 
zin van artikel 1 Wet VB 1892. In cassatie stelde de staatssecretaris onder 
meer het volgende: 

‘vaststaat dat belanghebbende tot haar wegvoering op 11 December 
1942 in Nederland heeft gewoond. Zij is tegen haar wil weggevoerd 
en heeft dus niet de wil gehad Nederland metterwoon te verlaten. De 
maatregelen van de bezetter vermochten geen verandering te bren-
gen in de duurzame betrekking waarin belanghebbende tot Nederland 
stond. Uit deze omstandigheden kan naar de mening van ondergete-
kende slechts worden afgeleid, dat de belanghebbende hier te lande is 
blijven wonen. De onmiddellijke terugkeer van belanghebbende naar 
Nederland na haar bevrijding in 1945 bevestigt de juistheid van dat 
standpunt’. 

De Hoge Raad verwierp dit cassatieberoep van de staatssecretaris: 
‘dat – naar de Raad van Beroep als vaststaande heeft aangenomen – 
belanghebbende op 11 December 1942 als joods ingezetene door den 
bezetter uit Nederland werd weggevoerd naar Duitsland, waar zij tot 
haar bevrijding door de geallieerde legers heeft verbleven in concen-
tratiekampen voor joden, waarna zij op 25 Juli 1945 te Z is terugge-
keerd; dat na haar wegvoering haar gehele vermogen inclusief haar 
huis en inboedel, in beslag is genomen door of namens de bezettende 
macht en gedeeltelijk is geliquideerd, terwijl belanghebbende een al-
leenstaande vrouw is, die bij haar wegvoering uit Nederland geen 
naaste familieleden achterliet; 

                                                                                                            
aanwezig is, waaraan in het economische verkeer betekenis toekomt (vergelijk bijvoorbeeld 
HR 30 september 1925, B. 3676). 
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dat uit deze feiten blijkt, dat na haar wegvoering - behoudens een ui-
terst geringe kans dat zij ooit in Nederland zou terugkeren - tussen 
belanghebbende en Nederland geen enkele betrekking bestond; 
dat - naar ook de Raad van Beroep terecht heeft overwogen - de wil 
van belanghebbende in de omstandigheden, waarin zij verkeerde, 
voor de woonplaatsbepaling geen enkele rol speelde; 
Dat derhalve de Raad van Beroep terecht beslist heeft, dat belang-
hebbende na haar deportatie in 1942 tot haar terugkeer op 25 juli 
1942 hier te lande geen woonplaats heeft gehad in de zin van art. 1 
V.B. ‘92’. 

 
5.5.2. Commentaar 
 
Dit arrest is tekenend voor de kille houding die veel Joodse repatrianten na de 
oorlog ondervonden bij terugkeer in Nederland. Een belastinginspecteur die 
zelfs na de oorlog het standpunt durft in te nemen dat een Joodse gevangene 
van Auschwitz voor de toepassing van de vermogensbelasting in Nederland is 
blijven wonen omdat haar wil er niet op was gericht om bij of na haar wegvoe-
ring haar banden met Nederland te verbreken! En wat te denken van het Mi-
nisterie van Financiën dat deze stelling tot in cassatie verdedigt? De 
belastingkamer van de Hoge Raad, in een andere samenstelling als tijdens de 
oorlog, laat volstrekt terecht niets over van dit betoog van de fiscus. In zijn 
annotatie bij het onderhavige arrest in BNB 1955/48, zegt Hofstra dat de Ho-
ge Raad ‘een bijzonder menselijke beslissing (heeft) gegeven, die ik als zodanig 
gaarne toejuich, en die ik ook juridisch verantwoord kan achten’. Niettemin 
geeft hij aan het einde van deze annotatie blijk van enige twijfel: ‘De enige 
aarzeling ten aanzien van de juistheid van het arrest zou kunnen liggen in de 
twijfel of inderdaad alle banden van belanghebbende met Nederland feitelijk 
waren verbroken. Daargelaten of deze feitelijke vraag in cassatie ter sprake 
zou worden gebracht, is echter het resultaat waartoe de Hoge Raad kwam, zo 
bevredigend dat ik bereid ben deze aarzeling te overwinnen.’  
Kennelijk was dit arrest nog niet voldoende reden voor de Belastingdienst om 
op zijn schreden terug te keren, getuige HR 29 juni 1955, rolnr. 12420, BNB 
1955/312, waarin tot en met cassatie – wederom vergeefs – een zelfde stand-
punt werd ingenomen ten aanzien van een Joodse tandarts die in april 1940 
naar Nederlands-Indië was uitgeweken.  
 
Het is te betreuren dat de belastingkamer van de Hoge Raad niet ook bij de in 
het voorafgaande behandelde, in de oorlog gewezen fiscale arresten, blijk heeft 
gegeven gevoelig te zijn voor de humane aspecten die ook aan deze arresten 
ten grondslag lagen. 
 
 
6. Conclusies 
 
Een afgewogen analyse en beoordeling van de rol die de belastingkamer van 
de Hoge Raad in de oorlogsperiode heeft gespeeld, kan pas worden gegeven 
als deze in combinatie wordt gezien met een studie van de geschiedenis van 
het gehele Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime. 
Daartoe zullen alle op elkaar ingrijpende aspecten van de verschillende acto-
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ren van het belastingrecht in de oorlogstijd in kaart moeten worden gebracht 
en geanalyseerd. 
In deze bijdrage heb ik mij beperkt tot een analyse op basis van de gepubli-
ceerde fiscale arresten die betrekking hebben op de bezettingsperiode met de 
bedoeling om op die manier een eerste indruk te krijgen van de rol en de bete-
kenis van de belastingkamer in de oorlogstijd. Uit die analyse blijkt dat er 
statistisch geen aanleiding bestaat om te veronderstellen dat de belastingka-
mer van de Hoge Raad zich tijdens de Duitse bezetting heeft laten beïnvloe-
den door de nationaalsocialistische rechtsfilosofie. Deze filosofie ging onder 
andere uit van de grondregel dat het algemene belang voor het eigenbelang 
gaat, met als gevolg dat het individu zich volledig ondergeschikt moest maken 
aan de staat. Op basis van deze analyse kan geen trendbreuk worden onder-
kend met de vooroorlogse rechtspraak van de belastingkamer van de Hoge 
Raad. 
Tijdens de oorlog heeft de belastingkamer echter wel verschillende keren de 
kans gehad zich in zijn rechtspraak uit te spreken over een aantal puur natio-
naalsocialistische maatregelen; dit volgt althans uit de analyse van een drietal 
fiscale arresten gewezen tijdens de oorlog. Dit betrof de maatregelen om 
zoengelden ter vergelding van de Februaristaking op te leggen en de op ont-
eigening en ontrechting van Joden gerichte maatregelen. In deze arresten liet 
de Hoge Raad de kans liggen om op zijn minst de gevolgen van deze maatre-
gelen voor de burgers die er door werden getroffen te verzachten, ofschoon 
daar wel degelijk ook fiscaaltechnische argumenten voor waren. Door de met 
terugwerkende kracht opgelegde zoengelden niet aan te merken als belastin-
gen, werd beroep bij de rechter onmogelijk gemaakt. Door deze gelden even-
min te kwalificeren als aftrekbare arbeidskosten, werd ook niet de kans 
aangegrepen om voor de getroffenen de financiële last van deze zoengelden 
enigszins te verlichten. Datzelfde geldt voor de weigering door de Hoge Raad 
om de op de Liro-verordeningen van de bezetter gebaseerde onteigenings-
maatregelen van Joden te zien als waardeverminderende factor voor de toe-
passing van de vermogensbelasting. Daarmee heeft de belastingkamer van de 
Hoge Raad nagelaten om binnen het kader van zijn mogelijkheden principieel 
stelling te nemen tegen maatregelen van de bezetter die een overduidelijke 
schending inhielden van de fundamentele grondrechten. Hoe het wel moest, 
liet de belastingkamer pas na de oorlog zien in, onder andere, het arrest van 
22 december 1954, BNB 1955/48, over de woonplaatsbepaling van een Joodse 
Auschwitz-gevangene. Het meest schrijnende van dat arrest is de daaruit naar 
voren komende naoorlogse houding van de Belastingdienst, die – althans in 
dat arrest – niet blijk gaf van enige empathie met de slachtoffers van de nazi’s. 
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Ethiek en multinationale ondernemingen 
 
 
Prof. dr. J.A.G. van der Geld1 
 
 
1. Inleiding 
 
Behalve over voetbal en computers, spraken collega Richard Happé en ik 
vooral over ethiek in de fiscaliteit. En hoewel hij er voor doorgeleerd heeft en 
ik maar een amateur-filosoof ben, bleef ik me hardnekkig al die jaren in onze 
discussies met de ethiek in het belastingrecht bemoeien. Dat komt vooral 
omdat ik meen dat ethiek voor iedereen en (bijna) altijd een rol speelt of zou 
moeten spelen. Ethiek is zo bezien te belangrijk om het louter aan filosofen 
over te laten!  
 
Ethiek raakt aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. In deze bijdrage 
wilde ik de focus vernauwen tot de vraag of er voor multinationale 
ondernemingen (MNO’s) andere ethische normen gelden dan voor burgers en 
louter nationaal actieve bedrijven. Deze vraag is in vele discussies die ik de 
afgelopen jaren heb gevoerd opgekomen naar aanleiding van de (im- of 
expliciete) stelling dat MNO’s zich gewoon aan de regels (inclusief de 
ethische) van een land moeten houden net als ieder ander. Deze te 
onderzoeken stelling suggereert dat indien en voor zover er andere en met 
name soepeler regels voor MNO’s zouden gelden, dit niet in de haak is en we 
er iets aan zouden moeten doen. 
 
 
2. Wetten en wat daar aan vooraf gaat 
 
Natuurlijk moet ook een MNO zich houden aan de wetten van het land waarin 
zij actief is. Maar als we het over ethiek hebben dan hebben we het over 
normen en waarden die uitgaan boven de wet. Sommige handelwijzen horen 
ethisch niet, ook als ze wellicht niet expliciet wettelijk verboden zijn. Zijn 
MNO’s (moreel) verplicht ook buiten Nederland er voor te zorgen dat zij geen 
gebruik maken van kinderarbeid als dat in het betreffende land wel is 
toegestaan? Indien men daar ja op antwoordt, geldt dat antwoord dan ook 
voor kinderen die in het betreffende land eigenlijk al niet meer als zodanig 
gezien worden (zoals in sommige landen 15-jarigen en ouderen)? Toegespitst 
op de fiscaliteit is de vraag of er sommige fiscale constructies zijn die juridisch 
wel kunnen maar ethisch onverantwoord zijn. De situatie dus dat een 
onderneming – los van de risico-inschatting en kosten-batenanalyse rondom 
een fiscale constructie 2  die kunnen leiden tot de conclusie dat men de 

                                                 
1 Hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg. 
2 Ik gebruik hier de term ‘fiscale constructie’ in de neutrale betekenis van een (mede) om 
fiscale redenen gecreëerd feitenbestand. 
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constructie niet moet opzetten3 – besluit een fiscale constructie niet op te 
zetten omdat men het ethisch onverantwoord vindt. Daarbij dient men zich te 
realiseren dat de ethische afweging pas tot praktische consequenties leidt 
nadat de wetgever en de rechter in juridische zin aan de beurt zijn geweest en 
een fiscale constructie niet van zijn voordeel hebben willen of kunnen ontdoen 
ondanks de machtige juridische middelen die hen ten dienste staan (de macht 
om wetgeving te maken die de fiscale constructie van zijn voordeel berooft 
casu quo teleologische interpretatie dan wel fraus legis met hetzelfde 
resultaat). 
 
 
3. Ook ethiek is plaats- en tijdgebonden 
 
Normen en waarden in een maatschappij zijn verschillend naar gelang de 
maatschappij waarover het gaat en het moment in de tijd; ze zijn altijd plaats- 
en tijdgebonden. Ondernemingen en ondernemers maken deel uit van de 
samenleving en zullen zich dan ook (net als ieder ander) naar de geldende 
normen en waarden dienen te gedragen. ‘Good citizenship’ is niet beperkt tot 
natuurlijke personen maar impliceert ook ‘good corporate citizenship’. Deze 
simpele conclusies vragen echter met name voor MNO’s wel om nadere 
toelichting en nuancering. Niet omdat voor deze MNO’s ten principale andere 
normen zouden gelden, maar omdat de voor hen geldende feitelijke situatie 
wezenlijk anders is. 
 
 
4. Wat onderscheidt de MNO van louter nationaal actieve belasting-
plichtigen? 
 
Is er een verschil tussen louter nationaal actieve ondernemingen en MNO’s? 
Dat lijkt mij wel want normen en waarden waaraan men gehouden is casu quo 
waarnaar men wenst te leven worden immers ontleend aan de leef- en 
werkomgeving waarin men verkeert. Dat referentiekader is voor MNO’s 
anders dan voor niet-MNO’s. Voor louter nationaal actieve ondernemingen is 
de nationale maatschappij het referentiepunt terwijl dat voor MNO’s het 
wereldforum is. Dit leidt in praktische zin tot een verschillende set ethische 
normen en waarden waaraan de wel of niet op het wereldtoneel actieve 
ondernemingen zich zouden moeten houden casu quo zouden wensen te 
houden. Nationale normen en waarden zullen daarbij soms strenger zijn dan 
de mondiale en soms niet. Het gaat mijns inziens niet aan om daar geen oog 

                                                 
3 Zo ziet men regelmatig dat bij de uitleg van wettelijke bepalingen door de rechter mede 
een rol speelt hoe een feitelijke situatie elders behandeld wordt. Ook bij het laatste juridische 
redmiddel voor de fiscus (fraus legis) speelt de fiscale behandeling van het feitenbestand bij 
andere betrokkenen dan belastingplichtige een duidelijke rol. Behalve dit risico dat de rech-
ter een constructie van zijn vermeende fiscale voordeel ontdoet, zijn er nog de risico’s in de 
relatie met de belastingdienst of met zakelijke contacten als consumenten, zakelijke afne-
mers en leveranciers. De belastingdienst heeft een heel scala aan reacties ter beschikking die 
belastingplichtige extra geld kosten en daarom mee moeten tellen in de kosten-batenanalyse 
van een fiscale constructie (variërend van extra controles tot opzegging van een afgesloten 
convenant), terwijl de consument vooral zal focussen op een kopersstaking en/of negatieve 
reclame. 
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voor te hebben en met de nationale bril op luidkeels moord en brand te 
schreeuwen als een MNO volgens de mondiale ethische normen en waarden 
(waaraan zij zich gebonden voelt) acceptabel handelt maar de nationale 
ethische normen en waarden strenger zijn.4 
 
 
5. De plaats van de vennootschapsbelasting in de discussie over fiscale 
ethiek 
 
De discussie over fiscale ethiek wordt praktisch mijns inziens niet verder 
geholpen met de retoriek van ‘fair share’. Natuurlijk vindt eenieder dat er een 
‘fair share’ betaald moet worden. Die overeenstemming is er echter alleen 
indien en voor zover het begrip niet nader concreet wordt ingevuld. In de 
discussie in Nederland is de indruk gewekt dat MNO’s hier evident te weinig 
vennootschapsbelasting betalen.5 Hoewel ook ik niet kan zeggen wat MNO’s 
precies aan vennootschapsbelasting zouden moeten betalen, zou het volstrekt 
logisch, verklaarbaar en ethisch verantwoord zijn als ze geen of niet veel 
vennootschapsbelasting in Nederland zouden betalen. Het betreft immers 
vooral hoofdkantoren en (tussen-)houdstermaatschappijen. Die hebben in de 
regel (behalve allerlei hoofdkantoorkosten) vooral veel deelnemingen 
waarvoor de deelnemingsvrijstelling geldt. De Nederlandse 
moedermaatschappij betaalt dan geen vennootschapsbelasting meer over de 
winst uit/op de dochtermaatschappij. Voor de deelnemingsvrijstelling (en de 
vrijstellingsmethode als methode ter voorkoming van internationale juridische 
dubbele belasting) had en heeft Nederland goede en principiële argumenten. 
Gebruikmaking van die regelingen is dus geenszins negatief te duiden en ook 
niet in strijd met de wet noch onze ethische fiscale normen. 
 
Het is dus helemaal niet zo simpel vast te stellen wat precies een ‘fair share’ is. 
Op het terrein van de vennootschapsbelasting komt daar nog bij dat deze 
belasting bij uitstek het instrument van landen is om de fiscale 
concurrentieslag uit te vechten. Eventuele ethische gevoelens bij bedrijven 
worden zodoende gesmoord in een kakafonie van met leuke fiscale regelingen 
tegen elkaar opbiedende overheden. Natuurlijk heeft eenieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid (zeker ethisch), maar het draagt natuurlijk niet bij aan 
het ontwikkelen en bijhouden van ethisch besef bij ondernemingen (en burgers 
overigens) als de overheden bij voortduring met hun handelen uitstralen dat 
het niet om ethiek gaat maar om het naar hun land lokken van investeringen 
en kapitaal.  
 
 

                                                 
4 Wellicht ten overvloede maar voor alle duidelijkheid wijs ik er nogmaals op dat we het 
hier niet over wettelijke normen hebben maar over bovenwettelijke ethische normen. De 
lokale wetten dienen uiteraard steeds gerespecteerd te worden zowel door MNO’s als door 
lokale ondernemingen. 
5 Vgl. o.a. de Kamervragen die door SP en Groen Links begin 2008 daarover zijn gesteld. 
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6. Overheid geeft zelf het slechte voorbeeld 
 
Met de mondialisering van de laatste decennia, de hegemonie van het 
kapitalistisch systeem op wat in de termen van dat systeem wel wordt 
aangeduid als ‘de wereldmarkt’ en de liberalisering van kapitaalmarkten is de 
concurrentie tussen landen scherper en venijniger geworden. In die 
concurrentieslag tussen landen is ‘het fiscaal instrumentarium’ een belangrijk 
aspect. Binnen de belastingheffing is vervolgens de vennootschapsbelasting 
een belasting die erg verstorend werkt en daarom ook grote invloed heeft op 
het houden of aantrekken van nieuwe ondernemingsactiviteiten en kapitaal. 
Dit resulteert in het gebruik op diverse wijzen van de vennootschapsbelasting 
om internationale bedrijvigheid binnen te halen of te houden. Ook Nederland 
heeft hierin zijn rol enthousiast meegespeeld. Daarbij vormt het jaar 1997 een 
duidelijke trendbreuk, die verbonden is met de naam van oud-staatssecretaris 
Vermeend. Vóór 1997 had Nederland weliswaar een op onderdelen voor het 
internationale bedrijfsleven voordelig systeem (met de 
deelnemingsvrijstelling, de vrijstellingsmethode ter voorkoming van 
internationale juridische dubbele belasting en een groot verdragennetwerk 
met lage bronheffingen op passief inkomen), maar dat systeem was de 
resultante van onze overtuiging omtrent hoe internationale activiteiten belast 
moeten worden en niet verzonnen om te scoren in de fiscale concurrentieslag 
tussen landen. Dat is vanaf 1997 veranderd. Met ingang van 1 januari 1997 is 
de wet namelijk gewijzigd in het kader van een offensief van de Nederlandse 
regering om Nederland fiscaal concurrerender te maken ten opzichte van het 
buitenland: de wet tegen winstdrainage en ter bevordering van de 
internationale fiscale concurrentiepositie. 6  De wet bevatte onder andere 
maatregelen die gewoonlijk in belastingparadijzen worden aangetroffen (met 
name de financiële risicoreserve (FRR) van artikel 15b Wet VPB 1969). Na 
een opgestart onderzoek naar verboden staatssteun is het FRR-regime met 
forse overgangsregeling volgens een afspraak met de Europese Commissie 
afgeschaft, maar blijkt de Nederlandse wetgever niet echt iets geleerd te 
hebben, getuige zijn poging in de per 1 januari 2007 ingevoerde Wet werken 
aan winst om (als ‘Brussel’ dat zou goedkeuren) een optionele rentebox in te 
voeren, waarvan het effectieve tarief nog lager is dan dat onder het FRR-
regime (5% in plaats van 7%). Omdat men verwachtte dat het optionele 
karakter van de groepsrentebox voor de Europese Commissie een 
onoverkomelijk probleem zou zijn, is lopende de goedkeuringsprocedure 
verzocht uit te gaan van een verplichte variant. Op 8 juli 2009 heeft de 
Europese Commissie medegedeeld dat zij een verplichte groepsrentebox zoals 
door Nederland (in tweede instantie) beoogd na enkele aanpassingen niet in 
strijd vond komen met de regels voor verboden staatssteun.7 De aanpassingen 
betroffen een wijziging van de groepsdefinitie en het vervangen van het 
keuzeregime door een verplicht regime. Met name het verplichte karakter van 
zo’n groepsrentebox vormde voor delen van het bedrijfsleven (namelijk voor 
die ondernemingen die per saldo meer getroffen worden door een beperking 
van de aftrek van betaalde groepsrente dan dat zij voordeel hebben van het 
laag belasten van ontvangen groepsrente) en dus ook voor de staatssecretaris 

                                                 
6 Wet van 13 december 1996, Stb. 1996, 651. 
7 Zie de beschikking van de Europese Commissie van 8 juli 2009, nr. C(2009) 4511 definitief. 
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een probleem. Onder andere om die reden is ondanks de positieve uitkomst 
van de staatssteuntoets de verplichte groepsrentebox tot nu toe (voorjaar 
2011) niet ingevoerd.  
 
Een ander treffend voorbeeld van de wens van Nederland om zijn deuntje 
uitdrukkelijk mee te spelen in de internationale tax planning kan gevonden 
worden in het schrappen van de bepaling in artikel 13, lid 3, onderdeel b, 
tweede volzin Wet Vpb 1969 (tekst 2006) dat hybride schuld bij de in 
Nederland gevestigde creditrice alleen dan onder de deelnemingsvrijstelling 
wordt gebracht als dit vermogen ook in het land van vestiging van de 
debitrice als eigen vermogen wordt behandeld. Nederland heeft deze anti-
dubbeldip-bepaling in 2007 geschrapt en daarmee de deur wagenwijd 
opengezet voor internationale tax planning. 
 
Uit vorenstaande voorbeelden van Nederlands pogingen om in de 
vennootschapsbelasting concurrerend te zijn blijkt wat mij betreft dat 
Nederland er zelf toe uitnodigt dat bedrijven zich calculerend opstellen. 
Principes blijken ondergeschikt gemaakt te worden aan de vraag of de 
heffingen laag genoeg zijn om ondernemingen en hun kapitaal hier te krijgen 
of hier te houden. Een overheid die uitlokt tot en meewerkt aan dit soort 
calculerend gedrag moet natuurlijk niet vreemd opkijken als ondernemingen 
blijven calculeren als dat die overheid niet goed uitkomt. Het is dus voor een 
deel: ‘eigen schuld, dikke bult’, of liever: ‘men krijgt wat men zaait.’ Dat neemt 
overigens de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven niet weg.8 Je hoeft ook 
niet te doen waartoe de overheid je uitlokt. Soms is dat wijs, zeker als men 
zich realiseert dat wat de Nederlandse overheid graag ziet gebeuren in andere 
landen soms als agressieve tax planning wordt gezien. Een MNO heeft met 
alle overheden rekening te houden en niet slechts de Nederlandse. Natuurlijk 
mag en moet eenieder zijn eigen fiscale ethiek hebben, maar we moeten erg 
oppassen als we anderen de morele maat nemen met onze ethische normen en 
waarden. Willen we alle andere burgers en bedrijven steeds met resultaat 
kunnen aanspreken op normen en waarden dan is de enige weg om er voor te 
zorgen dat die hun weerslag vinden in (per definitie wel juridisch 
afdwingbare) wet- en regelgeving. 9  Als we zaken echt belangrijk vinden, 
moeten we ze niet overlaten aan de individuele ethische afweging van 
belastingplichtigen. 
 
 
7. Doorgeschoten fiscaal trapezewerk? 
 
Bij de nationale ondernemers hebben we het al eerder zien gebeuren, en bij de 
MNO’s is er een vergelijkbare trend ingezet: belastingbesparende constructies 
zijn niet (meer) iets om over op te scheppen, maar om kritisch naar te kijken. 
Dat wil niet zeggen dat er geen belasting meer bespaard wordt, maar wel dat 

                                                 
8  De ethische aanvaardbaarheid van een constructie lijkt me immers (anders dan de 
juridische) niet primair afhankelijk van de grillen van de wetgever. 
9 Vergelijk J.A.G. van der Geld, ‘De wet als enige norm in fiscaal-ethische zaken’, in: D.A. 
Albregste & P. Kavelaars, Maatschappelijk heffen. De wetenschap (Stevens-bundel), p. 269 e.v., 
Deventer, Kluwer, 2006. 
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belastingen en de wenselijke hoogte daarvan voor het concern te belangrijk 
gevonden worden om over te laten aan de fiscale specialisten en weer 
uitdrukkelijk in de directiekamers besproken worden. ‘Tax in the Boardroom’ 
is de treffende titel van een (al in 2004) door KPMG uitgebracht 
discussierapport die deze ontwikkeling kernachtig typeert. 10  De term 
suggereert dat de belastingadviseurs fiscaal heel andere dingen deden dan de 
directie van de onderneming zou willen maar dat dit nu voortaan afgelopen is 
nu de directie zich er zelf weer mee bemoeit. Natuurlijk is er soms sprake van 
hoog trapezewerk in de advisering, maar het resultaat is altijd simpel: 
belastingbesparing. Dat snapte en snapt het bestuur van een MNO heel goed 
en het heeft dat reultaat ook expliciet of impliciet gewild. Een belangrijk 
aspect dat met het brengen van ‘Tax in the Boardroom’ wordt bereikt is dat 
ook niet fiscaal ingewijden zich meer expliciet bezig houden met de 
aanvaardbaarheid van fiscale advisering. Dat lijkt me winst, maar men moet 
daar geen overspannen verwachtingen van hebben. Na de eerste gewenning 
zal men zich gedragen zoals een goed bestuurder in een kapitalistische wereld 
betaamt: hij doet die dingen die voordelig zijn voor hem en zijn onderneming. 
Alleen als de nadelen van het volgen van scherpe fiscale adviezen de voordelen 
overtreffen, zal men daar van afzien. Die nadelen kunnen hetzij door burgers 
of collega-bedrijven worden veroorzaakt (kopersstaking, boycots, en 
dergelijke) hetzij door overheden in het leven worden geroepen. Bij de laatste 
kan men denken aan sancties als boeten, gevangenisstraf en dergelijke maar 
bijvoorbeeld ook aan extra of verscherpte controles of een uitsluiting van het 
stelsel van horizontaal toezicht. Wat ‘Tax in the Boardroom’ dus primair 
veroorzaakt is dat bij de kosten-batenanalyse van mogelijke fiscale 
constructies uitdrukkelijker dan in het verleden mogelijke indirecte en niet-
fiscale lasten worden meegewogen. Het blijft echter een kosten-batenanalyse 
waarin voor ethiek die uiteindelijk niets geldelijks oplevert geen plaats is. 
‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’, is in een sterk competatieve wereld voor 
MNO’s een gevaarlijk spreekwoord want voor je het weet prijs je jezelf uit de 
markt. 
 
 
8. Ethiek kost geld en dat moet men zich kunnen veroorloven 
 
MNO’s houden zich wel degelijk (in de regel) aan ethische normen maar die 
ontlenen ze niet louter aan de nationale maatschappij. Een aspect wat in deze 
ook aandacht verdient, is de reden waarom een onderneming zich wellicht niet 
ethisch verantwoord gedraagt. Het maakt bijvoorbeeld mijns inziens wezenlijk 
wat uit of het zondigen tegen de ethische regels een faillissement voorkomt 
dan wel de aandeehouders boven op een al fatsoenlijk rendement nog meer 
voordeel bezorgt (en tegenwoordig dan ook vaak bijdraagt aan een extra hoge 
bonus voor de topbestuurders van de onderneming). Anders gezegd: ethiek 
kost geld en dat moet men zich kunnen veroorloven. Zo zou men het 
profiteren van de verschillen in regels tussen landen, waardoor dubbele 
kostenaftrekken, dubbele verliesverrekening of heffingsvacuüms ontstaan, in 

                                                 
10 Tax in the Boardroom: A Discussion Paper, www.kpmg.com.au/aci/docs/tax-boardroom.pdf. 
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principe onethisch kunnen vinden 11 , maar blijft men zo’n handelwijze 
onethisch (en dus onacceptabel) vinden indien een onderneming hiermee een 
dreigend faillissement kan afwenden (en duizenden mensen hun baan 
behouden)? Heiligt soms het doel de middelen wel? 
 
 
9. Conclusies 
 
Ethiek moet men bezien vanuit de samenleving waarvan men deel uitmaakt. 
Welnu, heel kort geformuleerd is mijn stelling dat louter nationaal actieve 
belastingplichtigen gehouden zijn zich te voegen naar nationaal-ethische 
normen maar dat voor multinationale ondernemingen het wereldtoneel de 
samenleving is waaraan zij hun ethische normen moeten ontlenen. Naarmate 
onze nationale normen meer afwijken van de mondiale treedt hier een evident 
spanningsveld op. Dat zou enerzijds voor ons reden moeten zijn om de 
nationale afwijkingen van de wereldnormen nog eens kritisch tegen het licht 
te houden en anderzijds ook reden moeten zijn om met wat meer begrip naar 
MNO’s te kijken. Op fiscaal gebied spelen veel van de ethische aspecten voor 
MNO’s zich af op Vpb-gebied (de vennootschapsbelasting is een van onze 
meest verstorende belastingen). Die vennootschapsbelasting is een erg 
technocratische belasting, die in de fiscale theorie pas bestaansrecht en glans 
verwerft in relatie tot en in dienst van de inkomstenbelastingheffing van 
natuurlijke personen. Vanuit juridisch en ethisch perspectief is de relatie 
tussen de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting cruciaal omdat 
belastingen uiteindelijk door natuurlijke personen gedragen worden.  
 
Terug naar de beginvraag: gelden er aparte ethische regels voor MNO’s? 
Zoals vaak bij moeilijke vragen is het antwoord genuanceerd: ja en nee. 
Enerzijds is het antwoord nee omdat voor eenieder geldt dat hij zich te 
gedragen heeft naar de ethische normen van zijn leef- en werkomgeving en er 
op dat abstractieniveau geen verschil bestaat tussen louter nationale en 
multinationale ondernemingen. Anderzijds is het antwoord ja omdat bij de 
praktische invulling van de abstracte norm blijkt dat de leef- en 
werkomgeving als referentiekader voor een MNO ruimer is dan voor de louter 
nationaal actieve ondernemer. 

                                                 
11 Vergelijk het ‘single tax principle’ (inkomen moet tenminste ergens een keer belast wor-
den) van Avi-Yonah door Richard Happé aangehaald in § 2.13 van zijn preadvies voor de 
VBW getiteld ‘Belastingethiek: een kwestie van fair share’ (Deventer, Kluwer, 2011). Dit 
preadvies was tijdens het schrijven van dit artikel nog niet in druk verschenen maar wel 
elektronisch beschikbaar en is op 14 december 2010 in een levendige bijeenkomst van de 
VBW bediscussieerd. 



 

 



 

59 

Vrijheid en belastingrecht: een verkenning 
 
 
Prof. mr. J.L.M. Gribnau1  

 
    ‘Wie in de macht van iemand komt, verliest zichzelf’2 

 
 
1. Inleiding 
 
De filosofen John Rawls en Ronald Dworkin zijn een voortdurende bron van 
inspiratie voor Richard Happé. In hun werk staan fundamentele waarden als 
vrijheid, gelijkheid en solidariteit centraal. Richard Happé werkt in zijn publica-
ties dit gedachtegoed verder uit voor het belastingrecht. Zijn startpunt is vaak 
het gelijkheidsbeginsel. Gelijkheid staat daarbij in direct verband met vrijheid; 
belastingen beperken immers de bestedingsvrijheid. Maar de vraag is of  vrijheid 
niet meer aspecten kent, en vervolgens, of  die aspecten vertaald kunnen worden 
naar het belastingrecht. De methode om het begrip ‘vrijheid’ hier te onderzoe-
ken in relatie tot belastingheffing is een analyse van de politiek-filosofische en 
ethische literatuur over vrijheid. Daar worden een aantal vrijheidsbegrippen on-
derscheiden – overigens met raakvlakken en een zekere overlap. Auteurs geven 
bovendien vaak een eigen invulling aan de verschillende vrijheidsbegrippen. Deze 
bijdrage heeft een exploratief karakter; het gaat meer om het signaleren van ver-
schillende voor de belastingheffing relevante facetten van vrijheid dan om een 
zeer secuur uitbenen van overeenkomsten en verschillen tussen de diverse vrij-
heidsbegrippen sec. Ik besteed ook aandacht aan de relatie tussen vrij-
heids(begrippen) en andere fundamentele waarden. Als opstapje voor mijn 
analyse fungeren ideeën van Rawls, waar ik derhalve mee begin. 
 
 
2. Rawls: (gelijke) vrijheid en autonomie  
 
Richard Happé sluit in zijn proefschrift aan bij de door Rawls in zijn opus mag-
num ‘A Theory of  Justice’ ontwikkelde theorie over sociale rechtvaardigheid.3 
Rawls ziet de maatschappij als een coöperatieve onderneming waarbinnen men 
samenwerkt om vrede, veiligheid en andere waarden te kunnen realiseren. Ken-
merkend voor dit samenwerkingsverband tot wederzijds voordeel is dat behoef-
ten, wensen en belangen van de leden deels samenvallen, maar even goed 
regelmatig met elkaar botsen: ‘society is a cooperative venture for mutual advan-
tage (…) typically marked by a conflict as well as by an identity of  interests.’4 
Rawls neemt daarbij de idee van het sociale contract tot uitgangspunt om te 
komen tot een rechtvaardige basisstructuur van een samenleving. Vroegmoder-
ne filosofen als Hobbes, Locke en Rousseau gebruiken het sociale contract als 

                                                 
1 Hoogleraar Kwaliteit van fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden en hoofddocent 
Methodologie van het belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg/Center for Company 
Law, Universiteit van Tilburg; J.L.M.Gribnau@uvt.nl. 
2 P. de Wispelaere, Brieven uit Nergenshuizen, Antwerpen, Manteau 1986, p. 70. 
3 R.H. Happé, Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming, Deventer, Kluwer, 1996, p. 45 e.v. 
4 J. Rawls, A Theory of Justice [1971], Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 4. 
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een instrument om gehoorzaamheid aan de staat de funderen. Het contract was 
traditioneel een juridische constructie ten behoeve van de overgang van een na-
tuurtoestand naar een geordende samenleving, de burgerlijke maatschappij, 
waarin veiligheid, vrijheid en bezit van iedereen wordt gewaarborgd. Rawls ge-
bruikt de idee van het sociale contract anders, namelijk om te komen tot begin-
selen van een rechtvaardige moderne samenleving. De twee beginselen van 
rechtvaardigheid die volgens Rawls door de contractanten zullen worden geko-
zen, zijn: 
1. ‘elke persoon dient een gelijk recht te hebben op het meest uitgebreide 

systeem van gelijke fundamentele vrijheden, dat verenigbaar is met een 
vergelijkbaar systeem van vrijheden voor allen; […] 

2. sociale en economische ongelijkheden dienen zo te worden geordend dat 
ze zowel (a) redelijkerwijs in ieders voordeel mogen worden geacht, en 
(b) verbonden zijn met posities en ambten die voor allen toegankelijk 
zijn.’5 

Met deze beginselen geeft Rawls nader inhoud aan de idee van sociale recht-
vaardigheid. Vrijheid en gelijkheid hangen hier nauw samen. Onder het eerste 
beginsel vallen grondrechten en vrijheden, zoals politieke vrijheid (actief  en 
passief  kiesrecht), vrijheid van meningsuiting, van vereniging en vergadering, 
recht op (persoonlijk) eigendom, enzovoort. Deze passen in de traditie van het 
klassieke liberalisme, met vrijheden die voor iedereen in gelijke mate gelden (zie 
beneden). In het tweede beginsel staan de gelijke kansen voor iedereen in de 
samenleving voorop; dit past meer bij de idee van de moderne staat waar de 
overheid een meer actieve verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn bur-
gers heeft. Met name het eerste beginsel is een politiek-filosofische gelijkheids-
beginsel dat niet alleen voor burgers onderling geldt, maar ook en vooral, dus 
strikter, voor de overheid. De overheid dient zich anders dan de burger, met zijn 
persoonlijke voorkeuren, objectief  en onpartijdig op te stellen.  
Vanuit dit strikte politiek-filosofische gelijkheidsbeginsel is het een kleine stap 
naar het gelijkheidsbeginsel, enerzijds als beginsel van behoorlijke wetgeving, 
anderzijds als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.6 Maar Happé heeft 
laten zien dat dit politiek-filosofische gelijkheidsbeginsel op nog een andere ma-
nier kan worden geoperationaliseerd, namelijk als fundering van de plicht van de 
Belastingdienst tot standpuntbepalingen.7 Dit is een opvallende en vernieuwen-
de stap, niet alleen voor de fiscaliteit. Deze standpuntbepalingen bevorderen 
overigens niet alleen de rechtsgelijkheid maar ook de rechtszekerheid. Het gaat 
immers om zekerheid omtrent de inperking van de bestedingsvrijheid van de 
burger. Deze zekerheid omtrent de mate waarin het recht op het genot van zijn 
eigendom wordt ‘verstoord’ door belastingheffing, is dus zekerheid omtrent zijn 
vrijheid. Niet alleen vrijheid en gelijkheid hangen dus nauw samen, maar ook 
zekerheid.  
In het tweede rechtvaardigheidsbeginsel van Rawls komen met name opvattin-
gen over sociale rechtvaardigheid terug: de verhouding tussen individuele vrij-
heid en sociale en economische ongelijkheid in het licht van de contingenties 
van het leven van mensen. Dit beginsel gaat over de mate waarin inbreuk op 
individuele vrijheid toelaatbaar is om vormen van sociale en economische onge-

                                                 
5 Rawls 1999, p. 53. 
6 Happé 1996, p. 286-402. 
7 Happé 1996, p. 45 e.v.  
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lijkheid te redresseren. Rawls stelt hier de gelijke kansen voor iedereen in de 
samenleving voorop. Hier zien we een meer materieel gelijkheidsbeginsel omwil-
le van een vrijheid die meer is dan een formeel begrip. Indien mensen weliswaar 
vrij zijn, maar geen of onvoldoende middelen hebben om die vrijheid te realise-
ren, blijft de formele idee van vrijheid en gelijkheid onbevredigend. Wederom 
zien we hier de samenhang tussen aspecten van vrijheid en gelijkheid. Herverde-
ling van inkomen ten behoeve van een rechtvaardiger samenleving past in dit 
perspectief. 
De door Rawls beredeneerde beginselen voor een rechtvaardige basisstructuur 
van een moderne maatschappij zijn gebaseerd op een bepaalde voorstelling van 
de personen die deel uitmaken van dat samenwerkingsproject. Het is dan ook 
niet voor niets dat John Rawls de vraag stelt naar het (ideaal)beeld van een per-
soon dat wij voor ogen hebben als we nadenken over rechtvaardigheid. Hoe ver-
houdt de vrijheid van de één zich tot de vrijheid van de ander? Zijns inziens zijn 
de idee van rechtvaardigheid, van een samenleving en van een persoon onverbre-
kelijk met elkaar verbonden. ‘When fully articulated, any conception of justice 
expresses a conception of the person, of the relations between persons, and of the 
general structure of social cooperation.’8 Het aanvaarden van bepaalde rechtvaar-
digheidsbeginselen betekent dat we een ideaal van een persoon aanvaarden waar-
bij we door vanuit die beginselen te handelen dat ideaal van een persoon 
realiseren. Gegeven de samenhang en wisselwerking tussen mensbeeld- en maat-
schappijbeeld heeft de vraag naar de basisstructuur die Rawls formuleert daarom 
twee onderling verbonden facetten: ‘the kind of person we might want to be and 
the form of society we might wish to live in and to shape our interests and cha-
racter.’9 Volgens Rawls zal er onder de leden van een geordende maatschappij 
een consensus bestaan over fundamentele rechtvaardigheidsbeginselen en zij 
weten van elkaar dat zij die ‘public conception of justice’ delen. Daarnaast zien de 
leden van deze geordende maatschappij zich als ‘free and equal moral persons.’ 
Vrijheid en gelijkheid liggen ten grondslag aan een rechtvaardige basisstructuur 
van een samenleving.  

Rawls heeft in filosofie een bepaald beeld van – samenwerkende – mensen 
voor ogen. Het gaat om personen die kunnen nadenken over welk leven ze 
willen leiden en daarover beslissingen kunnen nemen. Dit zijn autonome per-
sonen, die verantwoordelijk zijn voor hun fundamentele belangen en doelen. 
De waarde ‘autonomie’ kunnen we zien als een concretisering van vrijheid.10 
Maatschappelijke instituties dienen deze autonomie te respecteren.11 Rawls 
koppelt dus autonomie en een rechtvaardige samenleving aan elkaar. Vervol-
gens kunnen we twee vormen van autonomie onderscheiden. Enerzijds is er 
politieke autonomie: ‘the legal independence, and assured integrity of citizens and 
their sharing equally with others in the exercise of political power’; de andere 
vorm van autonomie is ‘purely moral, and characterizes a certain way of life and 
reflection, critically examining our deepest ends and ideals.’12 Naast politieke 
autonomie en participatie, waarbij het actief en passief kiesrecht van belang zijn, 

                                                 
8 J. Rawls, ‘A Kantian Conception of Equality’, in J. Rawls, Collected Papers, Cambridge 
(Mass.)/London, Harvard University Press, 1999(a), p. 254. 
9 Rawls 1999a, p. 255. 
10 Vgl. B. Roessler, Over autonomie en rechtvaardigheid, Amsterdam, Vossius Pers UvA, 2010. 
11 Rawls 1999a, p. 260: ‘Social arrangements must respect their autonomy.’ 
12 J. Rawls, ‘The Idea of Public Reason Revisited’, in Rawls, Collected Papers, 1999(b), p. 586. 
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is er dus morele autonomie. Deze morele autonomie behelst een specifieke ver-
antwoordelijkheid, Rawls is daar duidelijk over. ‘Wij mogen geen voordeel be-
halen bij de gezamenlijke inspanningen van anderen zonder ons billijke aandeel 
te leveren.’13 Deze uitspraak is voor Richard Happé een belangrijk aanknopings-
punt voor de bepaling van de morele verantwoordelijkheid van belastingplichti-
gen. Belastingontwijking bijvoorbeeld is een zaak die gevolgen heeft voor 
anderen, zij moeten een grotere bijdrage leveren, en daarmee voor het gelijk-
heidsbeginsel. Free rider-gedrag staat zo op gespannen voet met de basisconceptie 
van een samenleving als een samenwerking tot wederzijds voordeel. Morele au-
tonomie vergt daarom het maken van bewuste keuzes bij het nakomen van fiscale 
verplichtingen in het licht van het gelijkheidsbeginsel. In een samenleving gezien 
als een ‘cooperative venture’ heeft ieder lid rechten én plichten. Ieder zal daarom 
een evenwicht moeten zien te vinden tussen het nastreven van zijn eigenbelang 
en de belangen van anderen. Ethisch verantwoord handelen staat dan tegenover 
egoïsme, het ongebreidelde nastreven van het fiscaal voordeligste resultaat. Vrij-
heid is dus niet gelijk aan vrijblijvendheid ten opzichte van anderen. 
 
 
3. Facetten van vrijheid 

 
In het voorgaande kwam het begrip vrijheid regelmatig voor. Laten we nu eens 
een aantal aspecten van ‘vrijheid’ onderscheiden om meer greep op die nog wat 
diffuse waarde te krijgen. In het voorgaande werd al gebruik gemaakt van poli-
tiek-filosofische en ethische concepten. Methodologisch gezien gaat het hier dus 
om een filosofische analyse van waarden in het belastingrecht. 

 
Inmiddels klassiek is het onderscheid van Isaiah Berlin in twee aspecten van vrij-
heid.14 In zijn zeer invloedrijke essay uit 1958 onderscheidt hij negatieve en posi-
tieve vrijheid. Dit onderscheid heeft tot veel discussie geleid. Desondanks hanteer 
ik dit onderscheid hier toch. Ik wil namelijk als gezegd niet een uitputtende ana-
lyse geven van de relatie tussen vrijheid en belastingen. Het gaat mij om een eer-
ste verkenning om te laten zien dat heel diverse vrijheidsbegrippen in het 
belastingrecht een rol spelen. Daarbij komt, dat allicht een meer verfijnde onder-
scheiding mogelijk is tussen verschillende vrijheidsbegrippen, maar dat een be-
paalde mate van overlap waarschijnlijk onvermijdelijk is.15 Hier volsta ik echter 
met bepaalde aspecten van vrijheid voor het voetlicht te brengen. Ik ga daarbij 
niet of nauwelijks in op concrete fiscale regelingen, en de meer juridisch-
technische vrijheid die deze regelingen de verschillende fiscale actoren laten –

                                                 
13 Rawls 1999, p. 96. 
14 I. Berlin, ‘Two Concepts of Liberty’ [1958], in Idem, Four Essays on Liberty, Oxford [etc.], 
Oxford University Press, 1969. Ook Rawls maakt onderscheid tussen negatieve en positieve 
vrijheid; Rawls 1999, p. 176 e.v. 
15 Zie bijvoorbeeld P. Pettit, A Theory of Freedom. From the Psychology to the Politics of Agency, 
Cambridge, Polity, 2001 en A. Swift, Political philosophy. A Beginners’ Guide for Students and 
Politicians, Cambridge, Polity, 2001. 
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denk aan de beleidsvrijheid en beoordelingsruimte van de inspecteur en de 
vrijheid van de ondernemer bij de winstbepaling.16 

Deze focus op vrijheid van het individu wil overigens niet zeggen dat vrijheid 
absoluut kan zijn, een onbeperkte vrijheid van de één komt immers al gauw in 
botsing met vrijheid van anderen. Bovendien is vrijheid niet de enige funda-
mentele menselijke waarde. Denk aan gelijkheid, zo zegt Berlin. ‘Equality may 
demand the restraint of the liberty of those who wish to dominate.’17 De ver-
houding tot andere waarden blijft hier verder grotendeels buiten beschou-
wing.18 
 
3.1. Negatieve vrijheid 
 
Berlin beschouwt negatieve vrijheid als de meest fundamentele vorm van vrij-
heid. Vrijheid in de negatieve betekenis betreft zijns inziens het antwoord op de 
vraag ‘What is the area within which the subject – a person or group of persons – 
is or should be left to do or be what he is able to do or be, without interference by 
other persons?’ Berlin vervolgt ‘I am normally said to be free to the degree to 
which no man or body of men interferes with my activity.’19 Negatieve vrijheid 
is dus de afwezigheid van belemmeringen – dan beschikt men over keuzevrijheid. 
‘Political liberty in this sense is simply the area within which a man can act 
unobstructed by others.’20 Dwang die anderen op mij uitoefenen, is bij uitstek 
een belemmering die maakt dat ik niet kan handelen zoals ik zelf wil. Mijn 
keuzevrijheid wordt beperkt; ik kan dan mijn doelen niet bereiken. 
Het legaliteitsbeginsel bakent traditioneel de omvang van deze ‘interference’ 
af. Het recht creëert een ruimte van individuele vrijheid. Dan ontstaat er een 
ruimte waarin een mens niet gehinderd door anderen kan handelen. Dit is het 
klassieke liberale vrijheidsbegrip. Zo schrijft Hobbes al: ‘Liberty, or Freedom, 
signifieth (properly) the absence of Opposition; (by Opposition I mean externall 
Impediments of motion).’21 Het recht vormt een belangrijke waarborg om zonder 
belemmeringen te kunnen leven, zodat een individu kan leven zoals het zelf ver-
kiest. Negatieve vrijheid krijgt dan gestalte in de individuele ‘rechtsvrije’ ruimte. 
Tevens regelt het recht de verhouding tot de rechtsvrije ruimte van andere 
rechtssubjecten – inclusief de overheid. Vanwege de (vergaande) juridische regu-
lering van de individuele vrijheid gaat het, zeker tegenwoordig, eerder om een 
‘rechtsluwe’ dan om een rechtsvrije ruimte. 
 

                                                 
16 Vgl. H. Gribnau, ‘Separation of Powers in Taxation: The Quest for Balance in the Nether-
lands’, in A.P. Dourado (ed.), Separation of Powers in Tax Law, Amsterdam, IBFD, 2010, p. 
149 e.v. 
17 I. Berlin, ‘The Pursuit of the Ideal’, in I. Berlin, The Crooked Timber of Humanity, London, 
John Murray, 1990, p. 12. Dit is een raakpunt met het republikanistische vrijheidsbegrip – 
waar vermijding van overheersing een leidend motief is (zie § 3.3). 
18 Er is sprake van een waardenpluralisme zodat een keuze uit incommensurabele waarden 
noodzakelijk is; Berlin 1969, p. 131. Vgl. H. Gribnau, ‘Recht, beginselen en waardenplura-
lisme’, in E.T. Feteris e.a. (red.), Op goede gronden, Nijmegen, Ars Aequi, 1997, p. 238-246 en 
Pauwels, in deze bundel. 
19 Berlin 1969, p. 121-122. 
20 Berlin 1969, p. 122. 
21 Th. Hobbes, Leviathan [1651], (R. Tuck, e.d), Cambridge: Cambridge University Press, 
1991, Ch. XXI, p. 145. 
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3.2. Positieve vrijheid 
 
Positieve vrijheid is volgens Berlin het andere vrijheidsbegrip. Vrijheid in de po-
sitieve betekenis is zijns inziens in het geding bij de vraag ‘What, or who, is the 
source of control or interference that can determine someone to do or be, this 
rather than that.’ Hier gaat het om de behoefte aan zelfbepaling, om zeggenschap 
te hebben over mijn leven. Berlin schrijft vervolgens: ‘The “positive” sense of the 
word “liberty” derives from the wish on the part of the individual to be his 
own master. I wish my life and decisions to depend on myself, not on external 
forces of whatever kind.’22 Een individu wil zelf handelen en beslissen en niet 
door externe oorzaken worden geleid. Deze positieve vrijheid kan ruim wor-
den opgevat als de mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot participatie aan de 
vormgeving van maatschappij en staat.23 Een specifieke invulling van de al-
gemene idee van positieve vrijheid biedt het begrip ‘autonomie.’ Boven bleek 
dat dan de nadruk op de persoonlijke reflectieve zelfbepaling ligt. Een (moreel) 
autonoom persoon denkt kritisch na over welk leven hij of zij wil leiden en 
welke doelen en middelen daarbij passen – hoe dus te handelen om een goed 
leven te leiden. Bovendien stelt volgens Kant een autonoom persoon zich zelf 
‘wetten’, dat wil zeggen normen die deze persoon juist acht en waarnaar hij of zij 
handelt. Het gaat hier om het kunnen nemen van redelijke beslissingen. Auto-
nomie impliceert ook verantwoordelijkheid voor de eigen fundamentele belan-
gen en doelen.  
Positieve vrijheid als participatie aan de vormgeving van het algemeen belang 
raakt aan het bovengenoemde ideaal van politieke autonomie. Ook hier gaat het 
om zelfwetgeving. Bij het aspect van participatie ligt de nadruk, anders dan bij 
negatieve vrijheid, op het samen handelen. Het zal duidelijk zijn dat de positieve 
vrijheid (mede) bepalend is voor de invulling van negatieve vrijheid. Op basis van 
participatie wordt immers een bepaalde vormgeving van maatschappij en staat 
gerealiseerd. Deze bepaalt – expliciet of impliciet – mede de vrijheid van het indi-
vidu en het (juridische) kader voor zijn betrekkingen met andere individuen. 
Maatschappelijk wenselijk geachte doelen kunnen dan leiden tot een inmenging 
in de individuele vrijheid. Negatieve vrijheid veronderstelt in dit opzicht positieve 
vrijheid. Men moet gezamenlijk een samenleving wensen, inrichten en instand-
houden die de negatieve vrijheid respecteert en garandeert.24 
 
3.3. Vrijheid als niet-afhankelijk zijn 
 
Meer recent zien we een herleving van een derde vrijheidsbegrip: het republika-
nistische ideaal van vrijheid. Dit vrijheidsbegrip vindt zijn oorsprong in het 
klassieke republikanisme zoals zich dat ontwikkelde in de Italiaanse stadstaten 
– en zich van daaruit over Europa verspreidde.25 Republikanistische vrijheid 
verwerpt niet alleen inmenging, maar ook overheersing (‘domination’) of af-

                                                 
22 Berlin 1969, p. 122, respectievelijk p. 131. 
23 Ch. Taylor, ‘What's Wrong with Negative Liberty’, in A. Ryan (ed.), The Idea of Freedom: 
Essays in Honour of Isaiah Berlin, Oxford, Oxford University Press, 1979. 
24 Vgl. G.A. van Asperen, Het bedachte leven. Beschouwingen over maatschappij, zingeving en 
ethiek, Amsterdam, Meppel, 1993, p. 111. 
25 Daaronder ook Nederland; zie bijv. M. Van Gelderen, ‘The Machiavellian Moment and 
the Dutch Revolt: The Rise of Neostoicism and Dutch Republicanism’, in G. Bock e.o. (eds.), 
Machiavelli and Republicanism, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 
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hankelijkheid. Deze ‘non-domination’ wordt opgevat als ‘the condition of the 
individual who does not have to depend on the arbitrary will of other indi-
viduals or institutions that might oppress him or her with impunity if so de-
sired.’26 Hieronder valt ook economische afhankelijkheid, bijvoorbeeld van een 
werknemer van een werkgever of van de maatschappij van een zeer grote on-
derneming. Er is dus een ander die de macht heeft tot willekeurige inmenging, 
en van de aanwezigheid daarvan zijn beide partijen zich bewust.27 Dit begrip 
van vrijheid onderscheidt zich enerzijds doordat ook de constante dreiging 
van inmenging als overheersing wordt gezien, die dus nog geen feitelijke in-
menging is – en dus buiten het negatieve vrijheidsbegrip valt. Het gaat om de 
bescherming tegen het constante gevaar onderworpen te worden aan beper-
kingen. Daarnaast wordt regulering door het recht indien en voor zover het niet 
willekeurig is, niet gezien als het wegnemen van vrijheid.28 Willekeurig recht 
perkt individuele autonomie dus in. Hierbij wordt autonomie niet zozeer als 
zelfwetgeving – direct of via vertegenwoordigers – gezien, want dan kan een 
meerderheid (nog) wetten aannemen die willekeurig zijn ten koste van een 
minderheid, die aldus van haar autonomie wordt beroofd. Kortom, door het 
recht gereguleerd gedrag is vrij, niet als het recht vrijwillig wordt aanvaard, 
‘or when it corresponds to the desires of the citizens, but when the law is not 
arbitrary, that is (…) when it is applied equally to all citizens or to all mem-
bers of the group in question.’29 Republikanistische auteurs beschouwen het 
recht als niet willekeurig wanneer het recht algemeen geldig is. Vrijheid 
wordt verbonden met gelijkheid voor de wet. Deze eis van formele gelijkheid 
is later klassiek geformuleerd door Kant: ‘Eine Verfassung von der grössten 
menschlichen Freiheit nach Gesetzen, welche machen, dass jedes Freiheit mit 
der anderen ihrer zusammen bestehen kann, ist (...) eine notwendige Idee.’30 
Bovendien gaat het hen niet enkel om een (actieve) willekeurige inmenging, 
maar ook om andere vormen van willekeurige machtsuitoefening waardoor 
individuen zich niet vrij te doen en laten wat ze willen. Een dergelijke rem-
ming kan bijvoorbeeld leiden tot zelf-censurering.31 Verder hecht het republi-
kanisme groot belang aan politieke participatie: burgers dienen (politiek) actief 

                                                 
26 M. Viroli, Republicanism, New York, Hill and Wang, 2002, p. 35. Binnen het liberalisme is 
(later) het ‘schadebeginsel’ ontwikkeld: iemands vrijheid mag alleen worden beperkt voor 
zover dat nodig is om te verhinderen dat hij anderen schaadt; J.S. Mill, On Liberty [1859], 
Oxford / New York, Oxford University Press, 1991, p. 14. Dit beginsel lijkt minder inper-
king van vrijheid toe te staan dan het willekeur-criterium. 
27 Pettit 2001, p. 140-141. 
28 Pettit 2001, p. 145. Hier wordt de overgang zichtbaar van vrijheid als feit naar het recht 
op vrijheid. 
29 Viroli 2002, p. 43; vrijwillige aanvaarding door de meerderheid kan immers tot een wille-
keurige wet voor een andere groep burgers betekenen, ‘thus depriving them of their auto-
nomy.’ Omgekeerd kan overigens deze niet-willekeurige inperking leiden tot inperkingen 
die niemand behalve de (niet-democratische) regering wil; Anne Ruth Mackor wees mij op 
dit punt, waarvoor dank. 
30 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft [1781], Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1974, A 316, p. 
323-324. 
31 Pettit 2001, p. 138-139. 
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te zijn om de macht van de staat in toom te houden. Burgerdeugden spelen 
hierbij een belangrijke rol.32 
Wat houdt nu afhankelijkheid in? De Nederlandse zeventiende-eeuwse filosoof 
Spinoza (1632-1677) werkt de idee afhankelijkheid verder uit. Spinoza staat op 
zich niet bekend als rechtsfilosoof, maar dat is niet helemaal terecht.33 Hij biedt in 
zijn werk een gelaagd vrijheidsbegrip waarvan het verminderen van afhankelijk-
heid een aspect is.34 
In zijn Politiek Traktaat (Tractatus Politicus) benoemt hij een aantal aspecten van 
de onafhankelijkheid waarvoor hij de uitdrukking ‘sui juris’ gebruikt; een term 
met nogal wat betekenisnuances.35 Dit ‘eigen recht hebben’ is een gevolg van 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid, van het hebben van macht (macht opgevat 
in zeer ruime zin).36 De betekenis kan zijn autonomie, eigen baas zijn, soeverein 
en vrij zijn (Berlin’s ‘his own master’). Spinoza zet ‘sui juris’ ook tegenover ‘alte-
rius juris’, het ondergeschikt zijn aan een ander, het vallen onder andermans be-
voegdheid of macht. Dit is een relationeel begrip ‘afhankelijkheid’, in de zin van 
aan de wil en grillen van een ander overgeleverd zijn. Spinoza laat dan subtiel 
zien dat het mogelijk is dat iemand ogenschijnlijk zelf beslist, maar in feite daarbij 
doet wat een ander wil. Deze persoon wordt niet door iemand gedwongen, maar 
is (toch) in de macht van een ander. Iemand kan bijvoorbeeld door vrees voor een 
ander of hoop op weldaden van een ander doen wat deze andere persoon wil, zo-
dat hij niet ‘de macht heeft naar eigen inzicht te leven’ (TP 2,9).37 
 
 
4. Vrijheid, onvrijheid en belastingrecht 
 
Het voorgaande bood een analyse van drie politiek-filosofische vrijheidsbegrip-
pen: negatieve vrijheid, positieve vrijheid, en vrijheid als niet-afhankelijkheid. 
Vanuit positieve vrijheid werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen politiek-
filosofische autonomie en (persoonlijke) morele autonomie, dat behoort tot het 
domein van de ethiek Nu zal de mogelijke betekenis worden onderzocht van 
deze verschillende vrijheidsbegrippen in het belastingrecht. 
 
4.1. Negatieve vrijheid: belastingen als inmenging 
 
Deze drie begrippen van vrijheid kunnen we koppelen aan belastingheffing. Ri-
chard Happé laat dit mooi zien in zijn behandeling van de idee van liberale 

                                                 
32 Pettit 2001, p. 145. Hij wijst er op dat republikanisten toen, ‘were, like everyone else at 
the time, extremely narrow in their view of who counted in politics.’ Precies daardoor had-
den zij echter ‘a very rich image of the freedom that those citizens might enjoy.’ 
33 Vgl. H. Gribnau, ‘De macht van het recht. Spinoza’s bijdrage aan de rechtstheorie’, NJB 
67 (1992) nr. 43, p. 1443-1451. 
34 Zie de fraaie master thesis: R. Koekkoek, Spinoza’s Conception of Political Liberty and the 
Dutch Republic, 1650-1677, Utrecht, 2010, 
www.benedictusdespinoza.nl/lit/R_Koekkoek_Spinoza_liberty.pdf, geraadpleegd op 28-10-
2010. 
35 Vgl. vertaler S. Shirley in Spinoza, Political Treatise, Indianapolis, Hackett, 2001, p. 42, 
noot 31. 
36 W.N.A. Klever, ‘Inleiding’, in B. de Spinoza, Hoofdstukken uit de Politieke Verhandeling, 
Meppel/Amsterdam, Boom, 1985, p. 33. 
37 Spinoza 1985, p. 50. 
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rechtsstaat – als voorganger van de sociale verzorgingsstaat.38 Het uitgangspunt 
van zeventiende-eeuwse filosofen als Thomas Hobbes en John Locke is daarbij 
dat aan de overheid alleen zoveel macht moet worden overgedragen als nodig is 
om de aan haar overgedragen en opgedragen taken uit te voeren. Een dergelijk 
formeel vrijheidsbegrip is kenmerkend voor de idee van de liberale rechtsstaat. 
De vrijheid van het handelende individu staat voorop. Vrijheid wordt rechtens 
beschermd; vrijheid is een recht. Inbreuken daarop moeten kunnen worden ge-
rechtvaardigd en in wetten worden vastgelegd (legaliteitsbeginsel). Dit negatie-
ve vrijheidsbegrip is formeel omdat het staat voor de nadruk op de afwezigheid 
van een belemmering of  inmenging. In een materieel vrijheidsbegrip daarente-
gen staat het daadwerkelijke vermogen (of  de macht) tot handelen centraal.39 
Het feit dat niemand verhindert mij iets te doen wil nog niet zeggen dat ik het 
ook kan doen. Mijn keuzevrijheid kan immers beperkt zijn omdat mij bijvoor-
beeld de (financiële) middelen ontbreken om ook echt te doen wat mij – formeel 
gezien – vrij staat te doen. Om niet alleen formeel, maar ook materieel vrij te 
zijn kan herverdeling van inkomen nodig zijn, bijvoorbeeld via de belastingwet, 
zoals we beneden zullen zien. 
Deze negatieve, formele vrijheid heeft een relationeel aspect, omdat deze vrijheid 
gerelateerd is aan de vrijheid van andere individuen. Formele vrijheid is hier 
verbonden met formele gelijkheid, het gaat om het recht op een gelijke vrijheid. 
Een ieder heeft immers recht op een zo groot mogelijke vrijheid welke met die 
van anderen is te verenigen. Happé wijst erop dat dezelfde gedachte bij John 
Stuart Mill is te vinden die in dit verband de overheid een belangrijke functie 
toekent. De bestaansreden van de overheid ligt in de waarborging van de gelijke 
vrijheid van de burgers. Deze waarborgfunctie heeft echter ook een schaduwzij-
de: de overheid die fungeert als garant van de (negatieve) vrijheid van de bur-
gers, maakt tegelijk deze burgers afhankelijk van haar, en dus minder vrij (zie 
verder § 4.4). Vrijheid, in welke vorm dan ook, kan dus nooit absoluut zijn en 
bovendien kan het bevorderen van de ene vorm van vrijheid ten koste van een 
andere vorm gaan. 40 
Ten behoeve van haar waarborgfunctie heft de overheid belastingen. Deze 
maken het mogelijk om de (negatieve) vrijheid van de burger te garanderen, 
denk aan uitgaven voor defensie, politie, justitie en dijken. Belastingheffing 
dient om het gebruik van eigendom te beschermen en te reguleren om te 
voorkomen dat burgers over en weer inbreuk maken op elkaars negatieve 
vrijheid. Belastingheffing is tegelijkertijd ook een inmenging, een ‘interference 
within the area in which a man could otherwise act’ (Berlin; zie boven). Belas-
tingheffing vormt immers een inbreuk op het eigendomsrecht van het individu 
en is daarmee een belemmering voor diens negatieve vrijheid. Bevordering van 
negatieve vrijheid vraagt om een zo gering mogelijke inbreuk door belastingen. 
Happé wijst erop dat in deze lijn belastingen, als een inbreuk op het eigendoms-
recht van het individu, zo laag mogelijk moet zijn.41 In dit spoor wordt de belas-
tingheffing daarnaast vanuit de formele gelijkheid beoordeeld – onderscheid 

                                                 
38 Happé 1996, p. 10 e.v.  
39 Swift 2001, p. 55 e.v. noemt dit ‘effective freedom.’  
40 Tevens kunnen andere waarden, als gelijkheid en zekerheid, in het geding zijn. Vgl. J.L.M. 
Gribnau, ‘Gelijkheid en autonomie: waarden bij navordering’, in R. Pieterse (red.), Draaicir-
kels van formeel belastingrecht, Den Haag, Sdu, 2009, p. 155 e.v. 
41 Hij verwijst naar Bentham die spreekt van een ‘certain evil.’ 
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maken zou immers herverdelen betekenen, hetgeen niet past bij het negatieve 
vrijheidsbegrip. Gelijkheid voor belastingen is voor Hobbes bijvoorbeeld een 
zeer fundamenteel punt. Belastingen maken namelijk binnenlandse veiligheid 
mogelijk en daarvan heeft iedereen profijt. De soevereine macht legt belastingen 
op om het leger te betalen en daarmee wordt zowel het leven van de arme als dat 
van de rijke verdedigd.42  
Belastingheffing is als gezegd een inmenging in, een inbreuk op het 
eigendomsrecht en de bestedingsvrijheid van het individu en is daarmee een 
belemmering voor diens vrijheid. De staat heeft tot taak het eigendomsrecht en 
de bestedingsvrijheid te beschermen en bevindt zich daarmee in een spagaat. 
Negatieve vrijheid beschermen is niet mogelijk zonder een inbreuk op die nega-
tieve vrijheid.43 
 
4.2. Belastingen maken positieve vrijheid mogelijk 
 
Niet alleen negatieve vrijheid, maar ook positieve vrijheid is verbonden met be-
lastingen. Een staat heeft het recht om het gebruik van eigendom te reguleren in 
overeenstemming met het algemeen belang (vergelijk artikel 1, Eerste Protocol, 
EVRM). Precies dat algemeen belang bestaat niet enkel uit de bescherming van 
negatieve vrijheid, maar ook uit de bevordering van positieve vrijheid. Denk aan 
onderwijs dat bij uitstek dient om zelfbeschikking en zelfontwikkeling mogelijk 
te maken. Maar ook sociale voorzieningen stellen degenen die formeel vrij zijn 
materieel in staat van die vrijheid gebruik te maken en de realisatie van door 
hen gestelde doelen dichterbij te brengen. Ook hier spelen belastingen een 
belangrijke rol; de belastingwet kent immers niet slechts een budgettaire func-
tie. Zij is een instrument om de welvaart te herverdelen. ‘Taxes are the princi-
pal mechanism through which government plays this redistributive role.’44 
Enerzijds dragen rijkeren door de progressieve belastingtarieven meer bij aan 
de collectieve middelen en zijn toeslagen een vorm van inkomensherverdeling. 
Anderzijds worden uit de schatkist allerlei zaken gefinancierd voor kansarmen 
in onze samenleving; denk bijvoorbeeld aan werkloosheid- en bijstandsuitke-
ringen en omscholingsprogramma’s die kenmerkend zijn voor de sociale ver-
zorgingsstaat. 
Die herverdeling geschiedt vanuit een bepaald ideaal van een rechtvaardige 
samenleving, zoals Rawls laat zien (zie boven). Het gaat dan om de inrichting 
van een rechtvaardige samenleving in ruime zin. Het belastingrecht is hier 
van groot belang. De belastingwet wordt immers gebruikt voor tal van be-
leidsdoelen om de samenleving te ordenen en te sturen. Onder deze instru-
mentele functie van de belastingwet valt al lang de sociaal-economische 

                                                 
42 Hobbes 1991, Ch. XXX, p. 238. Vgl. J.L.M. Gribnau, Soevereiniteit en legitimiteit: Grenzen 
aan (fiscale) regelgeving, Oratie, Amersfoort, Sdu Uitgevers, p. 46-47. 
43 Art. 1, Eerste Protocol, EVRM drukt deze spanningsverhouding uit. Vgl. C. Bruijsten, 
‘Art. 1 Eerste Protocol EVRM: het recht op ongestoord genot van eigendom’, WFR 
2010/68; M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen: 
Een rechtstheoretisch en positiefrechtelijk onderzoek naar een methode voor vorming van wettelijk 
overgangsrecht in het belastingrecht, Amersfoort, Sdu Uitgevers, 2009, p. 401 e.v. en R.H. Hap-
pé en J.L.M. Gribnau, ‘Constitutional Limits to Taxation in a Democratic State: The Dutch 
Experience’, Michigan State Journal of International Law, 15 (2007) 2, p. 417-459. 
44 R. Dworkin, ‘Taxes and Legitimacy’, in R. Dworkin, Is Democracy Possible Here?, Princeton, 
Princeton University Press, 2006, p. 90. Vgl. Swift 2001, p. 68 e.v. 
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sturing, maar tegenwoordig ook tal van andere beleidsdoelen. De belastingwet 
wordt zo ingezet voor de stimulering van economie – inclusief de internatio-
nale concurrentiepositie –, werkgelegenheid, cultuur en milieu. Geen wonder 
dat (ook) Murphy en Nagel belastingen als het belangrijkste instrument zien 
‘by which a political system puts into practice a conception of economic or 
distributive justice.’45 Hier zien we een spanning met een ander aspect van 
vrijheid: er is immers het gevaar van afhankelijkheid van (fiscale) subsidies, 
dus van de overheid, ten koste van de eigen autonomie en verantwoordelijk-
heid.  
De keuzes bij dergelijke verdelingsvraagstukken worden gemaakt op basis van 
een ideaal van een rechtvaardige samenleving – waarbij mensen vaak uiteenlo-
pende idealen koesteren. Als gezegd, gebeurt dit in nauwe samenhang met het 
beeld van een persoon. Denken over rechtvaardigheid kan beperkt blijven tot een 
mens in abstracto waarbij iedereen (formeel) gelijk is, maar rechtvaardigheid kan 
ook worden toegespitst op mensen in concrete omstandigheden. Verschillen tus-
sen mensen kunnen dan fiscaal relevant worden. De ontwikkeling van een objec-
tief naar een subjectief draagkrachtbeginsel laat dat zien. De belastingwetgever 
verdisconteert een aantal persoonlijke omstandigheden, die overigens in de loop 
der tijd kunnen wisselen. Subjectivering leidt ertoe dat factoren als alleenstaand, 
een gezamenlijk huishouden voeren of het tot het huishouden behoren van kinde-
ren van fiscaal belang worden.46 Hierbij wordt aangesloten bij bepaalde keuzes 
die individuen maken om hun idee van het goede leven in praktijk te brengen, 
bijvoorbeeld in de relationele of gezinssfeer. Rechtvaardigheid beperkt zich dan 
niet tot personen die volstrekt geïsoleerd van hun relaties met andere personen in 
de belastingheffing worden betrokken, maar gaat uit van die zelf gekozen relaties, 
en de rechten en verplichtingen die daaruit voortspruiten. Vrijheid is hier derhal-
ve zelfbepaling. Tegelijk is zij ook relationele vrijheid; namelijk in relatie tot an-
dere personen. 

 
4.3. Positieve vrijheid als politieke participatie 
 
Positieve vrijheid wil zeggen dat een individu in staat is te handelen en beslis-
sen; om zeggenschap te hebben over zijn of haar leven. Het is niet iemand anders 
die bepaalt hoe ik moet leven. Een specifieke vorm van de positieve vrijheid als 
zelfbepaling is politieke autonomie, het deelnemen aan het politieke besluitvor-
mingsproces.47 In relatie tot belastingheffing gaat het dan om het invloed kunnen 
uitoefenen op de belastingwetgeving, dus participeren in het (politieke) proces 
van wetgeving. Actief en passief kiesrecht spelen hier een belangrijke rol. In een 
democratie is het aan het volk zichzelf wetten te geven. De voor burgers be-
staande mogelijkheid direct of indirect in de totstandkoming van belastingwetten 
te participeren bevordert hun positieve vrijheid. 

                                                 
45 L. Murphy & T. Nagel, The Myth of Ownership: Taxes and Justice, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2002, p. 3. 
46 Happé 1996, p. 18-19; en recentelijk N.C.G. Gubbels, Samenlevingsverbanden in de inkom-
stenbelasting en de schenk- en erfrechtbelasting, Deventer, Kluwer 2011. Dit is een globale sub-
jectivering, er wordt immers slechts een beperkt aantal omstandigheden verdisconteerd. 
47 Dit vormt een overlap met het republikanistische vrijheidsbegrip(zie § 3.3); vgl. Swift 
2001, p. 68 e.v. 
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Historisch gezien is er een belangrijke relatie tussen belastingheffing en het 
proces van democratisering in westerse landen. De belastingbetaler stemde 
namelijk in met belastingen via vertegenwoordigende vergaderingen. Die ver-
tegenwoordigende vergaderingen ontwikkelden zich in de loop der tijd tot het 
moderne parlement.48 De democratiseringstendens is overigens niet gestopt 
bij wetgeving, ook bij de uitvoering van (belasting)wetten worden burgers 
geraadpleegd; denk bijvoorbeeld aan de consultatie van – organisaties van – 
belanghebbenden bij het opstellen van beleidsregels.49 Maar deze betrokken-
heid is niet alleen een historische ontwikkeling, het is ook een politiek-
filosofische kwestie.  
Het ideaal van ‘no taxation without representation’ verzoent namelijk belas-
tingheffing en vrijheid. Essentieel voor de ontwikkeling van de moderne staat 
is dat belastingen enkel mogen worden geheven op basis van vrijwillige in-
stemming van de belastingbetalers en hun zeggenschap over de besteding van 
die belastinggelden. Daar achter ligt een bepaalde politiek-filosofische visie op 
de verhouding tussen de staat en zijn burgers. In onze liberale democratie 
gaat het niet om de staat als een eigenaar met de burgers als eigendom, maar 
om vrije burgers met hun subjectieve rechten en hun politieke vrijheden.50 In 
een republikanistische visie wordt overigens een nog groter belang aan poli-
tieke participatie gehecht: vrijheid wordt gezien als zelfrealisatie die met name 
door politiek handelen wordt bereikt.51 Wat hiervan zij, zeker is dat door het 
ideaal van politieke autonomie en participatie, belastingheffing zich bevindt in 
het spanningsveld van een inperking van (negatieve) vrijheid en de uitoefe-
ning van (positieve) vrijheid. 
‘No taxation without representation’ verwoordt dan ook het democratische 
uitgangspunt dat belastingheffing geen kwestie van brute machtsuitoefening 
mag zijn, maar moet berusten op vrijwillige aanvaarding. Belastingwetten 
behoeven instemming van de belastingbetalers. Het gaat om een verplichte 
bijdrage aan de schatkist, maar belastingheffing moet – als alle machtsuitoefe-
ning door de staat – legitiem zijn. Belastingheffing als inperking van de nega-
tieve vrijheid wordt mogelijk gemaakt door uitoefening van positieve vrijheid. 
 
4.4. Morele autonomie  
 
De wet in formele zin biedt de grondslag voor de fiscale rechten en verplichtin-
gen van de burger. De materiële belastingschuld vloeit voort uit de wet. De be-

                                                 
48 Vgl. F.H.M. Grapperhaus, Belasting, Vrijheid en Eigendom. Hoe meer belastingheffing leidde 
tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787, Zutphen, Walburg 
Pers, 1989 en H. Gribnau, ‘General Introduction’, in G.T.K. Meussen, The Principle of Equa-
lity in European Taxation, Boston [etc.], Kluwer Law International, 1999. 
49 Vgl. J.L.M. Gribnau, ‘Burgerparticipatie in fiscale beleidsregelvorming’, in Idem, Bijdra-
gen aan een rechtvaardige belastingheffing, Amersfoort, SDU Fiscale & Financiële Uitgevers, 
2007. 
50 P. Kirchhof, Der sanfte Verlust der Freiheit. Für ein neues Steuerrecht – klar, verständlich, ge-
recht, München, Carl Hanser Verlag, 2004, p. 52 stelt daarom ‘Steuer ist Ausdruck der Frei-
heit; nich der Unfreiheit’, waarbij hij erop wijst dat in het oude Griekenland directe 
belastingen als knechtschap werden beschouwd die enkel van niet vrije inwoners en niet 
ingezetenen mochten worden geheven. 
51 Vgl. Swift 2001, p. 65: ‘For republicans, political participation is the true end of man, the 
privileged locus of the good life for human beings.’ Het gaat hier als gezegd niet om een echt 
brede democratische besluitvorming, zie boven Pettit, p. 145. 
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lastingwet laat echter vaak verschillende – pleitbare – interpretaties toe. De be-
lastingplichtige heeft vrijheid om uit die verschillende wetstoepassingen te kie-
zen. Hier speelt het begrip (morele) autonomie een rol – een concretisering van 
het algemene vrijheidsbegrip, zoals we boven zagen. Deze autonomie betekent 
zich de vraag stellen naar wat een goed leven is en welke verplichtingen daaruit 
voortvloeien. Autonomie betekent daarom zelfwetgeving. Autonomie wordt be-
vorderd door de afwezigheid van belemmeringen, maar ook, in positieve zin, door 
‘de mogelijkheid zinvolle en wenselijke opties in de praktijk te brengen’.52 Een 
autonoom persoon maakt bovendien keuzes uit aanwezige opties niet ad hoc. In-
tegendeel, een autonoom persoon denkt na over de vraag hoe hij of zij wenst te 
leven – ook in de relaties met anderen. Het uitoefenen van vrijheid wordt zo ge-
zien in het licht van sociale of maatschappelijke contexten, waarbij vragen van 
rechtvaardigheid spelen. Autonomie is dus een relationeel begrip, het gaat om 
(directe) relaties met andere personen. Autonomie kent daarnaast een maatschap-
pelijke component, in de vorm van de vaak zeer indirecte relaties met abstracte 
anderen die men niet persoonlijk kent. Personen zijn gebonden aan en afhankelijk 
van anderen.53 Die anderen en de maatschappij zijn van invloed op onze negatie-
ve vrijheid én op de (positieve, werkelijke) opties die we hebben. Autonomie im-
pliceert in dit licht kritisch nadenken over relationele en maatschappelijke 
gevolgen van mogelijke opties. Onder deze opties valt ook de keuze voor een 
bepaalde interpretatie en toepassing van de belastingwet.54 
De belastingplichtige heeft de vrijheid door feitelijke en rechtshandelingen de 
fiscaal voordeligste weg te kiezen.55 Hij kan belastingheffing vermijden door 
handelingen achterwege te laten die tot belastbare feiten leiden. Zo is de niet-
roker geen tabaksaccijns verschuldigd. Belastingheffing knoopt immers aan bij de 
maatschappelijke verschijnselen die zij aantreft. Er is in dit opzicht ‘ruimte gela-
ten voor het beleid van de burgers.’56 Ook volgens de Hoge Raad heeft de belas-
tingplichtige (rechtens) de vrijheid om voor een op zichzelf reële transactie de 
fiscaal voordeligste weg te bewandelen. De keuze van de burger voor een be-
paalde vorm van fiscaal handelen, zeker in hard cases, is uiteindelijk een morele 
keuze voor zover die keuze gevolgen heeft voor anderen in de samenleving. 

                                                 
52 Roessler 2010, p. 13. 
53 J.L.M. Gribnau, Fiscale ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid voor de integriteit van het belas-
tingrecht, Preadvies VBW 2010, Deventer, Kluwer, § 1.2. Afhankelijkheid schept wederkerig-
heidsrelaties – ook jegens de staat (overheid); zie Happé 2011, § 2.4 en Gribnau 2011, deel I, 
passim. 
54 Dit geldt ook voor de professionele autonomie van de inspecteur. Vgl. R.H. Happé, ‘Ligt 
de inspecteur op het procrustusbed?’, FED 1989/129, Happé 2011, § 1.4 en E. Poelmann, 
‘Van “Freies Ermessen” naar professionele rechtsbedeling’, TFB 2009/8. Aandacht verdient 
A.R. Mackor, Grenzen aan professionele autonomie, oratie, Groningen 2011, 
www.rug.nl/staff/a.r.mackor/index (geraadpleegd op 23-1-2011), die de spanning die be-
staat bij (professionele) autonomie tussen keuzevrijheid, zelfwetgeving en zelfrealisering 
uitwerkt.  
55 Vgl. J. van Soest, Vrijheid in het belastingrecht, Rede, Amsterdam, 1961; J.F.M. Giele, ‘De vrij-
heid van de belastingplichtige door zijn keuzemogelijkheden’, in Praesidium Libertatis. Opstellen 
over het thema vrijheid en recht uitgegeven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan der Rijksuniversi-
teit Leiden, Deventer, Kluwer, 1975 en R.E.C.M. Niessen, De fiscaal voordeligste weg: keuzevrij-
heid of staatsdwang, Arnhem, Gouda Quint, 1994. 
56 D. Brüll, Objectieve aspecten en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, diss. Amsterdam, 
1964, p. 340. Vgl. H.W.M. van Kesteren, Fiscale rechtswil, diss. Leiden, Arnhem, Gouda Quint, 
1994. 
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Vaak zal die keuze weinig problematisch zijn, bijvoorbeeld omdat het een in 
brede kring aanvaarde wetsinterpretatie en –toepassing is, maar dat is zeker 
niet altijd het geval. Morele autonomie vergt hier dat men steeds bedacht moet 
zijn op mogelijk moreel discutabele gevolgen van een keuze. Een bewuste 
keuze uit verschillende alternatieven kan enkel worden gemaakt na reflectie 
op de eigen bredere morele visie op belastingen en hun belang voor een recht-
vaardige samenleving. 
 
4.5. Niet-afhankelijk zijn van anderen 
 
Tot slot van deze beschouwing verbind ik de fiscaliteit met het ideaal van re-
publikanistische vrijheid. Deze vorm van vrijheid bestaat vooral in de afwe-
zigheid van willekeurige inmenging door andere individuen of instituties – de 
afwezigheid van overheersing of afhankelijkheid. Algemene wetten zijn hier 
geen inbreuk op de vrijheid. Binnen dit ideaal zijn ook belastingen geen vrij-
heidsbeperking gebaseerd op overheersing, mits ze niet willekeurig zijn. ‘A 
law that requires that I and all other citizens pay taxes in proportion to our in-
come (…) does not make me in any way dependent on the arbitrary will of other 
people.’57 Daaraan kan worden toegevoegd dat belastingheffing nodig is ten 
behoeve van adequate publieke voorzieningen en maatregelen om afhankelijk-
heid te bestrijden, denk aan de bescherming van kinderen en werknemers.58 
In relatie tot belastingheffing is dit aspect van vrij zijn van afhankelijkheid 
interessant. Belastingheffing wordt immers gerealiseerd door de Belasting-
dienst: een machtige ambtelijke organisatie met tal van bevoegdheden. Die 
(ruime) bevoegdheden leiden bijna onvermijdelijk tot een gevoel van afhanke-
lijkheid bij de burger. Ook als aan de legaliteitseis is voldaan, en er dus een 
grondslag is in de algemene wet, geldt dat de inmenging door de Belasting-
dienst als willekeurig kan worden ervaren. En dat geldt niet alleen voor de 
ondeskundige, weinig assertieve burger. Ook deskundige professionals kunnen 
daar last van hebben.59 De vermindering van dat gevoel van afhankelijkheid 
bevordert dan de vrijheid: ‘expanding the boundaries of liberty means seeing 
to (…) that fewer and fewer citizens feel defenceless in the face of public aut-
hority and bureaucracy.’60 
De binding van de Belastingdienst aan het recht vermindert traditioneel deze 
afhankelijkheid van burgers; dat is tegenwoordig binding aan wet én rechts-
beginselen. Maar dat is niet voldoende. Een verdere vermindering van afhan-
kelijkheid wordt bereikt door de naleving van andere niet-juridische 
behoorlijkheidsnormen, bijvoorbeeld zoals ze zijn ontwikkeld door de Natio-
nale ombudsman. Respect tonen voor de belastingplichtige en diens belangen 
mitigeert diens gevoel van afhankelijkheid – dat vanwege het dwangkarakter 
van belastingheffing bijna onvermijdelijk is. Een fatsoenlijke en correcte beje-
gening zijn hier cruciaal.61 De Belastingdienst dient daarnaast niet zijn uitvoe-
ringslasten en – problemen door te schuiven naar de burgers, die anders hun 

                                                 
57 Viroli 2002, p. 37-38. Vgl. Pettit 2001, p. 139-140. 
58 Viroli 2002, p. 53. 
59 Gribnau 2011, § 3.3. 
60 Viroli 2002, p. 62. 
61 Oosting 1990, pp. 22-23. Zie ook de door de Nationale ombudsman gehanteerde behoorlijk-
heidsnormen, zie: Voorbij het conflict: Verslag van de Nationale Ombudsman over 2009, Den Haag, 
2010, p. 164 e.v. 
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administratieve lasten zouden zien toenemen – inclusief de afhankelijkheid van 
allerlei voorwaarden die de Belastingdienst in dit kader stelt. 
Ook horizontaal toezicht, de nieuwe werkwijze van de Belastingdienst, kan 
bijdragen aan een vermindering van afhankelijkheid. In deze vorm van toe-
zicht spelen vertrouwen, openheid, transparantie, begrip en oplossingsge-
richtheid een grote rol. Horizontaal toezicht is een aanvulling op het 
traditionele verticale toezicht, waarbij de overheid van bovenaf (command and 
control) controleert of de regelgeving correct wordt nageleefd. De Belasting-
dienst differentieert aldus in zijn handelen naar de wijze waarop de burger 
inhoud geeft aan de fiscale rechtsbetrekking. 62 Coöperatief gedrag wordt ‘be-
loond’ met minder controles, extra service en vertrouwen waarbij de belas-
tingplichtige als het ware meer autonomie wordt gelaten. Pas als hij het 
vertrouwen beschaamt, wordt immers overgaan op verticaal toezicht. Dat 
vermindert het gevoel van afhankelijkheid van de belastingplichtige.63 
Ik wil nog op een andere vorm van afhankelijkheid wijzen. Deze wordt in be-
langrijke mate veroorzaakt door het buitengewoon complexe en technische 
karakter van het huidige belastingrecht. De gemiddelde belastingplichtige is 
daardoor nauwelijks in staat maar enigszins de belastingwet te begrijpen en te 
kiezen voor een weloverwogen wetsinterpretatie. Achter het aangiftebiljet met 
zijn tientallen vragen liggen veel complexe fiscale kwesties die zeker niet 
steeds tot eenvoudige ja/neen antwoorden te reduceren zijn. Veel belasting-
plichtigen kunnen dan ook niet aan hun fiscale verplichtingen voldoen zonder 
de hulp van fiscale deskundigen. Ondernemers moeten tal van fiscale heren-
diensten verrichten; hetgeen bijna niet mogelijk is zonder bijstand van belas-
tingadviseurs. Deze afhankelijkheid doet afbreuk aan hun zelfredzaamheid en 
autonomie.64 
Hoe meer de belastingwetgever zich dus bemoeit met de vrijheid van de bur-
ger door steeds weer nieuwe en complicerende wetgeving in te voeren, hoe 
meer hij de burger afhankelijk maakt van anderen – daaronder ook de Belas-
tingdienst met zijn informatievoorziening (denk aan de Belastingtelefoon). 
 
 
5. Afronding 
 
In deze bijdrage heb ik voor de fiscaliteit de betekenis van verschillende vrij-
heidsbegrippen verkend: negatieve vrijheid, positieve vrijheid, en vrijheid als 
niet-afhankelijkheid. Ik heb dat gedaan met behulp van politiek-filosofische en 
ethische literatuur. Belastingen zijn een belangrijk middel om de vrijheid van 
de burger te garanderen en vormen tevens een beperking van diens beste-

                                                 
62 Vgl. M. Scheltema, ‘Leve de Awb-mens!’, in K.J. de Graaf e.a. (red.), Op tegenspraak. Opstellen 
voor prof. mr. L.J.A. Damen, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2006, p. 107-108: Het be-
stuur moet rekening houden met de verschillen in voorkeuren, houding en kenmerken van de 
burger. Happé bepleit differentiatie op basis van de fair share-gedachte; R.H. Happé, ‘Multina-
tionals, handhavingsconvenanten en fair share’, in Per saldo, Den Haag, Sdu uitgevers, 2007 
en R.H. Happé, ‘Handhavingsconvenanten: een paradigmawisseling in de belastingheffing’, 
TFO 2009/101. 
63 Gribnau 2011, § 3.3 e.v. 
64 Vgl. al Van Soest 1961, p. 24. Bijstand van een belastingadviseur kan bijvoorbeeld in de 
boetesfeer disculperend werken; vgl. HR 13 februari 2009, nr. 07/12891, BNB 2009/114 en – 
omgekeerd – Hof Leeuwarden 7 december 2010, nr.09/00181, NTFR 2011/214. 
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dingsvrijheid, zijn keuzevrijheid wordt minder. Belastingen maken daarnaast 
een effectieve bescherming van eigendom mogelijk, maar ook persoonlijke 
ontwikkeling en ontplooiing. Ook politiek-filosofische autonomie en morele 
autonomie zijn voor het belastingrecht van belang: participatie in besluitvor-
ming inzake fiscale regelgeving en persoonlijke keuze bij de invulling van fisca-
le plichten. Ook het derde vrijheidsbegrip blijkt zinvol te kunnen worden 
overgeheveld naar het belastingrecht: belastingen leiden tot afhankelijkheid 
van de machtige Belastingdienst en van fiscale bijstandverleners. Tot slot 
bleek de focus op belastingen de spanning en wisselwerking te illustreren tus-
sen de verschillende vrijheidsbegrippen. Bevordering van één aspect van vrij-
heid zal vrijwel altijd ten koste gaan van een ander. 
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Waarom behoren rechtsbeginselen tot het recht? 
 
 
Prof. dr. G. den Hartogh1 
 
 
Vanaf zijn doctoraalscriptie filosofie tot en met zijn recente preadvies ‘Belas-
tingethiek: een kwestie van fair share’, heeft Richard Happé het het recht op-
gevat als een geheel van rechtsbeginselen en rechtsregels. In aansluiting aan 
Dworkin ziet hij in rechtsbeginselen de morele uitgangspunten van het recht.2 
Zij worden geconcretiseerd in regels, waarbij de noodzaak van deze concreti-
sering ook zelf weer voortvloeit uit een beginsel, te weten het beginsel van 
rechtszekerheid. 
 
Deze opvatting past niet in de rechtspositivistische conceptie van het recht die 
in de rechtstheorie nog steeds dominant, en ook onder juristen nog steeds zeer 
invloedrijk is. 3  Ook rechtspositivisten erkennen echter tegenwoordig alge-
meen dat rechtsbeginselen tot het recht behoren. In dit artikel wil ik dieper 
ingaan op de vraag hoe we dat onbetwiste feit kunnen verklaren. Het ant-
woord zal globaal neerkomen op een ondersteuning van Happé’s positie. 
 
 
1. Zijn beginselen nodig om coherentie te scheppen? 
 
Formele regels zijn regels die uitgevaardigd zijn door een bevoegd gezag, en 
tot het recht moeten daarom minstens ook regels behoren die dat gezag verle-
nen, en die hun eigen geldigheid dus niet aan gezagsuitoefening ontlenen. 
Maar zulke niet-formele regels zijn nog geen rechtsbeginselen. 
 
Behalve beginselen behoren ook waarden tot het recht, zoals blijkt uit het al-
gemeen voorkomen van teleologische argumentatie. (Over het onderscheid 
tussen beginselen en waarden zal ik het hebben in § 2.) Zo spelen bijvoorbeeld 
in de interpretatie van verkeersregels de fundamentele waarden van het ver-
keersrecht een rol: de efficiënte afwikkeling van het verkeer, en de verkeers-
veiligheid. Waarom behoren die waarden tot het recht? Het simpele antwoord 
op die simpele vraag luidt: omdat het nu eenmaal belangrijke waarden zijn, en 
voor hun realisering recht, gezaghebbende regelgeving, nodig is. Daarom heb-
ben we het verkeersrecht. De waarden zijn belangrijk en ze zijn relevant.  
 
Hetzelfde simpele antwoord zou ook op de analoge vraag met betrekking tot 
beginselen gegeven kunnen worden. Waarom horen beginselen tot het recht? 
Omdat het belangrijke normen voor menselijke interactie in het algemeen zijn, 
en dus ook voor interactie die door gezaghebbende regelgeving gestuurd 

                                                 
1 Emeritus hoogleraar Ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. 
2 ‘In het beginsel raken we het zedelijk element in het recht...’, Asser-Scholten, Zwolle, 
W.E.J. Tjeenk Willink, 1974, p. 63. 
3 Het meest invloedrijk is echter wellicht die merkwaardige hybride opvatting die één en 
slechts één natuurlijke morele plicht erkent: de plicht om het recht te gehoorzamen. 
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wordt.  Ze zijn belangrijk en ze zijn relevant. Dit simpele antwoord wordt in 
de theorievorming over rechtsbeginselen echter nauwelijks aangetroffen. 
 
Een antwoord dat er op lijkt en dat we wel regelmatig tegenkomen is het vol-
gende. Beginselen behoren tot het recht omdat ze als belangrijk en relevant 
erkend worden binnen de samenleving, casu quo door het juridisch ‘forum’.4  
Dit antwoord is niet onwaar: het voldoet voor een beschouwer, een rechtssoci-
oloog bijvoorbeeld, die zich op een extern standpunt plaatst. Maar het is on-
volledig en daarom potentieel misleidend. Het verdoezelt namelijk het 
essentiële verschil tussen rechtsbeginselen (en gewoonterecht) enerzijds, for-
mele regels anderzijds, door te suggereren dat ook beginselen hun juridische 
status ontlenen aan gezagsuitoefening, in dit geval uitoefening van gezag door 
de samenleving over zichzelf. Ze passen zo in het positivistische beeld dat alle 
juridische normen hun status aan hun afkomst ontlenen, in dit geval aan het 
sociale feit van hun erkenning. Maar het begrip ‘erkenning’ zelf ondermijnt 
dat beeld. Erkenning is iets anders dan uitvaardiging: het veronderstelt een 
voorafgaande geldigheid die alleen maar ingezien wordt. Voor de rechtsgeno-
ten zelf, staande op hun interne standpunt, gelden beginselen niet omdat ze 
erkend zijn, zoals wetten gelden omdat ze door bevoegd gezag zijn uitgevaar-
digd, ze worden erkend omdat ze geldig zijn: belangrijk en relevant. 
 
Een antwoord op onze vraag dat zich de laatste jaren in een grote mate van 
populariteit mag verheugen, wijst op het belang van coherentie in het recht. 
Beginselen zouden tot het recht behoren omdat zij coherentie stichten. Wil 
een stelsel van formele regels in alle gevallen aanwijzingen genereren, dan 
moeten we zoveel mogelijk oplossingen zien te vinden voor de problemen van 
vaagheid en van conflicterende regels. Die oplossingen vinden we door het 
geheel van regels te interpreteren als een coherente realisering van onderlig-
gende waarden en beginselen. Ook dit antwoord past in het positivistische 
beeld: waarden en beginselen ontlenen hun juridische status aan de regels 
waar zij in het constructieproces van zijn afgeleid, en dus uiteindelijk aan ge-
zaghebbende regelgeving.5 
 
Het antwoord veronderstelt dat beginselen bijdragen aan de coherentie van 
het recht. Bij conflicten tussen regels zou de oplossing doorgaans gevonden 
moeten worden door een beroep op beginselen. Dat lijkt meteen al problema-

                                                 
4 Zo bijv. P.W. Brouwer, ‘Rechtsbeginselen en rechtspositivisme’, Ars Aequi 40 (1991) 10, p. 
55 (ook in A. Hol & J. Hage (red.), Coherentie, rechtszekerheid en rechtspositivisme, Verspreide 
opstellen van prof. mr. P.W. Brouwer (1952-2006), Den Haag, Boom juridische uitgevers, 
2008); J.H. Nieuwenhuis, ‘Münchhausen – of – Het probleem van de toereikende grond bij 
het vinden van het recht’, in E.T. Feteris e.a. (red.), Op goede gronden, Nijmegen, Ars Aequi 
Libri, 1997, p. 7; J.L.M. Gribnau, ‘Des Pudels Kern? Rechtsbeginselen als fundamentele 
rechtsbron’, in: E.T. Feteris e.a. (red.), Met recht en reden, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2000. ‘ 
5 R. Sartorius, ‘The Concept of Law’, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 52 (1966), p. 
151-160; N. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford, Clarendon, 1978, p. 
226-246; A. Soeteman, Machtig recht, Alphen aan den Rijn, Samson/Tjeenk Willink, 1986, p. 
160 e.v; A. Soeteman, ‘Hercules aan het werk. Over de rol van rechtsbeginselen in het recht’, 
Ars Aequi 40 (1991) 10, p. 38. Vgl. ook de bekende formulering van de HR in Quint-Te Poel, 
NJ 1959, 548, dat billijkheidsoverwegingen die niet aan de wet ontleend zijn, gelden als ze 
‘passen in het systeem van de wet’. 
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tisch, want het is duidelijk dat beginselen door hun vaag en abstract karakter 
tenminste even vaak met elkaar in conflict komen als regels. Op dit punt doen 
aanhangers van de coherentiethese een beroep op een verondersteld onder-
scheid in logische vorm tussen regels en beginselen. (Of dat onderscheid be-
staat is het onderwerp van de volgende paragraaf.) Als regels conflicteren, 
moeten we aan tenminste één van die regels een uitzonderingsbepaling toe-
voegen, of de regel in zijn geheel ongeldig verklaren. Maar kenmerkend voor 
beginselen zou zijn dat ze een bepaald ‘gewicht’ hebben. Daarom zouden be-
ginselen nooit echt, maar alleen schijnbaar met elkaar in conflict kunnen ko-
men. Als zo’n schijnbaar conflict zich voordoet, behoeven we alleen het 
gewicht van de betrokken beginselen te bepalen, en daarmee hun onderlinge 
rangorde vast te stellen. De belangrijkste vorm van juridische argumentatie 
bestaat er dan in een reconstructie uit te voeren van de onderlinge prioriteits-
orde van de relevante beginselen.6 
 
Het idee van een prioriteitsorde kan natuurlijk niet slaan op de beginselen als 
zodanig, onafhankelijk van de verdere context, alsof bijvoorbeeld in het over-
eenkomstenrecht het vertrouwensbeginsel altijd voorrang heeft boven het 
autonomiebeginsel, of omgekeerd, omdat het nu eenmaal een groter gewicht 
heeft. Veeleer zal het gewicht van de conflicterende beginselen van geval tot 
geval verschillen. Om de prioriteitsorde in een concreet geval vast te stellen, 
moeten we dus het niveau van de meest abstracte beginselen verlaten en ons 
juist gaan bezig houden met nadere invulling en specificatie. Zo moest het 
Bundesverfassungsgericht beoordelen of een strafzaak door kan gaan als de 
kans groot is dat de beklaagde gedurende het proces een hartaanval of een 
beroerte zal krijgen. De beginselen die hier conflicteren zijn enerzijds het 
recht op leven en op lichamelijke integriteit, anderzijds de eis dat gerechtig-
heid geschiede. Het hof stelde geen algemene prioriteitsorde tussen deze be-
ginselen vast, maar liet het gewicht van het eerste beginsel afhangen van de 
ernst van de mogelijke schade aan de gezondheid van de beklaagde, en de 
grootte van de kans dat het zou optreden.7 Het conflict tussen de principes 
werd dus opgelost door een meer specifiek lagere-orde beginsel in te voeren. 
Dit proces van nadere invulling en specificatie kan doorgaan tot op het niveau 
waarop we eerder geneigd zijn van regels te spreken. Bij het herstel van de 
coherentie zijn het niet de ongespecificeerde beginselen zelf die het werk doen. 
Happé heeft in zijn proefschrift laten zien hoe de rechter in de laatste decennia 
aan het vertrouwens- en gelijkheidbeginsel in het belastingrecht handen en 
voeten heeft gegeven door hen te concretiseren in een systeem van regels. 8 
 

                                                 
6 Zie bijv. E. Burg, ‘Redeneren op basis van het recht als een beginsel-structuur’,in Feteris 
1997. 
7 BVerfGE dl. 51, 324. Ik ontleen het voorbeeld aan R. Alexy, ‘On the Structure of Legal 
Principles’, Ratio Juris  13 (2000) 3, p. 296.  
8 R.H. Happé, Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming, Deventer, Kluwer, 1996, p. 80- en 
passim. Hij vat deze regels op als ‘voorrangsregels’ die conflicten tussen het genoemde be-
ginsel en het legaliteitsbeginsel beslechten. Bij die opvatting zal ik in § 2 een vraagteken 
plaatsen. Deze voorrangsregels zouden weer een alles-of-niets karakter  hebben. Als alle 
conflicten tussen beginselen door zulke voorrangsregels beslecht zijn, is het onderscheid 
tussen beginselen en regels in elk geval verdwenen. 
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Reconstructie van de prioriteitsorde tussen beginselen blijkt dan neer te ko-
men op reconstructie van het recht als geordend geheel van regels en beginse-
len. Dat is echter een taak die menselijke vermogens te boven gaat, daar moet 
je Hercules voor heten.9 Zulke reconstructies worden dan ook in het recht 
nooit werkelijk uitgevoerd. We kunnen natuurlijk claimen dat iedere beslech-
ting van een conflict tussen normen een deel van die reconstructie is, maar wie 
garandeert ons dat locaal herstel van de coherentie de globale incoherentie 
niet vergroot? Zo’n claim lijkt op die van een bouwvakker, die beweert dat hij 
eigenlijk participeert in het werk van de Bouwmeester van het universum. 
 
Er is dus, zelfs als we uitgaan van een logisch onderscheid tussen regels en 
beginselen, reden eraan te twijfelen of de geldigheid van beginselen de cohe-
rentie van het recht vergroot en niet veeleer bedreigt. Nog onwaarschijnlijker 
is het dat een beroep op beginselen de enige manier zou zijn om conflicten 
tussen formele regels te voorkomen of te vermijden. Dat kan veel eenvoudiger 
door formele prioriteitsregels zoals de lex posterior en de lex specialis regel. 
We hebben in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw geen af-
scheid van het legisme genomen omdat het zulke incoherente resultaten met 
zich bracht, maar omdat het zulke rationeel absurde en moreel weerzinwek-
kende resultaten opleverde. Maar in de vorm van de coherentiethese die ik tot 
nu toe heb besproken, de interne constructiethese, is het een irrelevante coïn-
cidentie als de geconstrueerde waarden en beginselen rationeel en moreel aan-
trekkelijk zijn. Tenslotte geeft de these als zodanig ook geen antwoord op de 
vraag waarom we eigenlijk zo graag de problemen van vaagheid en normcon-
flict zouden willen oplossen. 
 
Zodra we een poging doen om die vraag te beantwoorden, krijgen we te doen 
met een variant van de coherentiethese die ons (althans voor de rechtsstelsels 
waarvoor de these geldt) buiten het positivistische kader voert. Het antwoord 
kan bijvoorbeeld naar het belang van rechtszekerheid verwijzen, maar van 
hetzelfde type theorie is ook sprake als coherentie ons wordt aangeprezen om-
dat incoherent recht er niet in slaagt alle rechtsgenoten als gelijken te respec-
teren.10 Dit antwoord brengt ons onmiddellijk in een regressus. Immers, wat 
is de grond van de normativiteit van die waarde, rechtszekerheid, of dat begin-
sel, gelijkheid van respect? Als we niet terug willen naar de interne construc-
tiethese, blijft alleen het antwoord over dat deze waarde of dit beginsel 
belangrijk en relevant is. Maar dat antwoord roept onmiddellijk de vraag op 
waarom we datzelfde niet van andere waarden en beginselen zouden mogen 
zeggen. Waarom zou het beginsel dat opgewekt vertrouwen moet worden 
gehonoreerd, niet op eigen benen kunnen staan? 
 

                                                 
9 De naam die Dworkin geeft aan de denkbeeldige rechter die het juiste antwoord op elke 
juridische vraag kan vinden doordat hij in staat is alle relevante gegevens in één holistische 
constructie samen te brengen, cf. R. Dworkin, Taking Rights Seriously, London, Duckworth, 
1977, p. 105-130.  
10 Dworkin 1977 en al zijn latere werk, vgl. Burg 1997. MacCormick 1978, hfd. 7, zegt te-
recht dat uit het feit dat de rechtsgenoten (of de officials) een waarde of beginsel belangrijk 
of relevant achten, niet volgt dat het belangrijk of relevant is. Maar daaruit volgt weer niet 
dat het beginsel alleen geldt omdat het als geldig erkend wordt. 
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We kunnen er niet omheen te erkennen dat rechtsbeginselen geen formele 
normen zijn, ze behoren tot het recht omdat ze (in de ogen van de rechtsgeno-
ten) inhoudelijk juist en relevant zijn, niet krachtens een daad van gezagsuit-
oefening. 
 
Maar dan volgt dat we een conflict van normen waarbij waarden of beginselen 
in het geding zijn, willen oplossen, niet omdat we daarmee de coherentie van 
het recht vergroten, maar omdat we die waarden en beginselen recht willen 
doen. Dat we daarmee ook de coherentie vergroten, is een (welkom) nevenef-
fect. Vanuit een oogpunt van coherentie gezien, vormen waarden en beginse-
len het probleem, niet de oplossing van het probleem. We vinden de oplossing 
dan ook niet door van het lagere niveau op te klimmen naar het hogere, van de 
regels naar de beginselen, maar omgekeerd: door een proces van nadere invul-
ling en verfijning dat ons van de beginselen uiteindelijk bij regels brengt. 
 
 
2. Het onderscheid tussen regels en beginselen  
 
Zoals we zagen steunt de coherentiethese op de stelling dat er een onderscheid 
bestaat in logische vorm tussen rechtsbeginselen en regels. De klassieke for-
mulering van dat onderscheid is te vinden in Ronald Dworkins’ eerste aanval 
op Harts’ positivisme. Volgens Dworkin zou de toepassing van regels een ‘all-
or-nothing’ karakter dragen,voor  beginselen daarentegen zou, zoals we za-
gen, het kenmerkend zijn dat ze in hun onderlinge afweging een bepaald ge-
wicht hebben.11 Maar deze manier om het onderscheid te maken is niet geheel 
ondubbelzinnig. Twee mogelijke interpretaties dienen zich aan: 

 
1. Sommige praktische maatstaven hebben een binair karakter: je voldoet er 
aan of je voldoet er niet aan. Zo’n maatstaf kan vaag zijn, en dan is het soms 
niet duidelijk of je eraan voldoet of niet, maar dat is dan ook precies wat on-
duidelijk is. Aan andere maatstaven kun je in meerdere of mindere mate vol-
doen, ze hebben het karakter van een continue schaal. Een cijfer tussen de 0 en 
de 10 is een continue maatstaf, een voldoende of onvoldoende een binaire.  
 
Dit onderscheid is ons onder andere termen veel beter bekend: het is het on-
derscheid tussen normen en waarden. Als twee normen botsen, moet een van 
de twee wijken. Als twee waarden conflicteren, kun je een compromis vinden 
waarin je aan allebei in zekere mate, gegeven de omstandigheden van het con-
flict nog maximaal, voldoet. Sommige maatstaven die vaak beginselen ge-
noemd worden zijn in feite fundamentele waarden, bijvoorbeeld veiligheid in 
het verkeer,  vrijheid in het eigendoms- en overeenkomstenrecht. 
 
Waarden kunnen ingebed liggen in normen. Volgens Robert Alexy is een be-
ginsel een speciaal soort norm, een ‘Optimierungsgebot’, de norm om een be-

                                                 
11 Dworkin 1977, p. 22-28. Happé 1996, p. 77-85 sluit zich op dit punt bij Dworkin aan. 
Zoals P.W. Brouwer, ‘Paul Scholten over rechtsbeginselen’, in E. Lissenberg e.a. (red.), De 
actualiteit van Paul Scholten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1996 (ook in Hol & Hage 2008) laat 
zien, is het onderscheid al bij Paul Scholten te vinden, zie bijv. Asser-Scholten 1974, p. 62, 
157. 
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paalde waarde, gegeven de feitelijke en juridische mogelijkheden, te maximali-
seren.12 Niet: haal een voldoende, maar: haal het hoogst mogelijke cijfer. Inhe-
rent aan waarden is dat het betere altijd te prefereren is boven het goede; men 
zou daarom kunnen menen dat een relevante waarde altijd een Optimierungs-
gebot impliceert. De imperatief ‘haal het hoogst mogelijke’, kan echter ook een 
consilium zijn, geen praeceptum, een aanbeveling, geen eis. Een interpretatie 
van rechtsbeginselen als Optimierungsgebote zal in het algemeen tot over-
spannen verwachtingen leiden.13 In een rechtsstelsel dat constitutionele toet-
sing kent, zal een wet niet meteen ongeldig verklaard worden als zij zonder 
aantasting van andere waarden of beginselen duidelijker had kunnen zijn dan 
zij is. Het is genoeg als zij niet al te onduidelijk is. Maar ook bij die interpreta-
tie blijft het gaan om een waarde die ingebed ligt in een norm. En het is ook 
juist dat er, als de vraag of de wet aan die norm voldoet eenmaal beantwoord 
is, nog een beoordelingsdimensie overblijft. Die kan in het kader van een te-
leologische interpretatie nog een afzonderlijke betekenis hebben. De maxime 
van interpretatie is dan: kies van twee mogelijke interpretaties van een regel 
de interpretatie die de relevante waarde het beste realiseert. 
 
Niet alle rechtsbeginselen zijn echter normen die op deze wijze naar een 
waarde verwijzen.14 Neem bijvoorbeeld het Volenti-beginsel: als je hebt inge-
stemd met de handeling van een ander, kun je niet klagen dat je door die han-
deling geschaad wordt. Misschien zijn er vormen van schade waarvoor dat 
beginsel niet opgaat, maar dan hebben die uitzonderingsclausules een even 
binair karakter als de norm zelf. 
 
Het verdient de voorkeur om de term ‘beginselen’ alleen voor normen te ge-
bruiken, en waarden gewoon waarden te noemen. Beginselen en regels zijn 
dan allebei normen. 
 
2. ‘All or nothing’ kan ook betekenen: als aan de toepassingsvoorwaarden van 
een geldige norm (want dit onderscheid heeft alleen betrekking op normen) is 
voldaan, kan het niet anders dan dat het rechtsgevolg intreedt. Als het niet 
intreedt, is aan de voorwaarden niet voldaan, of de norm is niet geldig. Begin-
selen zouden echter in een concreet geval waar ze relevant zijn, buiten toepas-
sing kunnen worden gelaten zonder hun geldigheid te verliezen. Met normen 
van de eerste soort zou je deductief kunnen redeneren, met modus ponens als 
basismodel. Beginselen daarentegen hebben een default-karakter, ze gelden 
pro tanto, dat wil zeggen tenzij ze om een specifieke, soms onvoorziene en 
zelfs onvoorzienbare reden, niet gelden. Als je ze toepast, hoef je dat niet ver-
der uit te leggen, als je dat niet doet, moet je een reden geven.  Beginselen 
gelden ‘in het algemeen’. 
 

                                                 
12 R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Frankfurt, Suhrkamp, 1996, p. 75 e.v.; Alexy 2000, p. 
295-298. 
13 Vgl. P.W. Brouwer, ‘Beginselen van legaliteit’, RM Themis, (2003) 2, p. 69 (ook in Hol & 
Hage 2008). 
14 Dat geldt ook voor de beide beginselen die conflicteerden in de door het Bundesver-
fassungsgericht besliste zaak die ik in § 1 besprak. Ik vermoed dat Alexy dat over het hoofd 
ziet omdat ook hij niet onderscheidt tussen de beide in deze paragraaf besproken interpreta-
ties van het logische onderscheid tussen beginsel en regel. 
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Als het onderscheid op die manier wordt gemaakt, ligt de tegenwerping voor 
de hand: ook veel normen die iedereen als regels beschouwt, hebben een de-
fault-karakter. Er kan een situatie optreden waarin aan de toepassingsvoor-
waarden voldaan is, maar we de regel buiten toepassing moeten laten omdat 
toepassing onaanvaardbare resultaten zou opleveren. Die onaanvaardbaarheid 
ontstaat trouwens vaak doordat de regel in aanvaring komt met een beginsel. 
 
Ik zou nog een stapje verder willen gaan: alle normen hebben een default-
karakter.15 Misschien zijn er normen waarvan we ons niet kunnen voorstellen 
dat er ooit een uitzondering op gemaakt zou moeten worden, maar dat bewijst 
dan alleen een tekort in ons voorstellingsvermogen, de werkelijkheid kan ons 
altijd nog verrassen. 
 
Ook met dit tweede onderscheid kunnen we dus niet uit de voeten. In een fraai 
en prikkelend betoog heeft Bob Brouwer echter ooit die conclusie bestreden.16 
Hij houdt staande dat als aan de toepassingsregels van een geldige norm 
wordt voldaan, het rechtsgevolg intreedt. Immers zodra we besluiten dat het 
niet moet intreden, maken we een uitzondering op de regel. En dat betekent 
dat de oude regel niet langer geldig meer is, geldig is nu een nieuwe regel 
waarin de uitzondering is opgenomen. 
 
Een zwakte van deze redenering is dat die geheel afhankelijk is van een zo 
boterzacht gegeven als de identiteit van normen. Vergelijk de volgende regels: 
(1) onder voorwaarden V1, doe A, (2) onder V1, doe A, tenzij ook V2, en (3) 
onder V3, doe B. Zijn dat drie verschillende regels, of is de relatie tussen (1) en 
(2) zoveel nauwer dan die tussen (1) en (3) dat je zou moeten zeggen dat het 
varianten van dezelfde regel zijn? Ik geloof niet dat er een in metafysische zin 
juist antwoord op die vraag is, het is een kwestie van gebruiksgemak en con-
ventie. 
 
Volgens Brouwer ligt het vast waartoe een regel leidt, maar de vraag blijft 
open of de regel toegepast moet worden, en dat wordt beslist door beginselen, 
waaronder het beginsel dat geldige regels moeten worden toegepast, het lega-
liteitsbeginsel. Die opvatting heeft een eigenaardig gevolg. Regels gelden, 
beginselen gelden. Als dus onder bepaalde omstandigheden geconstateerd 
wordt dat een beginsel eist een uitzondering te maken op een regel, blijkt het 
achteraf niet dié regel te zijn die gold, maar de regel met de uitzondering erin, 
die dus eigenlijk helemaal geen ‘nieuwe’ regel is. Maar dan kan het legaliteits-
beginsel aan de ‘oude’ regel geen gewicht geven. 
 
Brouwer verwijst voor zijn legaliteitsbeginsel naar een van de Doorbraakar-
resten uit 1978 waar de HR zegt ‘het beginsel dat de wet moet worden toege-
past’ af te wegen tegen beginselen van behoorlijk bestuur.17  Het is vreemd 
voor een rechter om dit een beginsel te noemen, in plaats van een geheel door 

                                                 
15 G. den Hartogh, ‘General and Particular Considerations in Applied Ethics’, in A.W. 
Musschenga & W.J. van der Steen (ed.), Reasoning in Ethics and Law: Theory, Principle and 
Judgement, Ashgate, Aldershot, 1999a. 
16 Brouwer 1991. 
17 HR 12/4/1978, NJ 1979, 533, geciteerd Brouwer 1991, p. 49.  
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formeel gezag bepaalde plicht. (Even vreemd was het voor de HR om in het 
Harmonisatiewet-arrest af te zien van vernietiging van een kennelijk gedroch-
telijke wet op grond van het ‘beginsel’ van de scheiding der machten, terwijl 
de rechter daartoe eenvoudig in het Nederlandse recht niet de formele be-
voegdheid bezit.18) In deze benadering hebben regels geen eigen normativiteit, 
ze ontlenen die geheel en al aan beginselen. Dat is voor een positivist als 
Brouwer een curieuze opvatting. Als beginselen zoals hij stelt, gelden krach-
tens conventie, waarom dan regels niet? Dit is een punt waarop ik terug zal 
komen. 
 
Ik zou dit legaliteitsbeginsel een pseudo-beginsel willen noemen: het formu-
leert wat noodzakelijk geldt als er recht (gezaghebbende regelgeving) geldt, 
maar voegt daaraan niets toe. In deze zin noemt Kelsen formele gelijkheid 
‘nicht eine Forderung der Gerechtigkeit, sondern der Logik’.19 De tegenstel-
ling is overigens onjuist, want als een algemene regel zonder nadere reden in 
het ene geval wel en in het andere niet wordt toegepast, is de gerechtigheid 
evenzeer het slachtoffer als de logica.20 Dat geldt ook als geldige rechtsregels 
zomaar buiten toepassing worden gelaten. 
 
In zijn proefschrift vat Happé de regels waarmee de Hoge Raad een nadere 
invulling heeft gegeven aan het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel ook op 
als resultaat van een afweging tegen een legaliteitsbeginsel, maar hij heeft van 
dat beginsel een veel substantiëlere opvatting dan Brouwer. Zijn legaliteitsbe-
ginsel bestaat uit een negatief en een positief element. De negatieve norm, dat 
geen heffing kan worden opgelegd zonder wettelijke grondslag, wil ik nog wel 
als een beginsel, of als uitwerking van een beginsel laten gelden, evenals het 
verwante nulla poena-beginsel in het strafrecht. Deze norm geldt volgens 
Happé echter absoluut, en daarmee bedoelt hij dat zij niet op grond van afwe-
ging tegen andere beginselen kan worden losgelaten. Volgens Dworkins logi-
sche criterium zou het dus niet om een beginsel, maar juist om een regel gaan! 
De positieve norm zou de fiscus plichten opleggen, die vervolgens weer door 
het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel begrensd worden. Maar voorzover 
hier sprake is van plichten, volgen die uit het doel van de belastingheffing, en 
bovendien kan de fiscus ook allerlei teleologische redenen laten gelden om een 
bepaalde heffing niet op te leggen. Bij dit deel van Happé’s legaliteitsbeginsel 
gaat het dus eerder om een geheel van door waarden geïnspireerde bevoegd-

                                                 
18 HR 14/4/1989, NJ 1989, 469. 
19 In deze zin zijn de beroemde acht beginselen van Fullers ‘inner morality of law’, vgl. L.L. 
Fuller, The Morality of Law (rev. ed.), New Haven, Yale University Press, 1969, hfd. 2, ook 
pseudo-beginselen: een  norm die niet aan deze voorwaarden voldoet kan  de normsubjecten 
geen redenen  om te handelen geven, en zeker geen interdependente redenen. Brouwer 2003 
betoogt dat sommige van die beginselen wel degelijk ‘echte’ beginselen zijn, die niet alleen 
de doelmatigheid van het recht, maar ook  vertrouwen en autonomie beschermen. Als ‘doel-
matig’ echter wordt opgevat als ‘in staat de normsubjecten redenen tot handelen te geven’ 
(Brouwer 2003, p. 70) is dit onjuist. Zo kan een norm die met terugwerkende kracht wordt 
uitgevaardigd in de tijd voorafgaand aan haar uitvaardiging het gedrag niet sturen. (Maar 
daarom nog wel ‘doelmatig’ zijn in andere zin, bijvoorbeeld door geld in het laatje te bren-
gen.) Juist is wel dat zo’n norm ook de beginselen van betrouwbaarheid en fairness schendt. 
20 Vgl. R.H. Happé, ‘Belastingethiek: een kwestie van fair share’, Preadvies VBW 2010, De-
venter, Kluwer, 2011, p. 96. 
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heidsverlenende regels, die door de toepassing van beginselen beperkt wor-
den.21 
 
Stel dat we Brouwers opvatting over de identiteit van regels zouden accepte-
ren. De vraag die hij vervolgens nalaat te stellen is of niet precies hetzelfde 
geldt voor beginselen. Zo bepaalde het Bundesverfassungsgericht in de in § 1 
besproken casus dat de rechtsstaat eist een strafproces te laten doorgaan tenzij 
er duidelijke en voor het specifieke geval geldende aanwijzingen zijn dat de 
beklaagde er zijn leven bij zal inschieten of ernstige lichamelijke schade zal 
lijden. 
 
Men zou met Dworkin en Alexy kunnen tegenwerpen dat in een conflict van 
beginselen geen van de beginselen zomaar aan de kant geschoven wordt. In 
sommige gevallen wordt in de gekozen oplossing aan beide beginselen onvol-
ledig recht gedaan, en zelfs als het ene beginsel wijkt voor het andere, kan het 
zijn kracht laten gelden in de vorm van vervangende plichten. Dat is de zin 
waarin beginselen blijven ‘gelden’ ook als ze moeten wijken voor andere be-
ginselen. Maar hetzelfde geldt weer voor regels: wie niet in staat is een over-
eenkomst na te leven, moet dat op tijd melden, mogelijke maatregelen nemen 
om de schade voor de andere partij zoveel mogelijk beperken, etcetera. 
 
Ook dit onderscheid houdt dus geen stand. Regels en beginselen zijn beide 
normen en als zodanig onderworpen aan een eindeloos proces van nadere spe-
cificatie, waarbij hun werkingsgebied wordt vernauwd of verruimd, in elk ge-
val gepreciseerd, en overwegingen worden aangegeven die zulke 
preciseringen rechtvaardigen. Iedere norm bevat een onuitgesproken clausule: 
mits er geen redenen zijn om een uitzondering te maken, en de precisering 
bestaat er onder meer in sommige van die redenen expliciet te maken. Natuur-
lijk zijn de uitzonderingen op dezelfde manier geclausuleerd. In sommige ge-
vallen betekent het feit dat een uitzondering gemaakt moet worden dat de 
ongeclausuleerde norm van het toneel verdwijnt, in andere gevallen, afhanke-
lijk van de relevante waarden en beginselen, laat zij haar blijvende aanwezig-
heid voelen in de vorm van vervangende plichten. 
 
 
3. Het Wezen van het Rechtsbeginsel 
 
Een onderscheid in logische vorm tussen beginselen en regels hebben we niet 
kunnen vinden. En de vraag die ons primair interesseerde – waarom omvat 
het recht beginselen? – hebben we ook niet kunnen beantwoorden. 
 
Ik heb in het voorbijgaan nog wel een opvallend kenmerk van beginselen ge-
noemd: ze ontlenen hun normatieve status (of in elk geval hun geclaimde of 
gepretendeerde normatieve status) binnen het recht niet aan een ‘rechtsbron’. 
(En het is al helemaal zinloos om beginselen zelf een ‘rechtsbron’ te noemen, 
daarmee worden de put en het water verward.) Dit levert echter ook niet het 

                                                 
21 Deze alinea vat de objectie samen die ik op 30 mei 1996 bij Happé’s promotie tegen zijn 
dissertatie naar voren heb gebracht.  
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gezochte onderscheidende kenmerk van beginselen op, want er zijn ook regels 
waarvoor hetzelfde geldt: gewoonterecht. 22 
 
Om beide vragen te beantwoorden zal ik me nu wenden tot een specifieke 
rechtstheorie, het conventionalisme, en wel tot de variant daarvan die ik een 
jaar of tien geleden in een boek heb uitgewerkt.23 Veel auteurs hangen tegen-
woordig een conventionalistische opvatting van het recht aan, vooral positi-
vistische auteurs die zich in een of andere vorm aansluiten bij het werk van 
Hart.24 Maar wat een conventie precies is, blijft meestal vaag. In aansluiting 
bij David Hume en David Lewis25 wordt meestal gezegd dat van een conventie 
sprake is, als er binnen een groep mensen een regelmaat van gedrag bestaat 
die in stand gehouden wordt door het feit dat de betrokkenen redenen hebben 
om zich zo te gedragen. Dit element is ook uitdrukkelijk aanwezig in Harts’ 
uitleg van wat het betekent dat een regel bestaat. Wat bij hem (zoals hij er-
kende in het Postscript van 1994) aanvankelijk ontbrak, is het inzicht dat de 
redenen van de betrokkenen om zich zo te gedragen, zoals Hume het uitdruk-
te, ‘a reference to each other’ moeten hebben: het moeten ‘interdependente’ 
redenen zijn.26 Dat element wordt door Hume en Lewis verder uitgelegd. Om 
een interdependente reden te hebben, moeten de betrokkenen van elkaar ver-
wachten dat ze het juiste gedrag (om de juiste reden) zullen vertonen, van 
elkaar weten dat ze dat verwachten etcetera Er bestaat met andere woorden 
een patroon van verwachtingen van lagere en hogere orde. En het is precies 
omdat ze van elkaar verwachten dat ze de juiste handeling zullen verrichten 
dat ze ook reden hebben die te verrichten. 
 
Wat door zo’n patroon van wederkerige verwachtingen mogelijk wordt ge-
maakt zijn handelingen die het gewenste effect sorteren doordat ze op elkaar 
zijn afgestemd. Wanneer mensen hun handelen op die manier coördineren is 
er sprake van coöperatie. Het gewenste effect van het coöperatieve handelen 
kunnen we het coöperatieve goed noemen.  Vaak zullen de betrokkenen er allen 
een belang (niet per se een egoïstisch belang) bij hebben dat dit coöperatieve 
goed wordt gerealiseerd, er is dan sprake van coöperatie tot wederzijds voor-
deel. Het kan ook voorkomen dat allen door te coöpereren niet zozeer hun 
belang dienen als hun plicht vervullen, bijvoorbeeld een plicht ten opzichte 
van een afhankelijke derde groep. 
 
Bij coöperatie tot wederzijds voordeel ligt het voor de hand te veronderstellen 
dat iedereen een reden heeft aan de verwachtingen van de anderen te voldoen 
omdat dit bijdraagt tot de realisering van ook hun belang. Het is precies die 
veronderstelling die Hart in staat stelde om de gedachte dat er morele motie-
ven in het spel moesten zijn af te wijzen, en daarmee een positivistische positie 
in stand te houden, ondanks zijn aandacht voor het ‘interne gezichtspunt’ van 

                                                 
22 G. den Hartogh, ‘Is gewoonte een rechtsbron?’ in P.W. Brouwer e.a. (red.), Drie dimensies 
van het recht, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 1999b. 
23 G. den Hartogh, Mutual Expectations: a Conventionalist Theory of Law, The Hague, Kluwer 
Law International, 2002, vgl. B. Verbeek, ‘Rational Choice Virtues’, Ethical Theory and Moral 
Practice, 2010, 13 (5), p. 541-559. 2010. 
24 Bijv. J. Coleman, The Practice of Principle, Oxford (etc.), Oxford University Press, 2001. 
25 D. Lewis, Convention: a Philosophical Study, Cambridge Mass., 1969. 
26 H.L. Hart, The Concept of Law (second edition, with Postscript), Oxford, Clarendon, 1994. 
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de betrokkenen (bij hem eigenlijk alleen de officials van het rechtssysteem). Zo 
schrijft Hart dat iedereen een reden heeft vrijwillig bij te dragen aan een sys-
teem van dwang, en dan bedoelt hij een prudentiële reden.27 Die veronderstel-
ling werd begin jaren zestig in brede kring gedeeld, maar was, zoals David 
Gauthier in 1967 aantoonde, onjuist.28  Een actor die  uit is op maximalisatie 
van zijn eigen nut, zal juist vaak reden hebben om zich te onttrekken aan  een 
gezamenlijke inspanning om een coöperatief goed te realiseren, ook al is dat 
coöperatieve goed niet anders dan de optelsom van zijn eigen nut en dat van 
anderen. Het standaardvoorbeeld van zo’n situatie, waarnaar Gauthier al ver-
wees, is het Prisoner’s Dilemma.29 Als iedereen zijn belasting betaalt, zal het 
niveau van de collectieve voorzieningen waarvan ik kan profiteren, er niet 
merkbaar op achteruitgaan als ik het zelf niet doe, en als niemand betaalt, is 
het weggegooid geld om het op mijn eentje te doen. 
 
In zulke situaties kan een patroon van wederkerige verwachtingen alleen in 
stand blijven als de betrokkenen speciale redenen hebben om aan de verwach-
tingen van anderen te voldoen. Het enkele feit dat andere mensen van mij 
verwachten dat ik mijn bijdrage lever kan zelf voor mij een reden zijn om het 
te doen, als ik hun verwachtingen niet wil beschamen.  Mijn gedrag wordt dan 
bepaald door een dispositie van loyaliteit of betrouwbaarheid. Een tweede mo-
gelijkheid, in het bijzonder relevant in situaties van het Prisoner’s Dilemma 
type, is dat ik de legitieme verwachtingen van anderen niet wil exploiteren, 
niet wil parasiteren op hun coöperatieve inspanningen. Dan heb ik een disposi-
tie van fairness. 
 
Het feit dat patronen van wederkerige verwachtingen voor hun instandhou-
ding een beroep moeten doen op de coöperatieve disposities van betrouwbaar-
heid en fairness heeft gevolgen voor hun mogelijke inhoud. Men kan niet van 
iemand vragen niet te ‘profiteren’ van de verwachtingen van anderen, als wát 
van hem verwacht wordt een onevenredig grote bijdrage aan de collectieve 
inspanning is waarvan juist de anderen profiteren. Zulke verwachtingen kun-
nen niet met een beroep op een coöperatieve ‘deugd’ gerechtvaardigd worden, 
en zijn daarom geen legitieme verwachtingen. 
 
Binnen dit theoretisch kader kunnen we de noties van waarden en beginselen 
situeren. Een patroon van wederkerige verwachtingen maakt coöperatie mo-
gelijk die gericht is op een coöperatief goed: dat is de voor dat patroon rele-

                                                 
27 Hart zag dus al scherp dat dwang alleen het coöperatieve gedrag niet kan verklaren. Die 
opvatting, geheel ten onrechte toegeschreven aan Thomas Hobbes, heeft helaas nog steeds 
buitengewoon veel invloed, vooral in het economische denken over het recht, niet in het 
minst het belastingrecht. De feitelijke relevantie van coöperatieve disposities voor de nale-
ving van het belastingrecht is aangetoond door het werk van Bruno Frey en consorten, kort 
samengevat in Happé 2011. 
28 D. Gauthier, ‘Morality and Advantage’, Philosophical Review, 76 (1967), p. 460-475. Het 
hele latere werk van Gauthier is er overigens op gericht te laten zien dat je wel een pruden-
tiële reden kunt hebben om je een coöperatieve dispositie aan te meten. 
29 In Den Hartogh 2002, hfd. 2, laat ik echter zien dat er daarnaast allerlei andere problemen 
van onderlinge afstemming zijn waarvoor door coöperatieve disposities gedragen conventies 
een oplossing bieden, in het bijzonder situaties die in de speltheorie bekend staan als Assu-
rance Games en onderhandelingsspelen. 
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vante waarde. Het ligt voor de hand dat als er onduidelijkheid bestaat over de 
inhoud van het verwachtingspatroon, dit opgelost kan worden door te laten 
zien dat er maar één invulling is, waarbij het coöperatieve goed werkelijk ge-
realiseerd wordt. Teleologische interpretatie is daarom inherent aan elk stelsel 
van conventies. Het patroon kan verder alleen in stand blijven als gerekend 
kan worden op de coöperatieve deugden van de betrokkenen, in het bijzonder 
op hun betrouwbaarheid en fairness. Maar ook dat brengt beperkingen met 
zich mee op de mogelijke inhoud van die verwachtingen: die kunnen zelf geen 
onbetrouwbaar of exploiterend gedrag legitimeren. Mijn voorstel is beginse-
len op te vatten als de normen die deze restricties tot uitdrukking brengen. De 
beginselen van een stelsel van conventies zijn in normen vertaalde coöperatie-
ve deugden, en zijn even inherent aan het stelsel als de waarden ervan. Daar-
om is morele argumentatie altijd nodig bij de interpretatie van conventies. 
Anders dan gewoonlijk gedacht leidt een welverstaan conventionalisme tot 
afwijzing van het positivisme. 
 
De claim dat alle regels nadere invullingen zijn van beginselen, moet ander-
zijds ook worden afgewezen. Eerder is het juist dat alle regels invullingen zijn 
van waarden, wat echter geenszins wil zeggen dat de inhoud van die regels uit 
de waarden kan worden afgeleid.30 Wat de beginselen betreft, moet allereerst 
bedacht worden dat niet alle redenen om zich te houden aan wederkerige ver-
wachtingen morele redenen hoeven te zijn, ook al zijn zulke redenen onont-
beerlijk. In allerlei situaties is het rechtstreeks nutsmaximaliserend om de 
conventie te volgen. In de tweede plaats moeten de normen die coöperatieve 
deugden vertalen, opgevat worden als restricties op de mogelijke inhoud van 
andere normen, als randvoorwaarden. Ze kunnen die inhoud niet uitputtend 
vastleggen. 
 
Recht is een systeem van conventies met een bijzonder karakter. Naast het 
gewoonterecht, dat in de conventionalistische opvatting ook in moderne 
rechtssystemen veel belangrijker is dan gewoonlijk wordt aangenomen (codi-
ficatie wekt de schijn dat de gewoonteregel zijn normatieve status aan gezag 
ontleent, terwijl het gezag die in feite alleen erkent)31, bestaat dat recht voor 
het grootste deel uit formele regels. Wat deelnemers aan een rechtssysteem 
van elkaar verwachten is te doen wat een bevoegde autoriteit zegt dat ze moe-
ten doen. In zekere zin zijn alle door die autoriteit uitgevaardigde regels speci-
ficaties van die ene regel, en alleen in die conceptie vallen ze onder de 
conventionalistische analyse. (Het is duidelijk dat de wet van de burgers veel 
gedrag eist dat zij niet van elkaar verwachten, laat staan weten dat ze het 
verwachten etcetera) Zoals trouwens Harts’ analyse van wat het betekende om 
te zeggen dat een regel bestond, voor zijn eigen rechtstheorie eigenlijk alleen 
opging voor de ‘rule of recognition’: alle andere rechtsregels zijn eigenlijk 
alleen maar specificaties daarvan. 
 

                                                 
30 Een deel van het recht is naar zijn inhoud volkomen arbitrair, om dat het een keuze maakt 
tussen volstrekt gelijkwaardige manieren (links of rechts rijden) om het gedrag van de 
normsubjecten te coördineren.  
31 Den Hartogh 1999b. 
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Het belang van formele regels voor het recht is onomstreden. Maar dat belang 
maakt voor de betekenis van waarden en beginselen geen verschil. Formele 
regels claimen gezag, maar hebben alleen gezag voorzover ze onderlinge af-
stemming van gedrag mogelijk maken dat coöperatieve goederen realiseert, en 
voorzover ze redelijkerwijs gezegd kunnen worden te appelleren aan be-
trouwbaarheid, fairness en dergelijke coöperatieve deugden, en voldoen aan de 
restricties die dat appèl met zich meebrengt. En daaruit volgt dat, zelfs als het 
recht alleen maar pretendeert gezag te hebben, waarden en beginselen voor de 
interpretatie en toepassing van dat recht relevant zijn. 
 
De reden waarom beginselen status hebben in het recht is dus inderdaad niet 
dat ze erkend worden, maar dat ze, al of niet vermeend, relevant en juist zijn. 
Een gangbaar bezwaar tegen die opvatting is dat het ertoe leidt dat rechters 
die beginselen toepassen, hun eigen morele overtuigingen gaan opleggen aan 
anderen. Ook tegen Dworkin (en tegen Scholten) is dit bezwaar ingebracht: 
binnen de dimensie van rechtvaardiging construeert de rechter de onderlig-
gende politieke moraal van het recht op een moreel zo aantrekkelijk mogelijke 
manier, en dat betekent blijkbaar: zo aantrekkelijk mogelijk in zijn eigen ogen. 
Zowel bij Dworkin als bij Scholten wordt dit ‘protestantisme’ gematigd door 
de eis dat beginselen ook zoveel mogelijk ‘passen’ op het bestaande rechtsma-
teriaal, maar de vraag blijft klemmen wat de rechter te doen staat als de ‘in-
ductieve evidentie’ en de ‘zedelijke evidentie’ divergeren.32 Het antwoord op 
dit bezwaar is dat het niet om beginselen van een privé-moraal gaat, maar om 
beginselen van een publieke moraal. De redenen die uit dat soort beginselen 
voortkomen, moeten evenzeer als de redenen die voortkomen uit de conven-
ties die ze structureren interdependente redenen zijn: redenen die voor iemand 
gelden voorzover hij er op mag rekenen dat anderen ze laten gelden. Het be-
hoort daarom tot de criteria voor de juistheid van dat soort beginselen dat 
men er redelijkerwijs op mag rekenen dat ze ook door anderen erkend wor-
den.33 En dat die beginselen ten grondslag liggen aan een rechtsdomein, is 
daarvoor inderdaad relevant bewijsmateriaal. Dat wil echter niet zeggen dat 
de geldigheid van die beginselen van formele aard is, berust op gezag. 
 
Waarom behoren rechtsbeginselen tot het recht? Omdat het recht gezag 
claimt, en alleen maar gezag kan hebben voorzover het appelleert aan coöpera-
tieve disposities als betrouwbaarheid en fairness. Waarin onderscheiden zich 
beginselen van andere normen? Niet door hun vorm, maar door hun inhoud: 
doordat zij restricties tot uitdrukking brengen op de mogelijke inhoud van 
andere normen, restricties die de voorwaarden vormen waaronder een beroep 
op de coöperatieve deugden zinvol is. 
 

                                                 
32 Voor Dworkin zie G.J. Postema, ‘‘Protestant’ Interpretation and Social Practices’, Law 
and Philosophy, 1987, 6 (3), p. 283-320. voor Scholten Brouwer 1996, p. 41-42. Volgens As-
ser-Scholten 1974, p. 67, kunnen we ‘tot op zekere hoogte aanvaarden, wat ons zelf niet 
evident is, maar waarvan we de evidentie voor anderen begrijpen’. 
33 Vgl. Nieuwenhuis 1997, p. 7. Daarmee omhels ik niet alsnog de in § 1 verworpen opvat-
ting dat beginselen gelden omdat ze door de samenleving als geldig erkend zijn: erkenning 
is een noodzakelijke, geen voldoende voorwaarde. 
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4. Coda 
 
Doet deze theoretische situering van rechtsbeginselen ook recht aan hun rol in 
het belastingrecht?34 In § 2 heb ik betoogd dat het negatieve legaliteitsbegin-
sel voortvloeit uit het vertrouwensbeginsel, en het positieve niet moet worden 
opgevat als een beginsel, maar als een verzameling van bevoegdheidsverle-
nende normen. Van Happé’s ‘drie beginselen van fiscale rechtsbescherming’ 
blijven er dan nog twee over: het vertrouwens- en het gelijkheidsbeginsel. Het 
is niet moeilijk in deze beginselen condities te herkennen die de aanspraak van 
het belastingrecht op gehoorzaamheid van burgers mogelijk maken. Als de 
fiscus het door hem opgewekte vertrouwen zelf beschaamt, kan hij moeilijk 
verwachten dat de burger zijnerzijds wel het in hem gestelde vertrouwen ho-
noreert. Dat geldt, zoals in de Doorbraakarresten is erkend, zelfs voor ver-
wachtingen die gewekt zijn in strijd met de wet. En als de fiscus zonder reden 
de ene burger een begunstiging toekent en die aan de andere burger onthoudt, 
kan hij niet verwachten dat deze burgers de hen opgelegde heffing opvatten 
als hun faire bijdrage aan de uitvoering van de legitieme taken van de politieke 
gemeenschap. 
 
Happé onderscheidt in het gelijkheidsbeginsel een formeel en een materiëel 
element. Het formele element (consistentie in de toepassing van algemene 
regels) ziet hij vooral als een nadere invulling van het vertrouwensbeginsel. 
Dat lijkt me niet onjuist, maar de relatie tot het beginsel van fairness is ten-
minste even sterk: gelijken ongelijk behandelen, of ongelijken anders dan naar 
de maat van hun ongelijkheid, is in elk geval ook onbillijk. In het materiële 
deel van het gelijkheidsbeginsel ziet Happé vooral een operationalisering van 
de waarde van sociale rechtvaardigheid. Het gelijkheidsbeginsel geldt echter 
voor alle heffingen, of zij nu een herverdelend doel dienen, of alleen maar beo-
gen de lasten van de politieke gemeenschap eerlijk over de burgers te verde-
len. Ik zou dus het gelijkheidsbeginsel in al zijn vormen als een kwestie van 
billijkheid willen beschouwen. 
 
Zie ik het goed, dan beweegt Happé zich ook in deze richting.35 Belastingrecht 
kan niet alleen of primair steunen op een arsenaal van sancties, het moet voor 
zijn functioneren noodzakelijk een beroep doen op de belastingmoraal van de 
contribuabelen. Dat heeft gevolgen voor de inhoud en de interpretatie van de 
regels van dat recht. En daarom horen rechtsbeginselen tot het recht, ook tot 
het belastingrecht. 

                                                 
34 In een eerdere versie van dit artikel, G. den Hartogh, ‘Waarom behoren rechtsbeginselen 
tot het recht?’, in E.T. Feteris e.a. (red.), In het licht van deze overwegingen, Nijmegen, Ars 
Aequi Libri, 2004, heb ik mijn theorie getoetst aan de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur. Die exercitie had ik ook kunnen doen op basis van R.H. Happé e.a., Algemeen Fiscaal 
Bestuursrecht, Deventer, Kluwer, 2010, hfd. 3. In een volgende druk van dit standaardwerk 
zou het inhoudelijk verband tussen het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel enerzijds en de 
overige beginselen van behoorlijk bestuur anderzijds nader uitgewerkt kunnen worden. 
35 Happé 2011, vgl.  R.H. Happé, ‘Over belastingheffing en ethiek: Enige politiek-filosofische 
verkenningen’ in D.A. Albregste & P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen. De wetenschap 
(Stevens-bundel), Deventer, Kluwer, 2006, en commentaar van J.L.M. Gribnau, ‘Fiscale 
ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid voor de integriteit van het belastingrecht, Pread-
vies VBW 2010, Deventer, Kluwer, 2011, p. 25. 
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Iets over boete en ontneming 
 
 
Mr. J.W. Ilsink1 
 
 
1. Inleiding 
 
Hoewel de beschikbare tijd beperkt bleek voor een gedegen beschouwing met 
voetnoten, wilde ik wel graag een bescheiden bijdrage aan dit liber amicorum 
voor Richard leveren. Ik zocht binnen de door de redactie opgegeven aan-
dachtsgebieden naar raakvlakken tussen belastingrecht en strafrecht en vond 
die in het fiscale boeterecht en het strafrechtelijke ontnemingsrecht. Ik beperk 
mij tot enkele losse, persoonlijke observaties. 
 
 
2. Boete 
 
Ik begin met de boete, met name de boete die is gekoppeld aan een navorde-
ringsaanslag, kortom artikel 67e AWR. Het is interessant na te gaan welke 
eisen aan het bewijs van een beboetbaar feit moeten worden gesteld en dan 
meer in het bijzonder wat dienaangaande van de belastingplichtige mag en 
kan worden verwacht. 
 
Voorop staat natuurlijk dat de Inspecteur het bewijs van het beboetbare feit 
moet leveren. Hij moet dus bewijzen dat het aan het opzet (of de grove schuld, 
maar ik beperk mij tot het opzet) van de belastingplichtige is te wijten dat 
(aanvankelijk) te weinig belasting is geheven. Daarin zitten twee te bewijzen 
bestanddelen: de te weinig geheven belasting en het opzet daarop. Ik maak nu 
even een uitstapje naar de strafrechtelijke evenknie van artikel 67e AWR, dat 
is artikel 69 AWR. Strafbaar is het opzettelijk onjuist doen van een belasting-
aangifte, indien het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven. 
Naast de te bewijzen onjuiste aangifte zien we ook hier het te bewijzen opzet 
daarop, alsmede de te weinig geheven belasting, zij het nu als (geobjectiveerd) 
strekkingsvereiste, waarop het opzet niet behoeft te zijn gericht. Maar als de 
onjuistheid van de aangifte bestaat in bewezen verzwegen inkomen, ligt het 
strekkingsvereiste daarin besloten, net als het bewijs van de te weinig geheven 
belasting. 
Zowel fiscaal- als strafrechtelijk zal dan door de Inspecteur dan wel het Open-
baar Ministerie nog het opzet van de belastingplichtige moeten worden bewe-
zen, opzet dus op de te weinig geheven belasting of op de onjuiste aangifte, 
wat dunkt mij materieel hetzelfde is. Dat het opzet in beide gevallen kleurloos 
is, behoeft geen betoog. Het is niet nodig te bewijzen dat het opzet op de be-
boetbaarheid of de strafbaarheid van de gedraging is gericht. Geen boos opzet 
dus. 
 

                                                 
1 Raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden (Strafkamer). 
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Bij opzet gaat het om weten en willen; weten en toch doen is willen doen, zo-
als het wel kernachtig wordt uitgedrukt. Maar hoe moet dat weten worden 
bewezen? Het gaat hier (doorgaans) om een geestesgesteldheid die zich moei-
lijk laat bewijzen. In dat geval biedt de leer van het voorwaardelijk opzet uit-
komst: het bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat de aangifte 
onjuist is of dat te weinig belasting wordt geheven. 
 
Daarmee ben ik terug bij het andere bestanddeel van het beboet- of strafbare 
feit: de te weinig geheven belasting dan wel de onjuiste aangifte. In dat ver-
band rijst de vraag of het bewijs dienaangaande niet eenvoudig uit de vaststel-
ling van de enkelvoudige belasting, dus van de navorderingsaanslag 
voortvloeit. Ik bedoel dit: als de navorderingsaanslag op de juiste, in de AWR 
voorziene wijze en met inachtneming van de daaraan in de rechtspraak gestel-
de eisen is vastgesteld, staat evenzeer vast dat aanvankelijk te weinig belas-
ting is geheven en ook dat de aangifte onjuist was, zodat zulks niet (nogmaals) 
behoeft te worden bewezen. 
 
Nochtans zit hier een addertje onder het gras. De AWR kent naast de aangif-
teplicht (artikel 8) tal van (andere) meewerkverplichtingen; ik noem artikel 47 
(inlichtingenplicht) en artikel 52 (administratieplicht). Het nakomen van die 
verplichtingen is van cruciaal belang voor een juiste belastingheffing. En het 
belang daarvan behoeft geen betoog: zonder belastingen geen Staat. 
 
Komt een belastingplichtige die verplichtingen niet na, dan wachten hem 
(strafrechtelijke) sancties: zes maanden hechtenis of een geldboete van de der-
de categorie (artikel 68, lid 2, AWR) of, zo hij opzettelijk nalatig is, vier of zes 
jaren gevangenisstraf, een geldboete van de vierde of de vijfde categorie of, als 
dat bedrag hoger is, eenmaal het bedrag van de te weinig geheven belasting 
(artikel 69, eerste en tweede lid, AWR). Dat laatste klinkt bekend want degene 
aan wiens opzet het is te wijten dat te weinig belasting is geheven kan een 
bestuurlijke boete belopen van 100 percent van de nagevorderde belasting 
(artikel 67e AWR). 
 
Er is nog een sanctie die weliswaar niet punitief maar wel effectief is. Ik doel 
op de omkering en de verzwaring van de bewijslast (artikel 25, lid 3, en arti-
kel27e AWR). Komt een belastingplichtige zijn meewerkverplichtingen niet 
na, dan kan de Inspecteur hem een in redelijkheid te schatten aanslag opleg-
gen, waarvan hij de onjuistheid dan maar moet aantonen. En daar zit, wat be-
treft de op te leggen boete, het addertje waarop ik hiervoor doelde. Het gras 
waaronder dat addertje huist, is het EVRM, meer in het bijzonder artikel 6. Ik 
doel dan op het zwijgrecht dat het EHRM heeft ontleend aan het in het eerste 
lid neergelegde fair-trialbeginsel en dat het verbod van gedwongen zelfincri-
minatie omvat. Dat verbod ligt trouwens ook besloten in het tweede lid, de 
onschuldpresumptie.  
 
Het is nu de vraag of en zo ja in hoeverre het niet voldoen aan enige mee-
werkverplichting in aanmerking kan worden genomen bij het bewijs van het 
beboetbare feit. Ik stel voorop dat het EHRM de validiteit van meewerkver-
plichtingen erkent, ook als het schenden ervan tot een (punitieve) sanctie leidt. 
Dat is ook begrijpelijk omdat een ingewikkelde samenleving als de onze niet 
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kan functioneren zonder medewerking van haar burgers. Dat is niet alleen zo 
op het stuk van de belastingheffing maar ook waar ter wille van een behoorlij-
ke naleving van de wettelijke regels aan neringdoenden vergunningen met 
voorwaarden worden verleend om hun negotie te drijven of aan deelnemers 
aan het snelverkeer rijbewijzen worden verstrekt. Er is dunkt mij ook niets op 
tegen indien voor het bewijs van een milieudelict gebruik wordt gemaakt van 
door de verdachte zelf op grond van de vergunningsvoorwaarden verzamelde 
en geregistreerde gegevens. Hetzelfde geldt voor de administratie die een be-
lastingplichtige ondernemer moet bijhouden. Ik zie hier geen schending van 
het verbod van gedwongen zelfincriminatie, al weet ik ook wel dat daarover 
anders wordt gedacht. 
 
Niettemin rijst wel een probleem in die gevallen waarin door een cumulatie 
van bewijsvermoedens met omkering en verzwaring van de bewijslast (artikel 
27e AWR) het bedrag van de te weinig geheven en dus na te vorderen belas-
ting wordt vastgesteld en daarop de fiscale boete wordt gebaseerd. Hoewel 
sprake kan zijn van een zo sterk vermoeden à charge dat dit – in de woorden 
van het EHRM2 – ‘calls for an explanation’ door de belastingplichtige en mag 
diens zwijgen tegen hem worden gebruikt, die cumulatie kan wel problema-
tisch zijn. Daarbij doel ik niet zozeer op de in HR 18 januari 2008, LJN 
BC1962, BNB 2008/165, gegeven regel dat bij de beoordeling of een boete in 
de omstandigheden van het geval passend en geboden is, acht moet worden 
geslagen op de proportionaliteit van de die boete in verband met de ernst van 
het gepleegde feit en op de wijze waarop de verschuldigde belasting is vastge-
steld, waaronder ook valt de omkering van de bewijslast, want dat is een 
kwestie straftoemeting. 
 
Neen, ik heb het oog op de meer fundamentele kwestie van het door de Inspec-
teur te leveren bewijs van het beboetbare feit, meer in het bijzonder dat te 
weinig belasting is geheven, en het in dat verband uit te leggen, in de slotzin 
van artikel 27e AWR neergelegde voorschrift dat – kort gezegd – de regel van 
de omkering en verzwaring van de bewijslast niet van toepassing is voor zo-
ver het beroep is gericht tegen een vergrijpboete. Kortom, in een dergelijk 
geval is, anders dan veelal wordt aangenomen, met het vaststellen van de na-
vorderingsaanslag niet (zonder meer) het bewijs geleverd dat, wat betreft de 
op te leggen boete, te weinig belasting is geheven. 
 
Een dergelijke kwestie lijkt zich voor te doen bij de zogenoemde Rekeningen-
projecten van de Belastingdienst. Ik noem in dat verband de KB Lux-zaak die 
is berecht door het Hof Amsterdam bij zijn uitspraak van 2 juli 2009, LJN 
BJ1298. In die zaak is beroep in cassatie ingesteld, waarin op 14 juli 2010, LJN 
BN6324, door de Advocaat-Generaal Van Ballegooijen is geconcludeerd. Aan-
gezien de Hoge Raad zich daarover nog niet heeft uitgesproken, moet ik ver-
der het zwijgen ertoe doen. 
 

                                                 
2 EHRM 8 februari1996, 41/1994/488/570, NJ 1996/725 (Murray). 
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3. Ontneming 
 
Van boete naar ontneming, il n'y a qu'un pas. Strafrechtelijk is een (geld)boete 
een straf (artikel 9 Sr) en een ontneming van wederrechtelijk verkregen voor-
deel een maatregel (artikel 36e Sr), maar beide zijn punitief. Er zijn twee rede-
nen waarom ik hier aandacht aan de ontneming wil besteden.  
De eerste is dat in fiscale strafzaken niet de ontnemingsmaatregel kan worden 
opgelegd (zie artikel 74 AWR). De reden daarvoor is – kort gezegd – dat de 
fiscus zichzelf wel kan redden omdat hij de ontdoken belasting kan navorderen 
of naheffen. Daarvoor heeft hij de strafrechter niet nodig. De complicaties 
zouden trouwens aanmerkelijk zijn, zij het niet onoplosbaar.  
 
Immers, wat te doen als de fiscus eerst zou navorderen en het OM daarna zou 
ontnemen? Gelden navorderingsaanslagen als ‘aan benadeelde derden in rech-
te toegekende vorderingen [die op het wederrechtelijk verkregen voordeel] in 
mindering (worden) gebracht’, zoals artikel 36e, lid 6, Sr voorschrijft? Ik denk 
het wel, mits de aanslag onherroepelijk vaststaat en is betaald. Volgt betaling 
later, dan zou artikel 577b Sv uitkomst kunnen bieden doordat vermindering 
of kwijtschelding van de betalingsverplichting wordt verleend. 
 
En wat als de ontneming door een navordering zou worden gevolgd? Biedt 
artikel 3.14, lid 4 onder a, Wet IB 2001 dan soelaas voor de ondernemer door-
dat deze het ontnomen bedrag van zijn winst mag aftrekken? Mij lijkt van 
wel. Maar voor een niet-ondernemer zie ik niet zo snel een oplossing. 
 
Nu zal mij worden tegengeworpen dat zo’n oplossing ook niet nodig is omdat 
aan samenloop van navordering en ontneming artikel 74 AWR in de weg 
staat en de zo-even geschetste problematiek zich dus niet kan voordoen. Maar 
dan wordt uit het oog verloren dat de Hoge Raad in zijn arrest van 7 oktober 
2008, LJN BD2774, NJ 2009/94, heeft geoordeeld dat vermogensbestandde-
len waarover men de beschikking heeft doordat belasting is ontdoken, kunnen 
worden aangemerkt als voorwerpen ‘afkomstig (...) van enig misdrijf’ in de zin 
van de artikel 420bis en 420quater Sr, de witwasbepalingen. Ontdoken belas-
ting kan dus worden witgewassen. Strikt genomen geldt in zo’n geval artikel 
74 AWR niet omdat het niet gaat om ‘ter zake van de belastingwet strafbaar 
gestelde feiten’. Het voordeel, de ontdoken belasting, zou dus niet alleen kun-
nen worden nagevorderd maar ook kunnen worden ontnomen. De vraag is 
dan wel of doel en strekking van artikel 74 AWR zich daartegen niet verzet-
ten? Ik neig naar een bevestigend antwoord. 
 
Er is nog een tweede reden waarom ik in deze fiscale bundel aandacht wil vra-
gen voor de strafrechtelijke ontneming. Die is dat de berekening van het we-
derrechtelijk verkregen voordeel (wvv) gelijkenissen vertoont met de fiscale 
winstberekening. Zo kennen beide fenomenen de vermogensvergelijking. Voor 
de winstberekening geldt dat winst is eindvermogen min beginvermogen plus 
onttrekkingen min stortingen. Voor de wvv-berekening geldt iets dergelijks: 
wvv is eindvermogen min beginvermogen plus niet crimineelproductieve uit-
gaven (= onttrekkingen) min legale voordelen (= stortingen). Verder is onder 
voordeel de besparing van kosten begrepen (artikel 36e, lid 4, 2e volzin, Sr) en 
wordt de waarde van voorwerpen die door de rechter tot het wvv worden ge-
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rekend, geschat op de marktwaarde (artikel 36e, lid 4, 3e volzin, Sr). Dat klinkt 
de fiscalist bekend in de oren. 
 
Maar er zijn ook grote verschillen. Uit de bewijsmiddelen behoeft niet te kun-
nen worden afgeleid dat witgewassen (en te ontnemen) gelden afkomstig zijn 
uit een nauwkeurig aangeduid misdrijf (vgl. HR 28 september 2004, LJN 
AP2124). Voorts geldt dat indien op grond van de beschikbare bewijsmiddelen 
geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin 
bewezen kan worden geacht dat een geldbedrag ‘uit enig misdrijf afkomstig 
is’, indien het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet 
anders kan zijn dan dat het geld uit enig misdrijf afkomstig is (vgl. HR 13 juli 
2010, LJN BM0787, NJ 2010/456). De bron behoeft dus niet te worden aan-
geduid en de verdachte moet maar aannemelijk zien te maken dat hij het voor-
deel niet illegaal heeft verkregen. Dat is toch een vorm van confiscatie 
waarvan (zelfs) de fiscalist zal opkijken, want een voordeel zonder bron is geen 
belastbaar voordeel en de Inspecteur zal die bron aannemelijk moeten maken. 
 
 
4. Slot 
 
In de vriendenbundel voor René Niessen uit 2009 heb ik het grensgebied tus-
sen strafrecht en belastingrecht verkend met een opstel over de strafrechtelij-
ke betekenis van een fiscaal pleitbaar standpunt.3 Daaraan voeg ik nu nog wat 
meer over de fiscale boete toe en ook iets over de strafrechtelijke ontneming. 
Nu Richard met emeritaat gaat en ook mijn pensionering dan een feit is – ba-
byboomers nietwaar! – is er misschien voor ons beiden gelegenheid dat grens-
gebied nog eens verder te verkennen. Wij hebben al eerder vruchtbaar 
samengewerkt.4 Ik zie uit naar een reprise. 

                                                 
3 J.W. Ilsink, ‘Enkele gedachten over het fiscale pleitbare standpunt’, in R. Pieterse (red.), 
Draaicirkels van formeel belastingrecht, Amersfoort, Sdu Uitgevers 2009, p. 209-215. 
4 J.W. Ilsink en R.H. Happé, Algemeen fiscaal bestuursrecht, Deventer, Kluwer, 2000 en J.W. 
Ilsink en R.H.Happé, ‘Interne compensatie: een heroverweging’, WFR 2000/1005. 
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De rol van het OESO-Commentaar bij de uitleg van 
belastingverdragen en het Europese recht: trias po-
litica onder toenemende druk? 
 
 
Prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren1 
 
 
1. Inleiding 
 
Methodologie van het belastingrecht is het vak van Richard Happé. Zijn filo-
sofische achtergrond en zijn belangstelling voor een evenwichtige ontwikke-
ling van de rechtsstaat klinken niet alleen sterk door in zijn colleges en 
conferentiebijdragen, maar natuurlijk ook in zijn wetenschappelijke publica-
ties. Als voorbeeld noem ik zijn NJB-bijdrage ‘Ongewenst grensverkeer tus-
sen politiek en belastingrecht, Een pleidooi voor meer scheiding van 
machten’.2 Elke rechtgeaarde democraat gaat de rechtsstaat natuurlijk aan het 
hart. Dat geldt niet alleen voor Richard, maar de wijze waarop hij deze bele-
ving in zijn wetenschappelijk loopbaan tot uitdrukking heeft gebracht, mag 
toch wel zeer onderscheidend worden genoemd. Hij heeft daarbij een duidelijk 
profiel ontwikkeld, waarbij het zoeken naar een dynamisch evenwicht de lei-
draad lijkt te zijn.3 
 
Het was voor mij dan ook meteen duidelijk dat de keuze van een onderwerp 
voor dit ‘Festschrift’ in deze hoek zou moeten liggen, zelfs indien dit al niet in 
de opdracht van de redactie zou zijn ingesloten geweest. Daar komt bij dat ik 
met Richard ook de belangstelling voor internationale context van het belas-
tingrecht deel. Daartoe behoort, volgens mij, als geïntegreerd onderdeel ook 
het Europese recht. Daarom wil ik in deze bijdrage de volgende vraag centraal 
stellen: komt door de rol, die het OESO-Commentaar speelt of wenst te spelen 
bij de interpretatie van belastingverdragen en het Europese recht, de trias 
politica toenemend onder druk te staan?4 
 

                                                 
1 Hoogleraar Internationaal Belastingrecht & Internationale Fiscale Economie aan het Fis-
caal Instituut Tilburg van Tilburg University en tevens verbonden aan het European Tax 
College en als wetenschappelijk adviseur aan Ernst & Young Belastingadviseurs te Rotter-
dam. 
2 Zie R.H. Happé, ‘Ongewenst grensverkeer tussen politiek en belastingrecht, Een pleidooi 
voor meer scheiding van machten’, NJB 2008/13, p. 757-758. 
3 Zie bijvoorbeeld, ook R.H. Happé, ‘Van trias politica naar duas politica, Een verkenning 
van een nieuw evenwicht’, in: Belastingrechtspraak in een veranderende wereld, Den Haag, Sdu 
Uitgevers, 2001, p. 13-37. 
4 Waar in deze bijdrage de term ‘OESO-Commentaar’ of ‘Commentaar’ wordt gebruikt, 
wordt daarmee geduid op de Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention 
zoals laatstelijk gepubliceerd in, onder andere, Organisation for Economic Co-operation and 
Development (hierna: OECD dan wel OESO), Model Tax Convention on Income and Capital, 
condensed version, Paris, OECD Publications, 2010. Hierna wordt voor dit model ook de term 
‘OESO-Modelverdrag’ gebruikt. 
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Bij de trias politica gaat het om de scheiding der machten. De wetgevende, de 
rechtsprekende en de uitvoerende macht dienen voldoende van elkaar geschei-
den en in onderling evenwicht te zijn teneinde een evenwichtige ontwikkeling 
van de rechtstaat zo veel mogelijk te garanderen. Als de invloed van één van 
de drie machten te groot dreigt te worden, komt de evenwichtige ontwikke-
ling van de rechtsstaat in het gedrang. Dit kan, onder andere, aan de orde ko-
men indien de invloed van door uitvoerders van (belasting)regels 
geproduceerde documenten te veel de basis vormen voor beslissingen van een 
(belasting)rechter. Dan zou de rechter onvoldoende onafhankelijk tot een af-
gewogen eigen oordeelsvorming komen. Hij zou dan onvoldoende zijn rol 
vervullen van kritische beoordelaar van die uitvoerder. Het oordeel over de 
beslissingen van die uitvoerder zou namelijk te veel worden gebaseerd op door 
die uitvoerder zelf ontwikkelde (waarden en) normen. Het kader waaraan die 
beslissingen dan worden getoetst, zijn door die uitvoerder zelf ontwikkeld. 
Dan wordt de wettelijke norm of de (belasting)verdragsnorm als zelfstandige 
bron te veel uit het oog verloren. In wezen worden die dan uitgelegd en toe-
gepast overeenkomstig de door de uitvoerder wenselijke geachte uitlegging en 
toepassing. Daardoor ontstaat het risico van een cirkelredenering, waarin de 
uitvoerder altijd gelijk heeft: de op belastingverdragen en het Europese recht 
gebaseerde beslissingen van de belastinguitvoerder moeten steeds aan de door 
die uitvoerder gegeven interpretatie worden getoetst en de belastingverdra-
gen en het Europese recht dienen steeds overeenkomstig die interpretatie te 
worden toegepast. De uitvoerder heeft dan altijd gelijk en de burger heeft het 
nakijken. Indien een rechter op die manier met uitvoeringsdocumenten zou 
omgaan, dan komt daarmee te veel macht bij de uitvoerder te liggen. Dan 
staat een wezenlijk deel van de trias politica onder onaanvaardbare druk en 
komt een evenwichtige ontwikkeling van de rechtsstaat in het gedrang. Is dit 
risico nu ook aanwezig betreffende het OESO-Commentaar? 
 
Hieronder zal ik nader ingaan op de hoedanigheid van de vaststeller van het 
OESO-Commentaar, de rol die het OESO-Commentaar speelt, volgens de 
OESO zelf, en de rol die het speelt in de rechtspraak van de Nederlandse Hoge 
Raad en in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(hierna: HvJ EU). Gelet op de toegelaten omvang van deze bijdrage kan geen 
uitputtende analyse en evaluatie worden gegeven. Ik zal mij beperken tot en-
kele, hopelijk, aansprekende voorbeelden. Verder zal ik ook niet of nauwelijks 
ingaan op de rol, die het OESO-Commentaar speelt, bij de Nederlandse belas-
tingregelgever. Ik sluit af met de belangrijkste conclusies. 
 
 
2. Uitvoerde macht stelt het OESO-Commentaar vast 
 
De OESO presenteert zich als [cursiveringen van EK] 

‘a unique forum where governments work together to address the eco-
nomic, social and environmental challenges of globalisation. The 
OECD is also at the forefront of efforts to understand and to help gov-
ernments respond to new developments and concerns, such as corporate 
governance, the information economy and the challenges of an ageing 
population. The Organisation provides a setting where governments can 
compare policy experiences, seek answers to common problems, identi-
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fy good practice and work to co-ordinate domestic and international 
policies.’5 

 
Het OESO-Commentaar is een aanbeveling van de OECD Council aan de re-
geringen van de OESO-lidstaten. Het wordt voorbereid en in wezen geschre-
ven door de Committee on Fiscal Affairs (CFA).6 De leden van dit Committee 
zijn ‘senior officials from all OECD Member governments’ [cursivering van 
EK].7 Het OESO-Commentaar is dus in beginsel geen daadwerkelijk recht en 
is opgesteld door administraties en niet door wetgevers. Met andere woorden: 
het is de uitvoerende macht die het Commentaar schrijft en vaststelt. 
 
In de praktijk betekent dit dat ambtenaren van de Ministeries van Financiën 
van de betreffende staten het OESO-Commentaar opstellen. Dit betekent dus 
dat zij (ook) de eigen belangen van de uitvoerders van belastingverdragen 
gemakkelijk daarin kunnen verwerken. Dit houdt het risico in dat de door de 
uitvoerders gewenste uitleg en toepassing van belastingverdragsbepalingen de 
boventoon kan (gaan) voeren en dat de belangen van andere betrokkenen 
daardoor in het geding kunnen komen. Het grootste gevaar is dat via aanpas-
singen in het OESO-Commentaar getracht wordt wijzigingen tot stand te 
brengen, die eigenlijk alleen via een wijziging van de betreffende verdragsbe-
paling tot stand kunnen worden gebracht. In wezen wordt dan geprobeerd 
door middel van een aanpassing van het OESO-Commentaar een belasting-
verdragsbepaling te wijzigen zonder de betreffende verdragbepaling te wijzi-
gen. De verleiding daartoe is groot, omdat het wijzigen van een 
belastingverdrag per belastingverdrag moet worden afgehandeld en in de 
praktijk veel tijd kost. Indien een aanpassing van het OESO-Commentaar tot 
gevolg zou kunnen hebben, dat de desbetreffende aanpassing zou gelden voor 
de uitleg en toepassing van alle belastingverdragen, waarin een met het 
OESO-modelverdrag vergelijkbare bepaling is opgenomen, dan kan met de 
aanpassing van één enkel document, het OESO-Commentaar, de gewenste 
aanpassing voor alle gesloten belastingverdragen tot stand worden gebracht. 
Dit is buitengewoon efficiënt. 
 
Op het eerste gezicht lijkt de route dan ook een aantrekkelijke procedure en 
dat is zij, mijns inziens, ook indien het gaat om verduidelijkingen van een be-
paling van het OESO-Modelverdrag of het OESO-Commentaar zelf. Dan kan 
die verduidelijking zonder veel omhaal een mondiale werking hebben. Dit 
geldt dan in ieder geval voor de toepassing en uitleg van belastingverdragen 
door de uitvoerders van die verdragen: de belastingdiensten van de OESO-
lidstaten en de non-OESO-lidstaten die zich aan de aanpassing van het OESO-

                                                 
5 Zie bijvoorbeeld, OECD 2010, p. 2. 
6 Zie ‘Recommendation of the OECD Council concerning the Model Tax Convention on 
Income and on Capital’, adopted by the Council on 23 October 1997, die als annex is opge-
nomen in OECD 2010, p. 465-466. 
7  Zie www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_34897_1_1_1_1_1,00.html [cursivering van 
EK]: ‘The Committee sets the OECD Work programme in the tax area and provides a fo-
rum for exchanging views on tax policy and administrative issues. The detailed work of the 
Committee on Fiscal Affairs is carried out by a number of subsidiary groups of experts in 
particular areas, drawn from Member governments, and in certain cases, non-member econo-
mies.’ 
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Commentaar conformeren. De verduidelijking kan ook doorwerken in rechter-
lijke uitspraken, mits de (belasting)rechter zich bij de uitleg en toepassing van 
belastingverdragen ook op het OESO-Commentaar baseert. Echter, de proce-
dure is ook risicovol: wat als een verduidelijking wordt gepresenteerd, kan in 
wezen een wijziging van een belastingverdragbepaling inhouden.8 Dan wordt 
in wezen geprobeerd om de wijziging van de inhoud van de betreffende bepa-
ling via het OESO-Commentaar tot stand te brengen zonder dat daartoe de 
grondwettelijke ratificatieroutes van de betreffende staten wordt gevolgd. Op 
dat moment staat ook een ander wezenlijk deel van de trias politica onder 
druk: de evenwichtige verhouding tussen uitvoerder en wetgever. In wezen 
worden dan de wetgevers en met name de parlementen buiten spel gezet en 
daarmee een wezenlijk deel van de rechtsstaat. Indien ook de rechter zich ba-
seert op een dergelijk gewijzigd Commentaar, ervan uitgaande dat dit Com-
mentaar steeds als doorslaggevende bron voor de uitleg van 
belastingverdragen zou dienen te worden beschouwd, dan staat in de trias 
politica ook de evenwichtige verhouding tussen uitvoerder en rechter onder 
druk. In wezen zouden dan zowel de wetgever als de rechter steeds zonder 
nadere zelfstandige afweging de uitleg van de uitvoerde macht dienen te vol-
gen. Dat mag nimmer het geval zijn, omdat de eigen functies van de wetgever 
respectievelijk de rechter binnen de trias politica dan onvoldoende tot hun 
recht komen en de uitvoerder alles bepalend wordt. 
 
 
3. De rol van het OESO-Commentaar volgens de OESO 
 
Het doel van het OESO-modelverdrag en het OESO-Commentaar is om een 
zekere harmonisatie op het gebied van belastingverdragen tot stand te bren-
gen. Er is een behoefte aan het bevorderen van een gemeenschappelijke inter-
pretatie en toepassing van belastingverdragsbepalingen, die zijn gebaseerd op 
de bepalingen van het OESO-Modelverdrag.9 Mijns inziens kan op zichzelf 
genomen de realisatie van deze doelstellingen alleen maar worden toegejuicht, 
omdat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de hoofddoelstelling van een 
belastingverdrag: het bevorderen van het vrije verkeer van goederen, dien-
sten, kapitaal, technologie en personen.10 In de aanbeveling wordt als uit-
gangspunt genomen dat het OESO-Commentaar van tijd tot tijd zal worden 
gewijzigd. De regeringen van de OESO-lidstaten worden opgeroepen om bij 
de uitleg van nieuwe en herziene verdragen uit te gaan van het OESO-
Commentaar. Verder wordt aanbevolen dat hun belastingdiensten bij de uitleg 
en toepassing van individuele belastingverdragsbepalingen het OESO-
Commentaar volgen indien de betreffende bepalingen op het OESO-
Modelverdrag zijn gebaseerd. Indien een regering het niet eens is met de in 
het OESO-Commentaar gegeven uitleg, dan wordt zij uitgenodigd om dit in 
‘observations on the Commentaries’ vast te leggen.11 Dit betekent, volgens 

                                                 
8 Zie voor problemen om te identificeren wat een verduidelijking of een wijziging is, bij-
voorbeeld, J. Avery Jones, ‘The Effect of Changes in the OECD Commentaries after a Trea-
ty is Concluded’, Bulletin for International Fiscal Documentation 2002/3, p. 102-109. 
9 Zie Recommendation of the OECD Council in OECD 2010, p. 465. 
10 Zie Introduction, § 1, OECD 2010, p. 7. 
11 Zie Recommendation of the OECD Council, OECD 2010, p. 465-466. Zie verder ook In-
troduction, § 30, OECD 2010, , p. 14, waarin ook alleen maar wordt aangegeven dat soms op 
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mij, dat aan het ontbreken van een dergelijk opmerking niet zonder meer de 
conclusie kan worden verbonden, dat een regering de uitleg opgenomen in het 
OESO-Commentaar zonder voorbehoud onderschrijft. Het betreft immers niet 
meer dan een uitnodiging om opmerkingen te maken. Er is geen sprake van 
een verplichting. Bovendien staat op het niet maken van een opmerking ook 
geen uitdrukkelijke sanctie. Het zou dan ook wel erg ver gaan, indien wegens 
het ontbreken van een opmerking sprake zou kunnen zijn van een soort van 
rechtsverwerking, dat wil zeggen: onvoorwaardelijke binding aan het OESO-
Commentaar.12 Tot slot heeft de OECD Council het CFA opgedragen om 
voortdurend te beoordelen of de situaties, die in het OESO-Commentaar zijn 
beschreven, in het licht van de door de lidstaten opgedane ervaringen aanpas-
sing behoeven. Daartoe dient het CFA dan periodiek met passende voorstellen 
te komen.13 Dit heeft ertoe geleid dat er de afgelopen jaren vaker dan in het 
verleden herzieningen van het OESO-Commentaar zijn gepubliceerd, sinds 
1997 in: 2000, 2003, 2005, 2008 en 2010. Daardoor is het Commentaar een 
soort losbladig boekwerk geworden. 
 
In de Introduction bij het OESO-Modelverdrag en het OESO-Commentaar 
besteed de OESO zelf ook aandacht aan de rol van het Commentaar en de aan-
passingen daarvan in de loop der tijd.14 Het OESO-Commentaar wordt niet als 
een ‘bijlage’ bij de daadwerkelijk gesloten verdragen aangemerkt. Dit is van 
belang voor de toepassing van de algemene uitlegregels betreffende verdra-
gen, zoals neergelegd in de artikelen 26, 31-33 van het Verdrag van Wenen 
inzake het verdragenrecht (hierna ook: VvW).15 Op grond van artikel 31, lid 2 
behoren ‘bijlagen’ tot de context van een verdrag en die context is weer van 
belang voor de algemene uitlegregel dat een verdrag te goeder trouw moet 
worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het 
verdrag in hun context. Niettemin meent de OESO dat het Commentaar toch 
een grote hulp kan zijn bij de uitleg en toepassing van belastingverdragen, in 
het bijzonder bij het beslechten van geschillen. Zij verwijst daarbij niet alleen 
naar de belangen van belastingadministraties en belastingplichtigen, maar 
wijst ook op een ontwikkeling dat rechters in toenemende mate hun beslissin-
gen baseren op het OESO-Commentaar. De OESO gaat ervan uit dat deze 
trend zich zal doorzetten, omdat het wereldwijde verdragsnetwerk steeds ver-

                                                                                                            
verzoek van een lidstaat een ‘observation’ in het Commentaar is opgenomen, indien een 
lidstaat zich niet met de in het Commentaar opgenomen uitleg kan verenigen. Zie uitgebrei-
der, bijvoorbeeld, G. Maisto, ‘The Observations on the OECD Commentaries in the Inter-
pretation of Tax Treaties’, in H. Arendonk, F. Engelen & S. Jansen (red.), A Tax Globalist, 
Essays in honour of Maarten J. Ellis, Amsterdam, IBFD,  2005, p. 73-89. 
12 Een tegenovergestelde visie wordt ook verdedigd. Bijvoorbeeld, Avery Jones 2002, p. 102, 
en F. Engelen, Interpretation of Tax Treaties under International Law (Doctoral Series, no. 7), 
Amsterdam, IBFD, 2004, p. 440-441, 445-447, 465-472 maken daarvan melding. Engelen is 
overigens ook die mening toegedaan. 
13 Zie Recommendation of the OECD Council, OECD 2010, p. 466. 
14 Zie Introduction, § 28-36.1, OECD 2010, p. 14-16. 
15 Zie Verdrag van Wenen inzake verdragenrecht, gesloten te Wenen op 23 mei 1969, Trb. 
1972, 51 (Engelse tekst), Trb. 1977, 169 en 1985,79 (Nederlandse vertalingen).  Deze regels 
zijn ook van belang voor de uitleg van belastingverdragen. Zie, bijvoorbeeld, HR 21 februari 
2003, BNB 2003/177 en HR 5 september 2003, BNB 2003/380. Zie verder, bijvoorbeeld, 
Engelen 2004, p. 439-473, voor een uitgebreide beschouwing over de rol van het OESO-
Commentaar bij de uitleg van belastingverdragen. 
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der groeit en omdat het Commentaar steeds meer wordt geaccepteerd als een 
belangrijke bron voor uitleg van belastingverdragen.16 De OESO gaat ervan 
uit dat de bestaande belastingverdragen, zo veel mogelijk, dienen te worden 
uitgelegd overeenkomstig de in de loop der tijd na het sluiten van die verdra-
gen herziene OESO-Commentaren.17 Er wordt wel een grens gelegd aan deze 
dynamische toepassing van het Commentaar, in die zin dat veranderingen van 
het Commentaar, die direct samenhangen met geamendeerde bepalingen van 
het OESO-Modelverdrag, niet relevant zijn voor de uitleg van belastingver-
dragbepalingen, die inhoudelijk afwijken van de geamendeerde bepalingen. 
Echter, andere veranderingen van of aanvullingen op het OESO-Commentaar 
dienen, volgens de OESO, wel in aanmerking te worden genomen bij de uitleg 
van belastingverdragen: 

‘they reflect the consensus of the OECD member countries as to the 
proper interpretation of existing provisions and their application to 
specific situations.’18 

 
Daarmee lijken de ambtenaren van de Ministeries van Financiën van de 
OESO-lidstaten, die zoals aangegeven in de praktijk het OESO-Commentaar 
opstellen, voor zichzelf een heel flexibel speelveld te hebben ontwikkeld. In 
het Commentaar kunnen namelijk heel gemakkelijk de eigen belangen van de 
uitvoerende macht op de voorgrond worden gesteld ten koste van andere be-
langhebbenden. Hier ligt hier dus een risico dat er veranderingen en aanvul-
lingen in het Commentaar worden doorgevoerd, die, bijvoorbeeld, niet worden 
gedragen door de tekst van relevante bepaling waarop de toelichting ziet of 
die (in welke gradatie dan ook) tegengesteld zijn aan eerdere versies van het 
Commentaar. Uitgaande van de toenemende invloed van het Commentaar op 
rechterlijke beslissingen, ligt hier dan ook een risico dat het dynamische 
evenwicht in de trias politica tussen de uitvoerende en rechterlijke macht 
wordt verstoord, indien de rechter bij de uitleg van belastingverdragen het 
OESO-Commentaar op deze wijze zou dienen te gebruiken. Immers, behalve 
in het geval van veranderingen van het Commentaar, die direct samenhangen 
met geamendeerde bepalingen van het OESO-Modelverdrag, zou het OESO-
Commentaar min of meer op de automatische piloot dienen te worden ge-
volgd. Daardoor zou, volgens mij, de invloed van de uitvoerende macht op de 
rechterlijke macht te groot worden. Een rechter dient zich in het kader van de 
trias politica zelfstandig een oordeel te vormen. Daarbij kan het OESO-
Commentaar een rol spelen, maar van een automatisme mag geen sprake 
zijn.19 Juist in die gevallen waarin in het OESO-Commentaar veranderingen 
en aanvullingen zijn doorgevoerd, die niet worden gedragen door de tekst van 
de relevante bepaling waarop de toelichting ziet, die (in welke gradatie dan 
ook) tegengesteld zijn aan eerdere versies van het Commentaar, of die niet in 
overeenstemming zijn met eerder gewezen jurisprudentie, zal het Commen-
taar door de rechter ter zijde dienen te worden gelegd en zal hij op grond van 
andere bronnen zelfstandig tot een beslissing dienen te komen. 

                                                 
16 Zie Introduction, § 29.3, OECD 2010, p. 14. 
17 Zie Introduction, § 33, OECD 2010, p. 15. 
18 Zie Introduction, § 35, OECD 2010, p. 15. 
19 Zie ook, bijvoorbeeld, R.J. Vann, ‘Interpretation of Tax Treaties  in New Holland’, in Van 
Arendonk, Engelen & Jansen 2005, p. 156-159. 
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4. De rol van het OESO-Commentaar in de rechtspraak van de Neder-
landse Hoge Raad 
 
Betreffende bepalingen in belastingverdragen, die een grote overeenkomst 
met het OESO-Modelverdrag vertonen, is het grote belang van het OESO-
Commentaar als bron van uitleg expliciet door de Hoge Raad erkend [cursief 
van EK]: 

‘Bij de beoordeling van het middel dient te worden vooropgesteld dat 
in de Overeenkomst zowel blijkens haar tekst als blijkens de door de 
Nederlandse regering aan de Eerste en Tweede kamer der Staten-
Generaal verstrekte toelichtende nota (Bijl. Hand I 1968-1969, nr. 120; 
Bijl. Hand II 1968-1969, 10 113, nr. 1) zoveel mogelijk aansluiting is 
gezocht bij het OESO-Modelverdrag van 1963 en dat artikel 8, lid 9, 
van de Overeenkomst in zijn Engelse tekst nagenoeg woordelijk over-
eenstemt met de Engelse tekst van artikel 10, lid 5, van vorenbedoeld 
Modelverdrag, zodat, naar het middel blijkens zijn toelichting terecht 
aanvoert, het commentaar op laatstbedoelde bepaling voor de uitleg van ar-
tikel 8, lid 9, van de Overeenkomst van grote betekenis is en niet slechts, 
zoals het Hof dat uitdrukt, daarbij ,,enig houvast kan bieden”.’20 

 
Daarmee staat wel vast dat het OESO-Commentaar, zoals dat luidt ten tijde 
van het sluiten van het betreffende belastingverdrag, in de Nederlandse recht-
spraak een zeer belangrijke bron is bij de uitleg van dat verdrag. Dit stemt 
ook wel overeen met de rechtspraktijk van veel landen.21 Daarmee wordt het 
doel van de OESO bereikt om met het Commentaar een zekere harmonisatie 
op het gebied van belastingverdragen tot stand te brengen. Niettemin zij er op 
gewezen dat de Hoge Raad het Commentaar slechts ‘van grote betekenis’ acht. 
Hij neemt dus ook in die zaken, waarin de tekst van een belastingverdragsbe-
paling (vrijwel) overeenstemt met de relevante bepaling van het OESO-
Modelverdrag, de ruimte om tot een eigen afweging te komen. Hij vaart niet 
op de automatische OESO-piloot. Dit betekent dat hij tot een zelfstandige 
afweging betreffende uitleg van belastingverdragen komt, maar ook tot een 
andere uitleg kan komen dan het Commentaar voorschrijft. Daardoor is de 
Hoge Raad in staat om zelf het dynamisch evenwicht in de trias politica te 
bewaken. 
 
In de rechtspraktijk zien we overigens wel dat de Hoge Raad voor de uitleg 
van belastingverdragen vaak een beroep doet op het OESO-Commentaar om 
zijn beslissing te mede motiveren. Daarbij sluit hij ook niet uit dat een beroep 
kan worden gedaan op een versie van het Commentaar, dat later is gepubli-
ceerd dan het jaar waarin het belastingverdrag is gesloten (dynamische me-
thode). Heel expliciet zien we dit, bijvoorbeeld, in een arrest waarin de Hoge 
Raad de term ‘verblijven’ (in het Engels ‘is present’) moest uitleggen, zoals 
opgenomen in het belastingverdrag dat Nederland in 1990 met Brazilië had 
gesloten [cursief van EK]: 

                                                 
20 Zie HR 2 september 1992, BNB 1992/379, r.o. 3.2.2. 
21 Zie, bijvoorbeeld, de landenrapporten in: M. Lang, Tax Treaty Interpretation, EUCOTAX 
Series on European Taxation, volume 3, The Hague, Kluwer Law International, 2000, Avery 
Jones 2002, p. 102-104, Engelen, 2004, p. 439 en 455, en Vann 2005 p. 150-159. 
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‘-3.5. Daarenboven strookt deze uitleg met paragraaf 5 van het Officiële 
Commentaar op artikel 15 van het OESO-Modelverdrag, zoals dit is aan-
gevuld in 1992, dat immers de Engelse uitdrukking “presence” opvat als 
“physical presence”. 
-3.6. Gelet op het vorenoverwogene heeft het Hof, door artikel 15, lid 2, 
letter a, van het Verdrag aldus uit te leggen dat in die bepaling wordt 
gedoeld op lijfelijke aanwezigheid, een juiste uitleg gegeven aan deze 
verdragsbepaling.’22 

 
Gelet op het woord ‘daarenboven’ gebruikt de Hoge Raad hier het OESO-
Commentaar als aanvullende bron om zijn reeds gegeven uitleg van  de belas-
tingverdragterm ‘verblijven’ nader te motiveren. Dit betekent dus dat de Hoge 
Raad het Commentaar gebruikt als ‘supplementary means of interpretation’ 
als bedoeld in artikel 32VvW: ‘in order to confirm the meaning resulting from 
the application of article 31’.23 
De Hoge Raad past hierbij ook de dynamische methode toe. Indien de ‘aanvul-
ling’ van het Commentaar inderdaad als een echte verduidelijking van een be-
staande bepaling kan worden aangemerkt, dan is er, volgens mij, ook niets op 
tegen dat er een beroep wordt gedaan op een latere versie van het Commen-
taar. Wat in het kader van het dynamische evenwicht van de trias politica van 
vitaal belang is, is dat de rechter telkens zelfstandig afweegt of daarvan sprake 
is en niet blind vaart op het oordeel van de OESO. Wat door de OESO als een 
verduidelijking wordt gepresenteerd, kan materieel een wijziging inhouden. 
De rechter dient zelfstandig te bepalen of een dergelijke aanvulling van Com-
mentaar van belang is voor de uitleg van een belastingverdragsbepaling en zo 
ja, in welke mate. Dit lijkt mij ook de lijn te zijn van de Hoge Raad, althans de 
jurisprudentie van de Hoge Raad laat daartoe tot nu toe voldoende ruimte. 
 
Dit geldt, volgens mij, niet alleen wat betreft het OESO-Commentaar, maar 
ook wat betreft de OESO richtlijnen op het gebied van transfer pricing.24 Via 
het OESO-Commentaar bij artikel 9 van het OESO-Modelverdrag worden 
deze Guidelines tot onderdeel van dit Commentaar gemaakt.25 Dit betekent 
echter niet dat daarmee deze Guidelines zonder meer bepalend zijn bij de uit-
leg en toepassing van belastingverdragen door de Nederlandse Hoge Raad. 
Dit volgt heel expliciet uit het auto-importeurarrest [cursief van EK]: 

                                                 
22 Zie HR 21 februari 2003, BNB 2003/177. Vergelijk ook, bijvoorbeeld, HR 9 december 
1998, BNB 1999/267, r.o. 3.4, en HR 5 september 2003, BNB 2003/381,r.o. 3.4.4. 
23 Dat het OESO-Commentaar inderdaad of in ieder geval deze status kan worden toege-
dicht wordt ook in de literatuur in het algemeen wel aangenomen. Zie, bijvoorbeeld, Avery 
Jones 2002, p. 102-103, Engelen, 2004, p. 439-449 en 460, en Vann 2005, p. 150-151. 
24 Zie OECD Report Transfer Pricing and Multinational Enterprises, Paris, OECD,  1979, dat 
mede naar aanleiding van een aantal door de OESO gepubliceerde  rapporten in de periode 
tussen 1979 en 1995 in 1995 is vervangen door: OECD Transfer Pricing Guidelines for Multi-
national Enterprises and Tax Administrations, Paris, OECD, 1995 (losbl.) (hierna ook: Guideli-
nes). De originele versie van dit rapport is goedgekeurd door OECD Council op 27 juni 
1995. Op 2 juli 2010 is een herziene versie gepubliceerd. Zie OECD Transfer Pricing Guide-
lines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Paris, OECD, 2010 (paperback).  
In de periode tussen 1995 en 2010 zijn de Guidelines meerdere keren aangevuld en gewij-
zigd, in: 1996, 1997, 1999 en 2008. 
25 Zie OESO-Commentaar bij art. 9 OESO-Modelverdrag, §1, OECD 2010, p. 181. 
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‘[…] Ook de OESO-rapporten “Transfer pricing and multinationale enter-
prises” van 1979 en 1984, herzien en gecompileerd in de “Transfer pri-
cing guidelines for multinational enterprises and tax administrations” 
van 1995, houden niet in dat het at arm’s length beginsel op een andere 
wijze moet worden toegepast. […].’26 

Overigens zij opgemerkt dat dit met de introductie van artikel 8b Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 niet anders is komen te liggen. De Guidelines 
zijn nog steeds geen onderdeel van het Nederlandse belastingrecht. Zij zijn, 
volgens de wetgever, 

 ‘vergelijkbaar met opvattingen van gezaghebbende schrijvers en con-
clusies van advocaten-generaal bij de Hoge Raad.’27 

Dit betekent dus dat de Nederlandse rechter nog steeds niet aan de Guidelines 
is gebonden.28 Dezelfde conclusie kan ook worden getrokken betreffende an-
dere OESO-rapporten, die via het Commentaar tot onderdeel van dat Com-
mentaar worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de via het Commentaar bij 
artikel 7 OESO-Modelverdrag geïncorporeerde rapporten Attribution of Pro-
fits to Permanent Establishments 2008 en 2010.29 
 
Bovenstaande methodologische analyse en evaluatie heeft ook materiële im-
pact. Ik schets kort slechts één voorbeeld. In de OESO-rapporten Attribution 
of Profits to Permanent Establishments van zowel 2008 als 2010 wordt het 
standpunt ingenomen, dat aan elke vaste inrichting een bepaald eigen vermo-
gen dient te worden toegerekend (stamkapitaal).30 De Hoge Raad heeft echter, 
volgens mij, de stamkapitaaltheorie expliciet verworpen in HR 7 mei 1997, 
BNB 1997/263.31 Bovendien dienen schulden op basis van de jurisprudentie 

                                                 
26 Zie HR 28 juni 2002, BNB 2002/343, r.o. 3.2.2. 
27 Zie Nota n.a.v. het verslag, Kamerstukken II 2001/02, 28 034, nr. 5, p. 47 en 48. 
28 Zie ook, bijvoorbeeld, L.F. van Kalmthout, ‘Verrekenprijzen’, in E.C.C.M. Kemmeren & 
T.J.A. Stevens, Over de grenzen van de vennootschapsbelasting, Opstellen aangeboden aan prof.mr. 
D. Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, Deventer, 
Kluwer,  2002, p. 98-103, J.G. Verseput, ‘Onzakelijke en ongebruikelijke voorwaarden in 
contracten tussen gelieerde partijen’, in Kemmeren & Stevens 2002, p. 106, en E.A. Visser, 
Verrekenprijzen; een drieluik (Fiscale Monografieën no. 115), Deventer, Kluwer,  2005, p. 23-
26. Zie echter anders het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2001, 
nr. IFZ2001/295M, V-N 2001/21.3, waarin wordt verdedigd dat de Guidelines in Neder-
land direct toepasbaar zijn gelet op het totaalwinst begrip van art. 3.8 Wet inkomstenbelas-
ting 2001. Dit uitgangspunt is echter in strijd met de duidelijke bewoordingen van HR 28 
juni 2002, BNB 2002/343, r.o. 3.2.2 (hier verder niet geciteerd). Verseput 2002, p. 106 zet 
dit Besluit op gelijke voet als de Guidelines, terwijl Visser 2005, p. 26 meent dat dit onder-
deel van het Besluit zijn belang heeft verloren. 
29 Zie OESO-Commentaar bij art. 7 OESO-Modelverdrag, § 5-9, OECD 2010, , p. 131-132 
junctis Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, Paris, OECD,  2008 
respectievelijk  Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, Paris, OECD, 
2010. 
30 Zie OESO-Commentaar 2008 bij art. 7 OESO-Modelverdrag 2008, § 43-48, OECD 2010, 
p. 166-167 juncto Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, Paris, 
OECD, 2008, § 136-206, p.40-53,  respectievelijk  OESO-Commentaar 2010  bij art. 7 
OESO-Modelverdrag 2010, § 49, OECD 2010, p. 144 juncto Report on the Attribution of Prof-
its to Permanent Establishments, Paris, OECD, 2010, § 105-171, p. 34-46. 
31 Zie ook, bijvoorbeeld, M. Romyn, Internationaal Belastingrecht, Tilburg, Boekhandel Gia-
notten, 1999, p. 33, en E.C.C.M. Kemmeren, ‘Vermogensetikettering bij een vaste inrichting 
(deel 2)’, WFR 2003/2005 p. 2013-2014. Anders, bijvoorbeeld, C. van Raad, Cursus Belasting-
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van de Hoge Raad  op basis van de historische methode aan een vaste inrich-
ting te worden toegerekend. Daarbij is bepalend of een lening dienstbaar is 
aan de bedrijfsuitoefening van de desbetreffende vaste inrichting, waarbij de 
daadwerkelijke aanwending van de lening doorslaggevend is.32 Dit betekent, 
mijns inziens, dat de stamkapitaaltheorie alleen in het Nederlandse belasting-
verdragenrecht kan worden geïmplementeerd, indien daartoe een expliciete 
bepaling in de belastingverdragen wordt opgenomen, tenzij de Hoge Raad om 
gaat.33 Indien dit laatste het geval zou zijn, dan zou daarbij de vraag kunnen 
worden gesteld in hoeverre de rechterlijke macht zich dan zodanig door de 
uitvoerende macht onder druk heeft laten zetten, dat daardoor het dynamische 
evenwicht binnen de trias politica is verstoord. 
 
 
5. De rol van de het OESO-Commentaar in de rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie 
 
Het OESO-Modelverdrag en het OESO-Commentaar spelen niet alleen een 
rol in de Nederlandse rechtspraak, maar ook in de rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (hierna ook: HvJ EG of HvJ EU).34 Het HvJ EU 
hanteert net als de Hoge Raad ook de dynamische methode. Dit betekent dus 
dat het Hof ook versies van Het OESO-Modelverdrag en het Commentaar in 
aanmerking neemt, die van een later jaar zijn dan het jaar waarin het betref-
fende belastingverdrag is gesloten.35 
 
Het is de vraag of de Europese rechter eenzelfde distantie heeft ontwikkeld als 
de Nederlandse Hoge Raad, zodat ook op Europees niveau recht kan worden 
gedaan aan het dynamisch evenwicht binnen de trias politica. Of laat de Euro-
pese rechter de oren te veel hangen naar de uitvoerende macht, die in het 
OESO-Commentaar zijn spreekbuis vindt? 
 
In het kader van de uitleg van het Europese recht is het, volgens het HvJ EU, 
met het oog op de verdeling van de fiscale bevoegdheid tussen lidstaten niet 
onredelijk, dat de lidstaten zich laten leiden door de internationale praktijk, 
het OESO-Modelverdrag en OESO-Commentaar.36 Echter ook het Hof zelf 

                                                                                                            
recht (Internationaal belastingrecht), § 2.9.2.C.c., die overigens niet ingaat op HR 7 mei 
1997, BNB 1997/263. 
32 Zie HR 18 november 1931, B. 5085, HR 7 mei 1997, BNB 1997/263, HR 23 januari 2004, 
BNB 2004/214 en HR 25 november 2005, BNB 2007/117. Zie uitgebreider, bijvoorbeeld, 
Kemmeren 2003, p. 2016-2017. 
33 Zie ook Kemmeren 2003 p. 2014. 
34 Zie, bijvoorbeeld, HvJ EG 14 februari 1995, zaak C-279/03 (Schumacker), § 32, HvJ EG 12 
mei 1998, zaak C-336/96 (Gilly), § 24, 31-32 HvJ EG 19 januari 2006, zaak C-265/04 (Boa-
nich), § 51-52 en 56, HvJ EG 23 februari 2006, zaak C-513/03 (Van Hilten), § 48, HvJ EG 13 
maart 2007, zaak C-524/04 (Thin Cap GLO), § 49, HvJ EG 18 december 2007, zaak C-
101/05 (A.), § 54, en HvJ EG 16 juli 2009, zaak C-269/07 (Damseaux), § 33. Zij zijn overi-
gens niet relevant in het kader van de BTW, omdat dit een indirecte en geen directe belas-
ting is. Zie HvJ EG 23 maart 2006, zaak C-210/04 (FCE Bank), § 39. 
35 Zie, bijvoorbeeld, HvJ EG 7 september 2006, zaak C-470/04, (N.), § 46. 
36 Zie, bijvoorbeeld, HvJ EG 12 mei 1998, zaak C-336/96 (Gilly), § 32, HvJ EG 7 september 
2006, zaak C-470/04, (N.), § 45, en HvJ EG 15 mei 2008, zaak C-414/06 (Lidl Belgium), § 22 
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laat zich bij de uitleg van het Europese recht leiden door het OESO-
Commentaar: 

‘Aangezien de belastingregeling die voortvloeit uit de Frans-Zweedse 
overeenkomst, uitgelegd in het licht van het commentaar bij het OESO-
modelverdrag, deel uitmaakt van het in het hoofdgeding toepasselijk 
rechtskader en als zodanig door de verwijzende rechterlijke instantie is 
gepresenteerd, dient het Hof hiermee rekening te houden om een voor de 
nationale rechter nuttige uitlegging van het gemeenschapsrecht te geven.’37 

Gelet op het woord ‘dient’ voelt het Hof zich blijkbaar verplicht om bij de uit-
leg van het Europese recht rekening te houden met het OESO-Commentaar. 
De vraag is dan natuurlijk in welke mate daarmee rekening dient te worden 
gehouden. Neemt het Hof nog voldoende ruimte voor een zelfstandige afwe-
ging of wordt op de automatische OESO-piloot gevlogen? 
 
Het antwoord op die vraag lijkt niet eenduidig te zijn. In het arrest Thin Cap 
GLO lijkt het Hof zonder zelfstandige afweging te vliegen op het OESO-
Commentaar.38 In dit arrest neemt het Hof zonder meer aan, dat op grond van 
het arm’s length beginsel zoals neergelegd in artikel 9 OESO-Modelverdrag 
niet alleen de voorwaarden van een lening kunnen worden aangepast,39 maar 
ook dat de lening zelf in eigen vermogen kan worden geherkwalificeerd.40 Dit 
standpunt komt overeen met het OESO-Commentaar en de daarin geïncorpo-
reerde OESO Transfer Pricing Guidelines, zij het dat de OESO nog terug-
houdender lijkt te zijn dan het Hof, omdat de OESO alleen in exceptionele 
situaties tot een dergelijke herkwalificatie wenst over te gaan.41 Het Hof gaat 
echter volledig voorbij aan de internationale discussie of artikel 9 OESO-
Modelverdrag überhaupt wel ruimte voor een dergelijke herkwalificatie biedt 
dan wel dat het OESO-Commentaar in strijd is met deze bepaling.42 Deze be-

                                                 
37 Zie HvJ EG 19 januari 2006, zaak C-265/04 (Boanich), § 51. 
38 Zie voor andere voorbeelden: HvJ EG 23 februari 2006, zaak C-513/03 (Van Hilten), para-
graaf 48, en HvJ EG 22 juni 2006, zaken C-182/03 en 217/03 (België v. Commissie en Forum 
187 ASBL), § 92-97. 
39  Daartoe beperkte het Hof zich nog in HvJ EG 12 december 2002, zaakC-324/00 (Lank-
horst-Hohorst), § 39. 
40 Zie HvJ EG 13 maart 2007, zaak C-524/04 (Thin Cap GLO), § 47, 49, 80-83 en 85-86, in 
onderlinge samenhang beschouwd. In het bijzonder § 81 is van belang [cursief van EK]: 
‘De omstandigheid dat een ingezeten vennootschap van een niet-ingezeten vennootschap 
een lening heeft gekregen onder voorwaarden die niet overeenstemmen met hetgeen de be-
trokken vennootschappen onder normale omstandigheden zouden zijn overeengekomen, 
vormt voor de lidstaat van vestiging van de kredietnemer immers een objectief en door 
derden verifieerbaar element om te bepalen of de betrokken transactie geheel of ten dele een 
louter kunstmatige constructie vormt, die voornamelijk is bedoeld om aan de belastingwet-
geving van die lidstaat te ontsnappen. Hierbij gaat het om de vraag of de lening bij gebreke 
van een bijzondere relatie tussen de betrokken vennootschappen niet zou zijn verstrekt dan 
wel of deze zou zijn verstrekt voor een ander bedrag of tegen een andere rentevoet.’ 
41 Zie OESO-Commentaar bij art. 9 OESO-Modelverdrag , § 3, OECD 2010, p. 181 junctis 
Report on Thin Capitalisation, zoals aangenomen door de OECD Council op 26 november 
1986 en OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrati-
ons, Paris, OECD, 2010 (paperback), § 1.64-1.66, p. 51-52. 
42 Voor deze laatste opvatting, zie, bijvoorbeeld, H. Becker, ‘The new OECD Report on 
Transfer Pricing - A First overview and Comment’, Intertax 1994/8-9, p. 360, ICC ‘Com-
ments on OECD Transfer Pricing Guidelines for MNEs and Tax Administrations-
Discussion Draft of part I’, Intertax 1995/1, p. 43, Overbeeke, in: Gr. van der Burght (red.), 
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paling laat namelijk in gelieerde verhoudingen een aanpassing van de winst 
toe, indien in de financiële of commerciële relaties tussen de gelieerde licha-
men voorwaarden zijn overeengekomen, die niet tussen onafhankelijke partijen 
zouden zijn overeengekomen. De winst van het lichaam, dat zich dientenge-
volge winst heeft laten ontgaan, mag dan worden bepaald (lees: verhoogd) 
alsof wel dergelijke voorwaarden zouden zijn overeengekomen. Op basis van de 
tekst van de bepaling mogen op grond van het arm’s length beginsel wel de 
voorwaarden van de betreffende financiële of commerciële relatie worden aan-
gepast, maar dient bij de winstbepaling de betreffende financiële of commer-
ciële relatie te worden geëerbiedigd. Kortom, indien tussen gelieerde lichamen 
een lening is overeengekomen, dan dient van die lening te worden uitgegaan 
en mogen enkel de voorwaarden van die lening worden aangepast. Het is niet 
toegestaan om de transactie als zodanig op grond van het arm’s length-
beginsel aan te passen: de lening mag niet in eigen vermogen worden geher-
kwalificeerd.43 In Thin Cap GLO is, volgens mij, het dynamische evenwicht 
tussen de uitvoerende macht en de rechterlijke macht binnen de trias politica 
uit balans. 
 
Aan de andere kant zien we dat het HvJ EU in Damseaux heel uitdrukkelijk 
afstand neemt van de opvattingen van de OESO.44 Het Hof maakt een zelf-
standige afweging en concludeert dat, naar de huidige stand van het Europese 
recht, de woonstaat niet kan worden verplicht om de door de bronstaat op 
grond van een belastingverdrag toegestane bronheffing te verrekenen [cursief 
van EK]:45 

‘Ook al zou een dergelijke bevoegdheidsverdeling stroken met onder 
meer de internationale rechtspraktijk zoals die tot uitdrukking komt in het 
door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) opgestelde modelbelastingverdrag ter zake van inkomen en vermogen, 
met name in artikel 23B daarvan, staat vast dat het gemeenschapsrecht bij 
de huidige stand ervan voor een situatie als aan de orde in het hoofdge-
ding niet in algemene criteria voorziet voor de verdeling van de be-
voegdheden tussen de lidstaten ter zake van de afschaffing van dubbele 
belasting binnen de Gemeenschap […].’46 

 

                                                                                                            
Fiscale aspecten van transfer pricing binnen multinationale ondernemingen (Vorm en Norm), De-
venter, Kluwer, 1999, p. 177, en A. Eigelshoven, in: Vogel & Lehner, Doppelbesteuerungsab-
kommen, Kommentar, 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2008, p. 777, § 51. 
43 Gelet op HR 7 mei 1997, BNB 1997/263 en HR 25 november 2005, BNB 2007/117 is een 
dergelijk herkwalificatie op grond van het arm’s length beginsel in Nederland ook niet mo-
gelijk. Zie, bijvoorbeeld, ook Kemmeren 2003, p. 2013-2014, en A-G Wattel in zijn conclusie 
van 4 juli 2010, nr. 08/05323, V-N 2010/40.26, punten 5.19-5.21. Anders, bijvoorbeeld, 
P.J.J.M. Peeters, ‘De ‘onzakelijke lening’ bij de crediteur: één term met verschillende bete-
kenissen?! - Deel 3 At arm’s length’, WFR 2010/1580, p. 1590-1593. 
44 Zie HvJ EG 16 juli 2009, zaak C-269/07 (Damseaux), § 31-35. 
45 Ik acht deze uitkomst gelet op de realisatie van de Europese interne markt onwenselijk. 
Zie verder, bijvoorbeeld, E.C.C.M. Kemmeren, ‘Non-Application of DTCs: Inconsistent with 
Community and EEA Loyalty’, in: M. Lang & P. Pistone, The EU and Third Countries: Direct 
Taxation (Schriftenreihe zum Internationalen Steuerrecht, volume 49), Wien, Linde Verlag, 
2007, p. 57-65. 
46 Zie HvJ EG 16 juli 2009, zaak C-269/07 (Damseaux), § 33. 



E.C.C.M. KEMMEREN 

107 

Gelet op bovenstaande jurisprudentie is er dus op Europees niveau meer reden 
tot zorg dan op Nederlands niveau. Het HvJ EU slaagt er namelijk niet altijd 
in om eenzelfde distantie ten opzichte van de uitvoerende macht te houden 
zoals de Nederlandse Hoge Raad wel doet. Het Hof laat soms zijn oren te veel 
hangen naar de OESO. Daardoor wordt onvoldoende recht gedaan aan het 
noodzakelijke dynamische evenwicht binnen de trias politica. 
 
 
6. Conclusies 
 
Mijn belangrijkste conclusies zijn: 

1. De uitvoerende macht gebruikt het OESO-Commentaar niet alleen 
om de bepalingen van het OESO-Modelverdrag te verduidelijken, 
maar ook om zijn eigen belangen te realiseren zonder dat de bepalin-
gen van het OESO-Modelverdrag daartoe worden aangepast, in de 
hoop dat de rechterlijke macht de uitvoerende macht in zijn rechter-
lijke uitspraken zal volgen. In die gevallen waarin in het OESO-
Commentaar veranderingen en aanvullingen zijn doorgevoerd, die 
niet worden gedragen door de tekst van de relevante bepaling waarop 
de toelichting ziet, die (in welke gradatie dan ook) tegengesteld zijn 
aan eerdere versies van het Commentaar, of die niet in overeenstem-
ming zijn met eerder gewezen jurisprudentie, zal het Commentaar 
door de rechter ter zijde dienen te worden gelegd en zal hij op grond 
van andere bronnen zelfstandig tot een beslissing dienen te komen. 
Anders komt het noodzakelijke dynamische evenwicht binnen de trias 
politica toenemend onder druk te staan. 

2. Wat in het kader van het dynamische evenwicht van de trias politica 
van vitaal belang is, is dat de rechter telkens zelfstandig een afweging 
maakt en niet blind vaart op het oordeel van de OESO. Wat door de 
OESO als een verduidelijking wordt gepresenteerd, kan materieel een 
wijziging inhouden. De rechter dient zelfstandig te bepalen of een 
dergelijke aanvulling van Commentaar van belang is voor de uitleg 
van een belastingverdragsbepaling en zo ja, in welke mate. 

3. De Hoge Raad gebruikt het OESO-Commentaar als aanvullende bron 
om zijn reeds gegeven uitleg van een belastingverdrag nader te moti-
veren. De Hoge Raad past hierbij de dynamische methode toe. Deze 
methode van rechtsvinding past goed bij een verantwoorde ontwik-
keling van het dynamisch evenwicht tussen de uitvoerende en rech-
terlijke macht binnen de trias politica. 

4. Op Europees niveau is er meer reden tot zorg. Het HvJ EU slaagt er 
niet altijd in om eenzelfde distantie ten opzichte van de uitvoerende 
macht te houden zoals de Nederlandse Hoge Raad. Het Hof laat soms 
zijn oren te veel hangen naar de OESO. Daardoor wordt onvoldoende 
recht gedaan aan het dynamisch evenwicht binnen de trias politica. 

5. Ik sluit af met een oproep aan zowel de OESO, de Hoge Raad als het 
HvJ EU: 

a. De OESO dient niet langer via het OESO-Commentaar wij-
zigingen tot stand te willen brengen voor al bestaande en 
nieuw te sluiten verdragen die niet door de tekst van het 
OESO-Modelverdrag worden gedragen. Ook dient zij niet 
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tot aanpassingen van het OESO-Commentaar over te gaan 
die tegengesteld zijn aan eerdere versies, tenzij daarmee 
omissies worden opgeheven. Ook dient zij niet te proberen 
via het OESO-Commentaar onwelgevallige jurisprudentie te 
repareren. In die gevallen dienen de bepalingen van het 
OESO-Modelverdrag te worden aangepast en dient daarbij 
een nieuwe toelichting te worden geschreven.  

b. De Hoge Raad dient op de uitgezette route door te gaan. 
c. Het HvJ EU dient zich meer rekenschap te geven van zijn 

zelfstandige rol binnen de trias politica en niet op de auto-
matische OESO-piloot te vliegen. 
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Waarvan neemt de belastingkamer van de Hoge 
Raad in cassatie kennis? 
 
 
Mr. P.M.F. van Loon1 
 
 
1. Inleiding 
 
In cassatie kunnen partijen ten aanzien van de feiten geen omissies uit de vo-
rige instanties herstellen en zij kunnen evenmin nieuwe feiten aanvoeren. Ook 
de Hoge Raad mag niets bijdragen aan een verbetering van de feitelijke 
grondslag van het geschil. Hij moet uitgaan van wat er in de aangevochten 
uitspraak en de stukken van het geding aangetroffen wordt. Alleen op indirec-
te wijze kan de Hoge Raad wijzigingen aanbrengen in de feitelijke grondslag 
van het geschil, en wel in het kader van zijn toezicht op de deugdelijkheid van 
de procedure en zijn toetsing van de motivering van de beslissing. Zo is het en 
niet anders.2 
Deze bijdrage gaat er onder meer over dat het toch anders kan zijn, en over 
fenomenen die daaraan verwant zijn. 
 
 
2. De Hoge Raad onderzoekt soms feiten 
 
Soms komt het namelijk tot een feitenonderzoek door de Hoge Raad. Daarbij 
moeten buiten beschouwing blijven de spaarzame gevallen, bedoeld in artikel 
118, derde lid3, of in artikel 1194 van de Grondwet, waarin de Hoge Raad als 
feitenrechter optreedt. Hij is dan immers niet cassatierechter. 
 
Als cassatierechter stelt de Hoge Raad een feitenonderzoek in als het gaat om 
vragen rond de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Dat spreekt vanzelf, 
aangezien het vaststellen van de tijdigheid van de terpostbezorging van het 
cassatieberoepschrift en van de inhoud van de machtiging van een procesver-
tegenwoordiger en dat soort zaken. aangelegenheden van feitelijke aard zijn 
die uit de aard der zaak nog niet aan de orde waren bij de feitelijke instanties. 
Zij komen pas in cassatie op. 
 

                                                 
1 Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Deze bijdrage is gebaseerd op een inleiding 
die werd gegeven bij een interne studiebijeenkomst van de Hoge Raad. Daarbij werd dank-
baar gebruik gemaakt van materiaal dat werd aangereikt door mr. M. Pot en prof. dr. 
M.W.C. Feteris.  
2 Asser-Vranken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1995, p. 35. 
3 Bijv. de in art. 111, tweede lid, sub d, van de Wet op de rechterlijke organisatie bedoelde 
(disciplinaire) vorderingen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad tegen rechterlijke 
ambtenaren op de voet van hoofdstuk 6A van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. 
4 De berechting van gestelde ambtsmisdrijven van leden van de Staten-Generaal, ministers 
en staatssecretarissen. 
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In dat verband is vermeldenswaard een arrest5 in een zaak waarin het college 
van burgemeester en wethouders bij een verweerschrift in een zaak in het ka-
der van de Wet waardering onroerende zaken een brief meestuurde waarin de 
belastingplichtige zich na de uitspraak van het hof blijkbaar alsnog akkoord 
verklaarde met een bepaalde waarde van haar woning. De Hoge Raad stuurde 
een brief naar de belastingplichtige, die erkende dat zij die verklaring had on-
dertekend. Daarmee kwam vast te staan dat zij geen belang meer had bij haar 
cassatieberoep en de niet-ontvankelijkheid werd uitgesproken. 
 
De Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) kent in artikel 29e, tweede 
lid, de bepaling dat na cassatie de Hoge Raad de zaak niet hoeft te verwijzen, 
maar zelf kan afdoen als de beslissing afhangt van feiten van ondergeschikte 
aard. Deze uitzondering was ook al te vinden in artikel 25 van de op 1 sep-
tember 1999 vervallen Wet administratieve rechtspraak belastingzaken 
(Warb), en was bedoeld voor gevallen waarin sprake is van punten waarover 
het hof niet uitdrukkelijk heeft beslist, maar waaromtrent de gedingstukken 
toch geen twijfel overlaten. In de praktijk is deze bevoegdheid onder uitdruk-
kelijke beziging van de bewoordingen van deze wettelijke bepaling een enkele 
keer gebruikt om een punt van feitelijke aard dat door de andere partij niet 
werd betwist of zelfs werd erkend, ten grondslag te leggen aan een definitieve 
beslissing in de zaak.6 Uit het feit dat de belastingkamer van de Hoge Raad 
deze praktijk ook al had voordat artikel 25 Warb bestond7, kan worden afge-
leid dat de betekenis van de bepaling niet groot is. Er wordt in wezen slechts 
gebruik gemaakt van een in de gedingstukken gereed liggend feit. Van een 
feitenonderzoek in de ware zin zou ik dan ook niet willen spreken8 
 
Van feitenonderzoek door de Hoge Raad was wel sprake in het volgende ge-
val. Een alleenstaande moeder claimde in haar aangifte voor de inkomstenbe-
lasting – de zaak speelde onder de Wet op de inkomstenbelasting 1964 – een 
aftrekpost voor levensonderhoud van haar zoon, ouder dan 27, die bij haar 
inwoonde. De inspecteur schrapte die post, omdat hij vond dat de zoon zijn 
basisaftrek kon overdragen aan zijn moeder; zijn inkomen was daarvoor laag 
genoeg. Volgens de wet stond de mogelijkheid om basisaftrek over te dragen 
in de weg aan een aftrek van kosten van levensonderhoud. Maar om die basis-
aftrek overgedragen te krijgen moesten moeder en zoon gezamenlijk een ver-
zoek doen en dat bij de aangifte voegen. Zo’n verzoek was uiteraard niet 

                                                 
5 HR 29 juni 1983, BNB 1983/242. 
6 Bijv. HR 26 maart 1969, BNB 1969/103. 
7 Zie HR 19 oktober 1955, BNB 1955/367, en HR 30 november 1955, BNB 1956/23. 
8 Zie in dit verband G.J.M.E. de Bont, ‘De belastingkamer van de Hoge Raad en de feiten I’, 
WFR 2008/607, p. 613, waar de schrijver betoogt dat de belastingkamer van de Hoge Raad 
niet slechts feiten vaststelt die van ondergeschikte aard zijn. Het komt mij voor dat er in de 
door hem vermelde arresten steeds sprake was van een op grond van de gedingstukken 
(volgens de Hoge Raad) onvermijdelijke gevolgtrekking (‘laten geen andere conclusie toe’) 
met betrekking tot een feitelijke aangelegenheid, eerder dan van een feitenonderzoek door de 
Hoge Raad. En dat spoort dan weer met de toepassing die door dat college wordt gegeven 
aan het desbetreffende voorschrift van artikel 29e, tweede lid, AWR. Zie over deze proble-
matiek ook C.M. Bergmann, A.E. Spiessens en P.J.J. Vonk, ‘Verwijzingsopdrachten van de 
belastingkamer van de Hoge Raad’, in M.J.A. Duker, L.J.A. Pieterse & A.J.P. Schild (red.), 
WelBeraden, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2009, p. 94-95. 
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gedaan. De inspecteur weigerde dus én de aftrekpost én de overdracht van de 
basisaftrek.  
De moeder stelde beroep in bij het hof, dat de inspecteur in het gelijk stelde. 
Het hof oordeelde dat er materieel wel een situatie bestond die recht deed ont-
staan op overdracht van de basisaftrek, maar het verzoek bij de aangifte ont-
brak nu eenmaal. 
Er volgde een cassatieberoep, waarin de moeder erover klaagde dat het hof 
over het hoofd had gezien dat haar gemachtigde een verzoek om overdracht 
van de basisaftrek, ondertekend door moeder en zoon, had gevoegd bij een 
brief aan het hof waarin hij – de gemachtigde – meedeelde dat hij niet op de 
zitting zou verschijnen.  
De Hoge Raad vernietigde de hofuitspraak.9 Hij overwoog:  

‘Weliswaar bevindt het omschreven verzoek zich niet bij de geding-
stukken die de griffier van het Hof aan die van de Hoge Raad heeft 
ingezonden, maar hetgeen de griffier van het Hof hierover desge-
vraagd aan die van de Hoge Raad heeft meegedeeld, begrijpt de Hoge 
Raad aldus dat niet valt uit te sluiten dat het verzoek bij het Hof is 
ingekomen. Derhalve kan niet worden geoordeeld dat in cassatie fei-
telijke grondslag aan de stelling van belanghebbende ontbreekt. Dat 
brengt mee dat ‘s Hofs oordeel dat belanghebbende niet op enig mo-
ment na de aangifte een verzoek tot overdracht van de basisaftrek 
heeft gedaan, zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk 
is.’ 

 
De vraag rijst wat er in deze zaak zou zijn gebeurd als de Staatssecretaris van 
Financiën in zijn verweerschrift zou hebben erkend dat het verzoek bij de brief 
zat, bijvoorbeeld omdat hij van de inspecteur had vernomen dat deze dat ver-
zoek toegezonden heeft gekregen van de griffier van het hof? Met andere 
woorden: kan de feitelijke grondslag die wordt gevormd door de gedingstuk-
ken van de behandeling van de zaak bij de feitelijke instanties, worden gewij-
zigd door eenstemmigheid tussen partijen in cassatie? 
Een aanwijzing voor een positief antwoord op deze vraag ligt besloten in het 
arrest HR 14 februari 2003, BNB 2003/144. Uitgaande van een print uit de 
Apeldoornse computerbestanden van de fiscus die hij in zijn dossier had, stelde 
de inspecteur ter zitting dat de datum van de bestreden aanslag 3 maart was. 
De belastingplichtige bestreed dat gegeven niet. Het hof verklaarde hem we-
gens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk in zijn bezwaar. Maar in cassatie 
zond de belastingplichtige een fotokopie mee van de aanslag, en daarop stond 
als datum van de aanslag 31 maart. In zijn verweerschrift schreef de staatsse-
cretaris dat ervan kon worden uitgegaan dat dat inderdaad de juiste datum 
was. In dat geval was het bezwaar tijdig ingesteld; de Hoge Raad vernietigde 
de hofuitspraak.  
In deze zaak was er dus een processueel onberispelijke feitelijke grondslag, die 
in cassatie niettemin opzij werd gezet. 
 
Een geval van een geheel niet toegelichte aanvulling van de feiten in cassatie 
geeft een arrest uit 1995.10 Een belastingplichtige had een fiscale boete opge-

                                                 
9 HR 8 december 2006, BNB 2007/108. 
10 HR 26 april 1995, BNB 1995/264. 
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legd gekregen en klaagde daarover in cassatie. De Hoge Raad kreeg kennelijk 
ambtshalve kennis van een rechterlijke uitspraak en overwoog, zonder bron-
vermelding:  

‘Belanghebbende is, naar de Hoge Raad is gebleken, bij het in kracht 
van gewijsde gegane arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 28 
juni 1994 vrijgesproken van de hem telastegelegde overtreding van 
artikel 68, lid 1, letter a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(hierna: AWR). De stukken van het geding, waaronder een rapport 
van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, laten geen andere 
gevolgtrekking toe dan dat de verhoging haar grond vindt in de fei-
ten, ter zake waarvan het arrest is gewezen. Ingevolge het bepaalde 
in artikel 18, lid 3, van de AWR vervalt de verhoging.’ 

 
Ten slotte zij nog vermeld dat ook de advocaat-generaal kan overgaan tot een 
feitenonderzoek. Langereis11 beschrijft de praktijk dat bij gelegenheid van een 
pleidooi vragen kunnen worden gesteld aan de advocaten van partijen, van 
welke mogelijkheid volgens zijn waarneming de advocaat-generaal meer ge-
bruikt maakt dan de leden van de Hoge Raad. Maar ook komt het voor, aldus 
Langereis, dat de fact finding door de advocaat-generaal zelfs wordt gedaan na 
afloop van de pleidooien. Hij wijst op een zaak waarin de advocaat-generaal 
mr. Van Soest een onderzoek instelde bij de griffie van het hof naar het tijdstip 
van indiening van een cassatieberoep12, welk onderzoek, zoals ik hiervoor 
reeds aanstipte, ook zonder meer door de Hoge Raad had kunnen worden ver-
richt. 
 
Uit deze beknopte bloemlezing van gevallen blijkt dat de belastingkamer van 
de Hoge Raad zijn beslissing in de zaak wel eens laat afhangen van feiten die 
niet zijn terug te vinden in de aangevochten uitspraak en de stukken van het 
geding. Wel lijkt zich het beeld op te dringen dat als er sprake was van een 
feitenonderzoek in cassatie, dat onderzoek in wezen steeds gebeurde in functie 
van de rechtsbeschermende taak van de Hoge Raad. Het gaat zonder uitzon-
dering om procedurele feiten. 
De vraag rijst dan vervolgens hoe wordt omgegaan met materiële feiten. 
 
 
3. De gedingstukken: niet alleen van papier… (?) 
 
De belastingkamer wordt regelmatig geroepen zich uit te spreken over de 
vraag of een voorwerp zwart of wit is. Ik chargeer natuurlijk, maar ook weer 
niet veel. Daarbij komt de vraag op wat tot de gedingstukken behoort en hoe 
de Hoge Raad het dossier dat hem door het hof wordt aangeleverd in zijn oor-
deelsvorming betrekt. 
De belastingkamer heeft in een aantal arresten laten blijken dat zij kennis 
heeft genomen van de voorwerpen in kwestie. Een glazen voorwerp is zo feite-
lijk als een deur, maar voor de heffing van douanerechten moet het worden 
gerangschikt onder een van de posten van de zogenaamde Gecombineerde 
Nomenclatuur (GN). Deze (zeer uitgebreide) lijst van omschrijvingen van 

                                                 
11 Ch.J. Langereis, ‘Het belastingparket en de rechtspraktijk’, FED 1990/140. 
12 HR 17 januari 1979, BNB 1979/59. 
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zaken van allerlei aard is vastgesteld bij een Verordening van de Europese 
Unie. En die Verordening, die vaak zeer concrete en gedetailleerde aanduidin-
gen kent, is recht. Indelen is dus in hoge mate een rechtskundige kwestie. 
Zo zijn in het recente verleden onder meer ingedeeld: glazen kaarsen- of 
waxinelichtjeshouders, kerstfeestartikelen en warmtedekens voor medisch 
gebruik. 
In de eerste zaak13 ging het onder meer om, zoals de Douanekamer van het 
Gerechtshof te Amsterdam had omschreven:  

‘Een onderzetter van kleurloos, doorzichtig glas, voorzien van lucht-
belletjes, met drie pootjes van glas, van ongeveer 1 cm hoog, met een 
ronde opening met een diameter van ongeveer 8 cm, en een opstaan-
de rand van ongeveer 2 mm hoog. Op de onderzetter kan een kaars 
worden geplaatst.’ 

 
De Douanekamer had de voorwerpen in een restpost in de GN voor glaswerk 
ondergebracht. De Hoge Raad vond dat het glaswerk in een andere post 
thuishoorde en overwoog: 

‘De uitspraak en de stukken van het geding alsmede de door belang-
hebbende overgelegde monsters laten geen andere gevolgtrekking 
toe dan dat het gaat om goederen voor huishoudelijk gebruik.’ 

 
Uit de zinsnede: ‘alsmede de door belanghebbende overgelegde monsters’ laat 
de Hoge Raad in zijn arrest duidelijk blijken rechtstreeks kennis te hebben 
genomen van de voorwerpen. Niet (alleen) door middel van de omschrijving in 
de uitspraak van het hof of bijvoorbeeld door te bladeren in zich in het dossier 
bevindend prospectus van de groothandel, maar ook door eigen waarneming. 

Als de onderlinge afbakening van de juridische termen in de GN is gedefini-
eerd, eventueel door verdere uitlegging ervan, al dan niet na prejudiciële vra-
gen, doet zich voor wat Feteris14 als volgt omschrijft:  

‘Soms is de toepasselijke rechtsregel zo scherp geformuleerd dat aan 
de feiten slechts één juridische kwalificatie kan worden verbonden. 
De HR kan die kwalificatie dan volledig beoordelen (…)’. 

 
Dat de belastingkamer van de Hoge Raad in de wijze waarop hij zijn kennis-
name van de goederen in kwestie in zijn oordeelsvorming betrekt mogelijk 
verder gaat dan de strafkamer en de civiele kamer, is naar mijn mening een 
gevolg van de omstandigheid dat de fiscale regelgeving in de hier bedoelde 
gevallen zeer gedetailleerde omschrijvingen kent. Een kenmerk van het belas-
tingrecht is nu eenmaal (de belastingschuld van eenieder vloeit immers recht-
streeks voort uit de wet, en niet uit de inhoud die de inspecteur aan wettelijke 
bepalingen redelijkerwijs zou kunnen geven) dat het veel materiële bepalingen 
kent waaraan door de rechter nauwkeurig inhoud moet worden gegeven. 
 
 

                                                 
13 HR 3 april 2009, BNB 2009/135. De andere genoemde zaken zijn HR 10 april 2009, BNB 
2009/145, en HR 9 oktober 2009, BNB 2009/303. 
14 M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Deventer, Kluwer, 2007, p. 503. 
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4. Ervaringsregels, verkeersopvattingen, spraakgebruik 
 
Bij dit geval van de glazen voorwerpen nam de Hoge Raad dus zelf kennis van 
de materiële feiten en verbond daaraan een – rechtsvormende – juridische 
kwalificatie. Dat gebeurt ook op andere fronten. 
Zoals bekend kan de rechter zich in zijn uitspraak beroepen op verkeersopvat-
tingen, ervaringsregels, feiten van algemene bekendheid en spraakgebruik. 
Ook de belastingkamer van Hoge Raad bedient zich in zijn rechtsvormende 
taak als cassatierechter van die mogelijkheid. 
 
Een in het oog lopend voorbeeld is het arrest van 18 december 1991, BNB 
1992/181, dat handelde over de winstneming op huurkooptransacties. De ou-
de rechtspraak van de Hoge Raad liet toe dat een verkoper bij huurkoop pas 
winst verantwoordde wanneer de betalingen van de koper de inkoopwaarde 
van de geleverde zaak gingen overtreffen (kostprijs-excedent-methode). De 
fiscus bepleitte een systeem van winstberekening waarbij ervan werd uitge-
gaan dat elke huurkooptermijn al een stukje winst inhield. Elke betaling hield 
zo bezien een deel aflossing en een deel rente in, en dat laatste bestanddeel is 
(fiscale) winst.  
De Hoge Raad ging om en stelde de fiscus in het gelijk. Hij overwoog: 

‘Met betrekking tot de consumptieve kredieten dient in aanmerking 
te worden genomen dat de maatschappelijke ontwikkelingen, in het 
bijzonder de algemene stijging van de welvaart en de daaruit voort-
vloeiende verbetering van het inkomen voor brede lagen van de be-
volking, in samenhang met de sterke uitbreiding van de benutting 
van huurkoop- en afbetalingskrediet voor de aanschaffing van con-
sumptiegoederen, mede gelet op de aard van de goederen die op deze 
wijze plegen te worden aangeschaft, ertoe hebben geleid dat - anders 
dan in het verleden - niet bij voorbaat kan worden aangenomen dat 
degenen die van deze kredieten gebruik maken, slechts over beperkte 
bestedingsmogelijkheden beschikken. Dit brengt mee dat ook niet bij 
voorbaat kan worden aangenomen dat aan deze kredieten zodanige 
bijzondere risico's zijn verbonden dat zij een afwijking als evenver-
meld rechtvaardigen.’ 

 
De formulering van deze rechtsoverweging geeft er blijk van dat de Hoge 
Raad de wetenschap over de maatschappelijke ontwikkelingen geheel voor 
eigen rekening nam. 
Een ander, meer recent geval, is het NAC-arrest uit 200615, waarin werd be-
slist dat NAC geen algemeen nut beogende instelling is. Daar is sprake van 
een streetwise-observatie van de Hoge Raad. Hij overwoog:  

‘Van algemene bekendheid is dat een professionele voetbalclub, zoals 
ook belanghebbende is, er bovenal naar streeft om in nationale en in-
ternationale wedstrijden en competities zo veel mogelijk te winnen en 
beter te presteren dan andere clubs, ten bate van zichzelf.’ 

 

                                                 
15 HR 12 mei 2006, BNB 2006/267. 
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In dit verband plaats ik nog een enkele opmerking over het spraakgebruik. Als 
een begrip moet worden uitgelegd naar het spraakgebruik, welk spraakge-
bruik heeft dan te gelden als het gaat om een binnen de Europese Unie uni-
form uit te leggen begrip in de communautaire regelgeving? Dat het 
spraakgebruik daar een rol kan spelen, volgt uit het arrest Van Dijk’s Boek-
huis van het Hof van Justitie.16 Het Hof overwoog: 

‘(Vastgesteld) moet worden (…), dat (…) bepalingen van de Tweede 
en de Zesde richtlijn geen enkele aanwijzing geven omtrent de aan 
het woord “vervaardigd” toe te kennen betekenis. Al evenmin is op-
heldering te vinden in het doel dat de Raad bij de vaststelling van de 
richtlijnen voor ogen stond. Met deze richtlijnen werd immers met 
name beoogd de grondslag van de belasting over de toegevoegde 
waarde op eenvormige wijze en volgens gemeenschappelijke regels te 
bepalen. Dit doel wordt echter bereikt ongeacht de betekenis welke 
men aan het woord “vervaardigd” toekent, mits deze betekenis maar 
in alle Lid-Staten gelijk is. 
In deze omstandigheden kan men het woord “vervaardigd” enkel uit-
leggen door met het spraakgebruik te rade te gaan. Volgens het 
spraakgebruik nu houdt vervaardiging in het voortbrengen van een 
goed dat tevoren niet bestond.’ 

 
Het Hof stelde dus voorop een gelijke betekenis in alle lidstaten, constateerde 
dat alleen het spraakgebruik uitkomst kon bieden, en stelde vast wat dat 
spraakgebruik in dit geval inhield. Het lijkt er dus op dat bij interpretatie van 
communautaire begrippen waar het aankomt op het spraakgebruik, de zaak 
aan Luxemburg moet worden voorgelegd. Of zou de nationale rechter toch op 
eigen kompas kunnen varen? Gelet op de geografische spreiding en taalkundi-
ge diversiteit lijkt dat welhaast een hachelijke onderneming. 
 
 
5. Nieuwe stellingen in de Borgersbrief 
 
Onlangs was sprake van een geval waarin een belastingplichtige voor de hef-
fing van vennootschapsbelasting enige tijd in een fiscale eenheid was opgeno-
men met een 100%-dochtervennootschap. Na verbreking van de fiscale 
eenheid paste de inspecteur een wettelijke correctie toe voor een fiscale facili-
teit die de moeder in de fiscale-eenheidperiode had genoten. Pas na de conclu-
sie van de advocaat-generaal in de zaak17 werd door de belastingplichtige de 
stelling betrokken dat het instituut van de fiscale eenheid en de daarvoor gel-
dende regels inhouden dat die bijtelling had moeten plaatsvinden bij de doch-
ter en niet bij de moeder. De stelling was dus volstrekt van juridische aard.  
Zou de stelling van belanghebbende worden gehonoreerd, dan zou dat zijn een 
stelling waarover de fiscus zich in het geheel niet zou hebben kunnen uitlaten. 
De belastingkamer besloot het Parket te vragen een aanvullende conclusie te 
nemen, en advocaat-generaal Wattel concludeerde aanvullend: 

‘Ook indien die vraag zowel binnen de rechtsstrijd valt als rechts-
kundig van aard is, dient de goede procesorde in acht te worden ge-

                                                 
16 HvJ 14 mei 1985, nr. 139/84, BNB 1985/335. 
17 HR 4 juni 2010, BNB 2010/236. 
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nomen; dat wil met name zeggen: geen verrassingsbeslissing die op 
gespannen voet staat met het procesbeginsel van hoor en wederhoor.  
Ik meen dat van een ontoelaatbare verrassing geen sprake kan zijn 
als de Staatssecretaris in de gelegenheid wordt gesteld te reageren op 
het door de belanghebbende opgeworpen gezichtspunt. Ingevolge art. 
29d(3) AWR kunnen beide partijen binnen twee weken schriftelijk 
commentaar geven op de conclusie van de procureur-generaal bij de 
Hoge Raad. Deze bepaling geeft geen aanleiding – integendeel, ge-
zien haar ratio – om daarvan af te wijken bij een nadere conclusie, zo-
als in casu. Op deze nadere conclusie kunnen beide partijen dus 
(opnieuw) reageren bij nadere Borgersbrief. Ook de Staatssecretaris 
kan aldus zijn opvatting over de toelaatbaarheid en de inhoudelijke 
merites van de door de belanghebbende opgeworpen stelling uiteen 
zetten, en beide partijen kunnen reageren op mijn in deze nadere con-
clusie opgenomen opvattingen daarover. Een andere mogelijkheid 
zou zijn het debat te heropenen door een zitting te houden, maar een 
nadere conclusie en nadere Borgersbrieven lijken een efficiëntere weg 
naar het beoogde doel te bieden.’ 

 
 
6. Amici curiae en externe deskundigen 
 
Een van de leden van de belastingkamer van de Hoge Raad, Bavinck, heeft 
uiteengezet met welke problemen de Hoge Raad soms te kampen heeft als hij 
geroepen wordt een belangrijke nieuwe rechtsregel te geven en een breed ar-
rest zal moeten worden gewezen.18 Zo’n arrest zal dan vaak een veel bredere 
strekking hebben dan voor de beslechting van het voorliggende geval nodig is 
en ook gevolgen hebben voor een groot aantal (potentiële) andere gevallen. 
Die betrokkenen hebben zich niet kunnen uiten in de procedure, en hebben 
dus niet de kans gekregen mogelijke nuances van hun geval onder de aandacht 
te brengen. 
Bavinck doet de suggestie aan de hand om in de dergelijke gevallen van uitoe-
fening van de rechtsvormende taak van de Hoge Raad een rol weg te leggen 
voor amici curiae19. Hij ziet voordelen in het raadplegen van deskundigen in 
gevallen waarin inzicht is vereist in kennisgebieden die bijvoorbeeld niet van 
fiscale aard zijn, maar wel van grote betekenis zijn voor de toepassing van de 
belastingwet. Een voorbeeld is de toepassing van artikel 3.25 van de Wet IB 
2001, dat voorschrijft dat de in een jaar genoten winst van een ondernemer of 
van een bedrijf wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik. Dat is een open 
norm, die invulling moet krijgen in de praktijk van het recht, en dan vooral via 
rechtsvorming door de Hoge Raad. Een stelsel van jaarlijkse winstberekening 
moet voor de belastingheffing als strokende met goed koopmansgebruik wor-

                                                 
18 C.B. Bavinck, ‘Moet de Hoge Raad externe deskundigen en amici curiae inschakelen?’, 
WFR 2009/4, p. 7. 
19 In die zin ook al S.C.W. Douma, ‘Rechterlijke rechtsvorming moet, maar hoe?’, NTFR  
2007/1851. Het pleidooi van Bavinck is onderschreven door A.O. Lubbers, ‘Hoe behoudt de 
belastingrechter op het punt van rechtsvinding en rechtsvorming het vertrouwen van de 
maatschappij’, WFR 2011/62, p. 67. 
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den aanvaard, als dat stelsel is gegrond op hetgeen de bedrijfseconomie om-
trent de juiste wijze van winstbepaling leert20. 
 
Daarmee is de bedrijfseconomie ontstegen aan het domein van de feiten, van 
de feitelijke grondslag die door de toevallige procespartijen in het geding 
wordt gelegd. Goed koopmansgebruik als maatstaf van fiscale winstbereke-
ning voor alle ondernemingen in Nederland kan natuurlijk niet afhankelijk 
worden gesteld van het bedrijfseconomische inzicht dat toevallig aanwezig is 
bij klompenmaker Jansen en zijn belastinginspecteur, die van mening verschil-
len over de waardering van een voorraad grondstoffen, een partij populieren-
hout, en een voorraad handelswaar, kant-en-klare klompen. 
Maar, is die maatstaf afhankelijk van het inzicht dat daarover bestaat bij de 
raadsheren van de belastingkamer van de Hoge Raad? De leden van die kamer 
zijn geen bedrijfseconomen, of hoogstens uit hoofde van een hobby. 
Een raadpleging van partijen en anderen kan zonder twijfel bijdragen aan het 
inzicht van de Hoge Raad in de voorliggende problematiek. Hij kan zich dan 
laten voorlichten over de ontwikkelingen in de maatschappij en in de hulpwe-
tenschappen, waardoor een beroep dat in rechtsvormende uitspraken wordt 
gedaan op feiten van algemene bekendheid, verkeersopvattingen, spraakge-
bruik en dergelijke bronnen een beter fundament krijgen. Op die wijze kan 
worden tegemoetgekomen aan de kritiek die door De Bont21 is geuit op het 
hiervoor vermelde NAC-arrest. Een ander niet onbelangrijk potentieel voor-
deel is dat beter inzicht wordt verkregen over de gevolgen van de verschillen-
de oplossingsrichtingen die in de kwestie denkbaar zijn. 
 
In zijn artikel beschrijft Bavinck dat sinds de afschaffing van de Warb de re-
gels van het belastingprocesrecht in de AWR en de Awb de benoeming van 
deskundigen door de Hoge Raad mogelijk is en die mogelijkheid door de wet-
gever kennelijk gewenst werd geacht. Artikel 29 AWR verklaart van de Awb 
onder meer van toepassing artikel 8:60. Dat artikel maakt deel uit van afdeling 
8.2.5 van de Awb (Onderzoek ter zitting). Bavinck vindt een verdere processu-
ele inbedding in de regeling van artikel 8:47 Awb, het artikel dat het inschake-
len van deskundigen in het vooronderzoek regelt. Dat artikel is evenwel niet 
van toepassing verklaard voor de cassatieprocedure, maar het biedt wel een 
model voor een regeling voor waarborging van de procesbelangen van partij-
en, zo stelt hij.22 
Bij een en ander past mijns inziens de observatie dat het horen van (getuigen 
en) deskundigen in het kader van de rechtsvormende taak van de Hoge Raad 
een andere aangelegenheid is dan de wetgever voor ogen stond bij het tot 
stand brengen van artikel 8:60 Awb. Immers, daar gaat het in beginsel om de 
beslechting van een geschil tussen de procespartijen. Bij een raadpleging van 
deskundigen in het kader van de rechtsvormende taak van de Hoge Raad moet 
evenwel ook ruimte zijn voor inbreng door personen en instanties die moge-
lijk buiten de scope van de procespartijen en de Hoge Raad vallen, maar wel 
degelijk een relevante inbreng (kunnen) hebben voor een goede beoordeling 

                                                 
20 HR 8 mei 1957, BNB 1957/208. 
21 De Bont 2008, p. 611. 
22 A.O. Lubbers 2011, geeft als zijn mening dat aan het experimenteren met een ‘hoorzitting’ 
door de Hoge Raad niets in de weg staat. 
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van de voorliggende rechtsvraag. Deze verschuiving in de fase van de cassa-
tieprocedure van individuele geschilbeslechting naar (mede) algemene rechts-
vorming dient dan bij voorkeur tot uitdrukking te komen in een specifieke 
wettelijke regeling, die alle waarborgen biedt voor het betrachten van volledi-
ge transparantie en het naleven van het beginsel van hoor en wederhoor. 
Daarbij variëren de mogelijkheden voor een in te richten hearing van aanwij-
zing van deskundigen door de Hoge Raad (al dan niet op voordracht van par-
tijen) tot een vrije inbreng door eenieder die meent een bijdrage aan het debat 
te kunnen leveren, bijvoorbeeld na aankondiging van die mogelijkheid op de 
website van de Hoge Raad en/of in andere media.23 
 
Ter afsluiting nog het volgende. Bavinck citeert in zijn artikel een onthullende 
passage uit de wetsgeschiedenis van de Warb, en wel uit bijlage III van de 
memorie van antwoord, een brief van de President van en de Procureur-
Generaal bij de Hoge Raad24. Graag breng ik die passage, die te aardig is om 
hier niet te herhalen, nogmaals onder de aandacht:  

‘Volgens de geldende bepalingen mist de Hoge Raad het recht des-
kundigen te horen. Toch kan daaraan behoefte bestaan en heeft die 
behoefte zich – zij het nog niet in talrijke gevallen – doen gevoelen. 
Meer in het bijzonder op het gebied van de berekening van de be-
drijfswinst, waar veelal goed koopmansgebruik beslissend is, kan ook 
de cassatierechter komen te staan voor vragen betreffende han-
delsusanties, bedrijfseconomie en bedrijfsleer, waarbij deskundige 
voorlichting nodig is. Tot dusver was daarbij de enige uitweg, dat 
raadsheren de gewenste voorlichting zochten bij privé-relaties die be-
reid waren tot belangeloze voorlichting.’ 

 
Over transparantie gesproken… 

                                                 
23 Vgl. het Rapport Versterking van de cassatierechtspraak (Rapport Hammerstein) op het punt 
van de voorstellen met betrekking tot cassatie in het belang der wet, alsmede het uit het 
Rapport Hammerstein voortkomende wetsvoorstel ‘Wet prejudiciële vragen aan de Hoge 
Raad’ (Kamerstukken II 2010/11, 32 612, nr. 2). In het daarin voorgestelde art. 393, tweede 
lid, van Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt voorzien in de mogelijkheid dat 
anderen dan partijen door tussenkomst van een advocaat schriftelijke opmerkingen indienen. 
De aankondiging van de mogelijkheid geschiedt op een door de Hoge Raad te bepalen wijze. 
24 Kamerstukken II 1955/56, 3704, nr. 6, p. 11 rk. 
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De belastingrechter als wetgever-plaatsvervanger: 
hoe kan hij zijn beslissing motiveren? 
 
 
Prof. dr. A.O. Lubbers1 
 
 
1. Inleiding 
 
Van tijd-tot-tijd treedt de belastingrechter als wetgever-plaatsvervanger 2  op. 
Happé3 betoogt in zijn oratie dat van de belastingrechter mag worden ver-
wacht dat hij bij de vervulling van zijn rechtsvormende taak de algemene be-
ginselen van behoorlijke regelgeving in acht neemt. Aan deze beginselen is de 
wetgever immers ook gebonden. Met Henk Vording heb ik in de Stevens-
bundel4 geprobeerd de algemene beginselen van behoorlijke regelgeving om te 
werken tot ‘algemene beginselen van behoorlijke rechtsvorming door de be-
lastingrechter’. Eén van de beginselen die wij destijds noemden – het motive-
ringsbeginsel – werk ik in deze bijdrage nader uit. Daarbij richt ik mij op de 
vraag hoe de belastingrechter zijn beslissing zou kunnen motiveren daar waar 
hij optreedt als wetgever-plaatsvervanger. Op welke elementen dient de belas-
tingrechter de nadruk te leggen en op welke wijze kan hij dat doen? Daar 
waar ik in deze bijdrage spreek over ‘belastingrechter’ houd ik met name de 
(Belastingkamer van de) Hoge Raad voor ogen. Vaker dan de feitenrechter zal 
hij zich immers met rechtsontwikkeling bezighouden en in dat kader rechtsre-
gels geven.5 
 
Ik zal eerst uiteenzetten in welke gevallen de belastingrechter als wetgever-
plaatsvervanger optreedt (§ 2). Daarbij onderscheid ik vijf categorieën geval-
len. Dit categoriseren van gevallen is van belang omdat ik de beantwoording 
van de onderzoeksvraag wil toespitsen op categorieën gevallen. Voorts zal ik 
onderzoeken wat de reikwijdte van de motiveringsplicht van de rechter in het 
algemeen is (§ 3). In het licht van de door Happé gemaakte opmerking dat de 
belastingrechter zich dient te houden aan de algemene beginselen van behoor-
lijke regelgeving daar waar hij optreedt als wetgever-plaatsvervanger, ligt het 
                                                 
1 Hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden en verbonden aan het Wetenschap-
pelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam. 
2 A. Woltjer, Wetgever, rechter en het primaat van de gelijkheid, Den Haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2002, p. 63, komt tot de conclusie dat de term ‘wetgever-plaatsvervanger’ kan 
worden toegeschreven aan M.J.P. Verburgh, NJB 1977 (Verslag van het Wiarda-
symposium van 26 maart 1977), p. 508. 
3 R.H. Happé, Schuivende machten: Over trias politica en het gelijkheidsbeginsel in het belastingrecht, 
Deventer, Kluwer, 1999, p. 45. 
4 A.O. Lubbers en H. Vording, ‘Een eerste aanzet tot een toetsingskader voor de beoordeling 
van het werk van de belastingrechter waar deze optreedt als wetgever-plaatsvervanger’, in 
D.A. Albregtse & P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen. De wetenschap (Stevens-bundel), 
Deventer, Kluwer,2006, p. 439-453. 
5 S.K. Martens, ‘De grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter’, NJB 2000/747, zet 
in §3 uiteen dat pas bij de behandeling van het voorstel dat leidde tot de wet van 16 juni 
1988, Stb. 286, werd erkend dat de Hoge Raad mede een taak heeft op het gebied van 
‘rechtsontwikkeling’. Zie in dat kader Kamerstukken II 1986/87, 19 953, nr. 3, p. 1. 
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voor de hand te onderzoeken hoe de motiveringsplicht van de wetgever eruit 
ziet en te bezien of deze motiveringplicht als inspiratiebron voor de (belas-
ting)rechter zou kunnen dienen (§ 4). In § 5 confronteer ik deze elementen met 
elkaar en kom ik tot de beantwoording van de vraag hoe de motivering van de 
belastingrechter eruit kan zien voor de in § 2 onderscheiden categorieën ge-
vallen van wetgever-plaatsvervangerschap. 
 
 
2. In welke gevallen treedt de belastingrechter als wetgever-
plaatsvervanger op? 
 
In vele belastingzaken die vanuit het oogpunt van rechtsontwikkeling als ‘in-
teressant’ kunnen worden aangemerkt, gaat het om een oordeel over de uitleg 
van fiscale regelgeving. Bij rechtsvorming gaat de rechter een stap verder dan 
‘zuivere uitleg’ en ontwikkelt hij – binnen of het buiten het kader van de wet – 
‘nieuwe’ rechtsregels.6 Binnen het kader van de wet ontwikkelt hij rechtsre-
gels daar waar de wetgever bijvoorbeeld gebruik maakt van open normen. 
Daarbij kan worden gedacht aan het begrip ‘goed koopmansgebruik’ in artikel 
3.25 Wet IB 2001.7 Ook daar waar het gaat om (de ontwikkeling van) leer-
stukken die niet zijn neergelegd in de wet, treedt de belastingrechter meer op 
als rechtsvormer dan rechtsvinder. Gedacht kan worden aan de algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur en leerstukken als fraus legis en fiscale herkwali-
ficatie. 
 
De gevallen waarin de belastingrechter aan rechtsvorming doet en aldus als 
wetgever-plaatsvervanger optreedt, kunnen worden gecategoriseerd. Hierna 
behandel ik vijf categorieën gevallen.8 
 
a. De rechter die open normen invult 
 
In de eerste plaats treedt de rechter als wetgever-plaatsvervanger op daar 
waar de wetgever gebruik heeft gemaakt van open normen in fiscale wetge-
ving. Het bekendste voorbeeld is het hiervóór genoemde begrip ‘goed koop-
mansgebruik’. Eén van de redenen om de invulling van dit begrip aan de 
rechter over te laten is dat het winstbegrip aldus ontvankelijk wordt voor 

                                                 
6  Zie over rechtsvorming door de rechter: P.P.T. Bovend’Eert, ‘Wetgever, rechter en 
rechtsvorming’, in P.P.T. Bovend’Eert, J.L.W. Broeksteeg, D.E. Bunschoten en M.A.D.W. 
de Jong (red.), De Staat van Wetgeving. Opstellen aangeboden aan prof. mr. C.A.J.M. Kortmann, 
Deventer, Kluwer, 2009, p. 27-45. Voor een beschouwing over de vraag hoever de rechter 
bij rechtsvorming kan gaan verwijs ik naar S.K. Martens, ‘De grenzen van de rechtsvor-
mende taak van de rechter’, NJB 2000/747. 
7 Zie voor een overzicht van de resultaten waartoe de Hoge Raad is gekomen bij de invul-
ling van het begrip ‘goed koopmansgebruik’: A.O. Lubbers, Goed koopmansgebruik. Een onder-
zoek naar de rol van wetgever en rechter bij de introductie en ontwikkeling van goed 
koopmansgebruik, Amersfoort, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 2005. 
8 Deze categorisering komt voort uit eerder onderzoek: A.O. Lubbers, Belastingarresten lezen 
en analyseren, Amersfoort, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 2007, hfd. 23. Ik noem daar 
overigens zes categorieën gevallen, waarin de belastingrechter als wetgever-
plaatsvervanger optreedt. Gelet op de probleemstelling van deze bijdrage, werk ik in deze 
bijdrage met vijf categorieën. 
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maatschappelijke veranderingen.9 De bevoegdheid tot rechtsvorming is hier 
door de wetgever uitdrukkelijk aan de rechter overgedragen. 
 
b. De rechter die in het rechtstekort voorziet 
 
In de tweede plaats kan een rechter gehouden zijn als wetgever-
plaatsvervanger op te treden in gevallen waarin hij vaststelt dat een nationale 
wettelijke bepaling strijdig is met een hogere regeling, zoals een mensenrech-
tenverdrag. Gedacht kan worden aan een schending van het gelijkheidsbegin-
sel als bedoeld in artikel 26 IVBPR of een schending van het recht van 
bescherming van eigendom als bedoeld in artikel 1, Eerste Protocol, EVRM.10 
 
De laatste jaren is de Hoge Raad zeer terughoudend met het honoreren van 
een beroep op het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke wetgeving. 
In zijn meer activistische periode heeft hij zich uitgelaten over de vraag hoe de 
zaak moet worden afgedaan als de belastingrechter tot de conclusie is geko-
men dat de getoetste wettelijke bepaling een verboden discriminatie inhoudt. 
Inmiddels heeft hij ook laten weten hoe moet worden gehandeld indien sprake 
is van een schending van artikel 1, Eerste Protocol, EVRM.11 In sommige 
gevallen kan de belastingrechter de met hogere regelgeving strijdige wettelij-
ke regeling simpelweg buiten toepassing laten.12 In andere gevallen is dat niet 
mogelijk en moet hij ervoor kiezen zelf een regeling te ontwerpen – de belas-
tingrechter voorziet dan zelf in het rechtstekort – of dit over te laten aan de 
wetgever. Op dit punt heeft hij zich grenzen gesteld.13 Daar waar hij zelf in 
het rechtstekort voorziet, treedt de belastingrechter op als wetgever-
plaatsvervanger. 
 
c. De rechter die rechtsbeginselen ontwikkelt 
 
In de derde plaats treedt de belastingrechter als wetgever-plaatsvervanger op 
ten aanzien van de ontwikkeling van rechtsbeginselen. Het gaat hier met na-

                                                 
9 Lubbers 2005, p. 18. 
10 Vgl. Happé, 1999 § 5 en 5.2. Op p. 43 betoogt hij: ‘Karakter en reikwijdte van de rechts-
vormende taak van de rechter variëren. Als de rechter als wetgever-plaatsvervanger op-
treedt, zoals bij vage of open normen en begrippen, dan heeft zijn rechtsvormende taak een 
ander karakter dan wanneer hij bijvoorbeeld op grond van een rechtsbeginsel wetgeving 
toetst.’ 
11 Zie HR 29 oktober 2010, nr. 09/02654, LJN BM9232. 
12 Zie bijvoorbeeld HR 10 augustus 2001, nr. 35014, BNB 2001/400, waarin een fictiebepa-
ling in de regeling van het recht van overgang (art. 15, lid 1, SW 1956) discriminatoir werd 
bevonden. De Hoge Raad kon in dit geval zelf effectieve rechtsbescherming bieden door de 
discriminatoire regeling buiten toepassing te laten. Vgl. HR 22 oktober 2010, nr. 08/02324, 
BNB 2010/335, waarin art. 26a Wet WOZ buiten toepassing werd gelaten wegens strijdig-
heid met art. 1, Eerst Protocol, EVRM. 
13 Zie HR 12 mei 1999, nr. 33 320, BNB 1999/271, waarin de Hoge Raad over die grenzen 
overweegt: ‘In gevallen echter waarin verschillende oplossingen denkbaar zijn en de keuze 
daaruit mede afhankelijk is van algemene overwegingen van overheidsbeleid of belangrijke 
keuzes van rechtspolitieke aard moeten worden gemaakt, is aangewezen dat de rechter die 
keuze vooralsnog aan de wetgever laat (...).’ 
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me om de algemene beginselen van behoorlijk bestuur14 en de beginselen van 
een behoorlijke procesorde. De wetgever heeft de rechter in deze gevallen niet 
expliciet als wetgever-plaatsvervanger benoemd; in wezen heeft de rechter 
zich de rechtsontwikkeling op deze gebieden toegeëigend. Overigens kan 
worden betoogd dat de rechter met de ontwikkeling van rechtsbeginselen in 
wezen voorziet in een rechtstekort; in zoverre is er gelijkenis met de onder b 
genoemde gevallen. De rechter heeft zich op het punt van de ontwikkeling van 
rechtsbeginselen geen algemene grenzen gesteld zoals in de gevallen onder b. 
Geconstateerd kan worden dat hij soms ver gaat in het uitwerken van rechts-
beginselen. Denk bijvoorbeeld aan de zeer gedetailleerde meerderheidsregel 
die voortkomt uit het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk 
bestuur.15 
 
d. De rechter die een (systeem)fout of omissie in de wet herstelt 
 
Tot de vierde categorie behoren de gevallen waarin de rechter om een ‘(sys-
teem)fout’ of ‘omissie’ in de wetgeving te verhelpen in het kader van het 
rechtsvindingsproces tot oplossingen komt die uiteindelijk (te) ver afstaan van 
de wettelijke bepaling die wordt toegepast. Hij is, anders gezegd, het stadium 
van zuivere uitleg in dit soort gevallen voorbij. Gedacht kan worden aan de 
toepassing van het leerstuk van fraus legis in de zgn. kasgeldarresten16 en de 
arresten inzake renteaftrek binnen concernverband.17 Juist daar waar de belas-
tingrechter (lees: Hoge Raad) de wetgever de helpende hand heeft geboden, is 
het eindresultaat (na een aantal arresten) vaak zeer gecompliceerd en bestaat 
er lange tijd rechtsonzekerheid.18 In beide hiervóór genoemde gevallen heeft 
de wetgever het probleem uiteindelijk toch zelf opgelost door nieuwe wetge-
ving te maken. 
 
e. De rechter die optreedt daar waar de wetgever geen regels of onvoldoende uitge-
werkte regels heeft gegeven 
 
Ten slotte zijn er gevallen waarin de belastingrechter tot ‘wetgeven’ is over-
gegaan omdat de wetgever op een punt onvoldoende uitgewerkte regels heeft 
gegeven of zelfs helemaal geen regels heeft gegeven. Het gaat hier niet om 
gevallen waarin de wetgever het ontwikkelen van die regels uitdrukkelijk aan 
de rechter heeft overgelaten, zoals hiervóór onder (a). Bij deze vijfde categorie 
gevallen kan worden gedacht aan de uitgebreide regels van de Hoge Raad in 
het kader van de schrijf- en tikfoutjurisprudentie rondom de toepassing van 

                                                 
14 R.H. Happé besteedt in zijn dissertatie uitgebreid aandacht aan de toepassing van het 
gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel in het belastingrecht. R.H. Happé, Drie 
beginselen van fiscale rechtsbescherming, Deventer, Kluwer, 1996. 
15 Vergelijk HR 15 maart 2000, nr. 34740, BNB 2000/278. 
16 Zie met betrekking tot deze arresten uitgebreider L.G.M. Stevens, ‘Kasgeldarresten: de 
Hoge Raad op wetgeverspad?’, WFR 1990/1261. 
17 Zie voor een overzicht van deze arresten onder meer J.C. Papen, ‘Rentelasten en compen-
serende heffing in (internationaal) concernverband: een overzicht’, WFR 1996/255. 
18 Zie voor een waarschuwing aan het adres van de belastingrechter om de wetgever niet al 
te snel de helpende hand te bieden: A.O. Lubbers, ‘Rechtsvinding bij kwalitatief ondermaatse 
fiscale wetgeving’, TFB 2010/01. 
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artikel 16 AWR19 en aan het stelsel van regels dat de Hoge Raad heeft gege-
ven voor een vermindering van de boete wegens overschrijding van de rede-
lijke termijn.20 
 
 
3. De motiveringsplicht van de rechter 
 
Rechterlijke uitspraken moeten deugdelijk worden gemotiveerd. Dit is niet 
alleen vastgelegd in artikel 121 Grondwet, maar ook in diverse andere wet-
ten.21 In § 3.1 zal ik de motiveringplicht van de rechter toelichten door aan-
dacht te besteden enerzijds aan de functie van de rechterlijke motivering en 
anderzijds aan de omvang van de rechterlijke motiveringsplicht. In § 3.2 richt 
ik mij specifiek op de motivering van de rechterlijke beslissing in die gevallen 
waarin de rechter aan rechtsvorming doet. Ten slotte geef ik in§3.3 een sa-
menvatting van het onderzoek van De Poorter en Van Roosmalen met betrek-
king tot motivering bij rechtsvorming door de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 
 
3.1. Functie en omvang motiveringsplicht 
 
In HR 4 juni 1993, nr.15096, NJ 1993, 659, overwoog de Hoge Raad dat tot 
de grondbeginselen van een goede procesorde behoort dat elke rechterlijke 
beslissing ten minste zodanig moet worden gemotiveerd dat zij voldoende 
inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtengang om de be-
slissing zowel voor partijen als voor derden – in geval van openstaan van ho-
gere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen – controleerbaar 
en aanvaardbaar te maken. Het motiveren van een rechterlijke uitspraak is, 
zoals volgt uit dit arrest, primair gericht op het controleerbaar en aanvaard-
baar maken van de rechterlijke beslissing. De Poorter en Van Roosmalen be-
togen dat aan de motivering van rechterlijke uitspraken drie functies kunnen 
worden toegedicht:22  

‘Het gaat in de eerste plaats om de bevordering van de kwaliteit van de 
rechterlijke oordeelsvorming. (...) In de tweede plaats kan de functie 
van informatie over en legitimatie van de beslissing worden genoemd. 
De informatiefunctie heeft als het ware twee dimensies: de motivering 
moet aanknopingspunten bieden enerzijds voor de controle van de 
juistheid van de beslissing, en anderzijds voor de verdediging tegen 
die beslissing bij het instellen van een rechtsmiddel. (...) Ten slotte 
kan aan de motiveringsplicht een functie worden toegekend in het 
kader van de rechtsvorming en rechtsontwikkeling. Uit de motivering 
van de beslissing kan de betekenis ervan voor andere gevallen blij-
ken.’ 

                                                 
19 J.L.M. Gribnau, ‘Kenbare fouten en navordering. Grondslagen in het licht van automati-
sering en mensenwerk’, WFR 2010/214. 
20 HR 22 april 2005, nr. 37984, BNB 2005/337. 
21 Zie bijv. art. 5, lid 1, Wet RO en art. 8:77 Awb. 
22 J.C.A. de Poorter & H.J.Th.M. van Roosmalen, Motivering bij rechtsvorming. Over de motive-
ring van uitspraken met een rechtsvormend element door de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Den Haag, Raad van State, 2009, p. 15-16. 
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Vranken constateert dat de rechter een gedifferentieerde motiveringsplicht 
heeft: soms kan de rechter volstaan met enkele regels motivering, andere ke-
ren moet hij uitgebreid en diepgaand motiveren.23 Vranken onderscheidt een 
aantal voor de omvang en inhoud van de motivering van belang zijnde diffe-
rentiatiefactoren.24 De eerste differentiatiefactor die Vranken noemt, is de aard 
van het recht. Het aantasten of afnemen van rechten die de primaire levensbe-
hoeften van mensen betreffen, zoals persoonlijke relaties, wonen, werken en 
inkomen, luistert naar zijn mening in het algemeen scherper dan bijvoorbeeld 
de vraag of een zekerheidsrecht door de bank kan worden uitgewonnen. Ande-
re differentiatiefactoren zijn volgens Vranken onder meer: de aard van het 
rechtsgebied, de procesrechtelijke context en de stand van de discussie in lite-
ratuur en rechtspraak. 
 
Op het terrein van het belastingrecht is mijns inziens ook sprake van een ge-
differentieerde motiveringsplicht voor de rechter. Sommige oordelen dienen 
uitgebreid(er) te worden gemotiveerd dan andere oordelen. Zo leid ik uit HR 
22 december 2006, nr. 41 242, BNB 2007/97, af dat de motiveringsplicht van 
de belastingrechter mede afhankelijk is van het debat van partijen. Als partijen 
uitvoerig debat hebben gevoerd over een bepaald punt van feitelijke aard, zal 
de rechter zijn beslissing op dat punt uitgebreid(er) moeten motiveren. De 
Hoge Raad laat echter ook weten dat bepaalde oordelen zich moeilijk door de 
feitenrechter laten motiveren. Zie bijvoorbeeld HR 15 januari 2010, nr. 
07/13305, BNB 2010/80, waarin de Hoge Raad overweegt dat waardebepa-
ling in goede justitie zich slechts in beperkte mate leent voor motivering. Ik 
kan mij ook voorstellen dat het ene rechtsoordeel uitgebreider dient te worden 
gemotiveerd dan het andere rechtsoordeel.25 
 
Met betrekking tot rechterlijke uitspraken wordt wel eens gesproken over de 
breedte van de uitspraak en diepte van de motivering. Welke betekenis hebben 
deze termen? Loth e.a.26 betogen dat een uitspraak smal is indien zij slechts 
betekenis heeft voor het berechte geval dan wel voor een zo beperkt mogelijk 
aantal nieuwe gevallen. Een uitspraak is naar hun mening daarentegen breed 
indien zij betekenis heeft voor een zo groot mogelijk aantal nieuwe gevallen. 
Deze laatste situatie doet zich met name voor indien naar aanleiding van het 
berechte geval een duidelijke regel wordt geformuleerd voor soortgelijke ge-
vallen. Een uitspraak is diep indien zij berust op feitelijke en juridische over-

                                                 
23 Asser-Vranken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1995, p. 148 e.v. 
24 De door Vranken genoemde differentiatiefactoren zijn uitgewerkt door De Poorter en Van 
Roosmalen voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij richten zich op 
de differentiatiefactoren bij rechtsvorming. Zie J.C.A. de Poorter & H.J.Th.M. van Roosma-
len, Motivering bij rechtsvorming. Over de motivering van uitspraken met een rechtsvormend element 
door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag, Raad van State, 2009. 
25 De gedifferentieerde motiveringsplicht geldt derhalve ten aanzien van feitelijke oordelen, 
gemengde oordelen en rechtsoordelen. Bovendien geldt de rechterlijke motiveringsplicht 
voor de feitenrechter èn de cassatierechter. Het in kaart brengen van de differentiatiefacto-
ren in de sfeer van het belastingrecht valt buiten de reikwijdte van deze bijdrage; dat zou 
onderwerp voor vervolgonderzoek kunnen zijn. 
26 M. Loth e.a., ‘Rechtsvinding door de Hoge Raad; de breedte en/of de diepte in?’, Trema 
oktober 2007, p. 317-325. De terminologie is afkomstig van R. Sunstein, One Case at a Time. 
Judicial Minimalism on the Supreme Court, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1999. 
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eenstemming waardoor zij volledig is gemotiveerd. De uitspraak laat geen 
onduidelijkheden bestaan over de feiten of het recht. Een uitspraak is ondiep 
indien zij berust op gedeeltelijke overeenstemming en daardoor onvolledig is 
gemotiveerd. De Poorter en Van Roosmalen27  bouwen op deze begrippen 
voort en betogen met betrekking tot de diepte van een rechterlijke uitspraak: 
‘Bij de diepte van de motivering doelen we op de argumentatie die aan de be-
slissing ten grondslag ligt. Het gaat hier om het basisvereiste dat men aan de 
motivering van iedere rechterlijke uitspraak mag stellen. Is de motivering in 
voldoende mate logisch sluitend en steekhoudend, dan spreken we van een 
(voldoende) diepe, volledig beargumenteerde motivering. Als zeer diep be-
stempelen we de motivering die daarnaast inzicht geeft in de weging van ar-
gumenten en daarmee duidelijk maakt waarom een andere (eerder 
geprefereerde) mogelijkheid (thans) terzijde wordt gelaten. Deze wijze van 
motiveren heet ook wel discursief; deze kenmerkt zich door confrontatie van 
argumenten. Ondiep of apodictisch, daarentegen, is de motivering die uitslui-
tend een mededeling behelst waarbij iedere argumentatie ontbreekt.’ De Poor-
ter en Van Roosmalen28 benadrukken dat een diepe motivering de norm moet 
zijn: een motivering behoort immers voldoende steekhoudend en logisch slui-
tend te zijn. Dat betekent dat de toegepaste regel, de gehanteerde methode 
van rechtsvinding of andersoortige argumenten die tot de gemaakte keuze 
hebben geleid, voldoende kenbaar uit de uitspraak moeten zijn en de beslissing 
moeten kunnen dragen. 
 
3.2. Motivering bij rechtsvorming 
 
Hiervóór ging het om de motivering van rechterlijke uitspraken in het alge-
meen. Hierna besteed ik aandacht aan de motivering van rechterlijke oordelen 
die worden gegeven in het kader van rechtsvorming. 
 
In mijn boek ‘Belastingarresten lezen en analyseren’29 constateer ik dat de 
Hoge Raad in het kader van rechtsvorming vaak behoedzaam te werk gaat. 
Een gevolg van deze behoedzame aanpak is dat hij doorgaans zuinig met 
woorden en overwegingen is: hij houdt zijn beslissingen kort en beperkt zich 
zoveel mogelijk tot het te berechten geval. Dit houdt vermoedelijk in vele ge-
vallen verband met de vrees zich vast te leggen voor toekomstige gevallen die 
hij nog niet, of slechts moeilijk, kan overzien. Martens waarschuwt ons op 
indringende wijze dat wij niet te veel moeten verwachten van de motivering 
van een arrest van de Hoge Raad.30 In voetnoot 36 van zijn bijdrage aan de 
Van Boeschoten-bundel spreekt hij over ‘gespecialiseerde ‘wetenschappers’ die 
onvoldoende oog hebben ervoor dat ook de motivering van een uitspraak van 
de cassatierechter in beginsel niet verder gaat dan voor de beslissing nodig is.’ 
Martens wijst hen terecht: ‘Zij verwachten, néén vergen dat wanneer de moti-
vering van een hun vakgebied betreffende uitspraak wordt gebaseerd op een 

                                                 
27 De Poorter & Van Roosmalen 2009, p. 29. 
28 De Poorter & Van Roosmalen 2009, p. 123. 
29 Lubbers 2007, hfd. 21. 
30 S.K. Martens, ‘Motivering van uitspraken van de cassatierechter’, in Gemotiveerd gehuldigd. 
Opstellen aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1993, p. 
133-153. 
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nieuwe rechtsregel (of op een verfijning van een oude) steeds meteen óók 
nauwkeurig én volledig duidelijk wordt gemaakt hoe deze nieuwe regel zich 
verhoudt tot de bestaande, alsmede dat daarbij tevens alle voor een specialist 
verder rijzende vragen van uitleg van het systeem onder ogen worden gezien 
en beantwoord, maar vergeten dat de Hoge Raad niet een wetenschappelijke 
verhandeling schrijft, doch slechts een betoog levert dat zijn uitspraak in het 
concrete geschil rechtvaardigt.’ In het licht van dit citaat rijst de vraag wat wij 
dan wel mogen verlangen op het punt van de motivering indien de rechter 
overgaat tot rechtsvorming? 
 
Barendrecht richt zich op de vraag welke eisen mogen worden gesteld aan de 
motivering van het juridische oordeel.31 Hij formuleert drie uitgangspunten. 
Het eerste uitgangspunt is dat van de rechter mag worden verwacht dat hij 
een motivering geeft die aansluit bij het beeld dat in het algemeen van rechter-
lijke rechtsvorming bestaat. Het lijkt niet gewaagd om te zeggen, aldus Ba-
rendrecht, dat er algemene overeenstemming over bestaat dat een rechter veel 
vrijheid geniet ten opzichte van de wet, doch dat deze vrijheid zeker niet on-
begrensd is. Ik lees dit uitgangspunt aldus dat de rechter in voorkomende ge-
vallen moet motiveren waarom hij aan rechtsvorming doet. Het valt Vranken 
op dat in de Nederlandse rechtspraak de rechter vrijwel alleen motiveert 
waarom hij in een bepaald geval de handschoen van de rechtsvorming niet 
opneemt, maar bijna nooit waarom hij van oordeel is dat hij dit wél kan doen.32 
Vranken vindt het allerminst vanzelfsprekend dat als de rechter wel een 
rechtsvormende beslissing neemt dat hij dit ongemotiveerd doet. Hij be-
spreekt enkele gevallen waarin de motivering summier kan zijn of achterwege 
kan worden gelaten. In het merendeel van de gevallen is de rechter naar de 
mening van Vranken echter verplicht toe te lichten waarom hij van oordeel is 
dat de rechtsvormende beslissing die hij neemt, uit hoofde van zijn taak gebo-
den althans niet vérboden is. 
 
Het tweede uitgangspunt van Barendrecht sluit aan bij de verantwoordings-
plicht ten opzichte van de maatschappij. Verantwoording impliceert dat het 
een ander mogelijk is te controleren of iets juist is gedaan. Daar waar de rech-
ter ‘nieuw recht’ maakt, gaat het echter vooral erom dat recht aanvaardbaar te 
maken. Barendrecht betoogt in dit kader: 

‘De Hoge Raad noemt het aanvaardbaar maken van de beslissing (...) 
terecht als een doel van de motivering. Hij laat echter in het midden 
voor wie die aanvaardbaarheid moet gelden. Voor het juridische fo-
rum, zo zal men zeggen, maar daarvoor niet alleen. Om rechtsvor-
ming door de rechter nog iets dat lijkt op democratische legitimatie 
te laten verkrijgen, is het daarnaast op zijn minst nodig (...) dat de be-
langhebbenden bij het gevormde recht te weten kunnen komen hoe 
hun belangen zijn verdisconteerd bij het vormen van dat recht, zodat 
zij en anderen het kunnen aanvaarden of bestrijden. (...).’ 

Op grond van dit beeld van rechterlijke rechtsvorming zou men kunnen vol-
houden – aldus Barendrecht – dat de rechter steeds moet laten zien hoe het 

                                                 
31  J.M. Barendrecht, ‘Motivering en verantwoording’, in Gemotiveerd gehuldigd. Opstellen 
aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1993, p. 35-51. 
32 Asser-Vranken 1995, p. 157. 
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met ieder mogelijk argument in het concrete geval staat en hoe alle argumen-
ten op elkaar inwerken, om zodoende een beslissing controleerbaar, aanvaard-
baar en bestrijdbaar te maken.33  Ik denk dat de ‘dubbele motivering’ van 
Niessen hierop aansluit. Niessen34 betoogt dat, nu de rechter zich in overeen-
stemming met de onder juristen heersende opvatting en de wensen van de 
wetgever mede wijdt aan een rechtsvormende taak, hij ter verantwoording 
van zijn beslissingen niet meer kan volstaan met het noemen van de toepasse-
lijke wettelijke regel, maar hij tevens de gronden dient aan te wijzen voor de 
door hem daaraan gegeven uitlegging. Indien in een zaak verschillende oplos-
singen denkbaar zijn, is een dubbele motivering nodig. De rechter moet in de 
eerste plaats aantonen dat de genomen beslissing binnen het kader van de ge-
schreven norm mogelijk is. Daarnaast dient de rechter volgens Niessen te mo-
tiveren waarom hij aan déze beslissing de voorkeur heeft gegeven boven een 
andere die redelijkerwijs genomen ook denkbaar was geweest. 
 
Als derde uitgangspunt zal volgens Barendrecht moeten gelden dat rechters 
beperkt zijn in hun mogelijkheden en tijd en dat motivering inspanning en tijd 
kost. Dat ben ik met hem eens, maar voor ogen moet worden gehouden dat 
het slechts in een minderheid van de zaken gaat om echte rechtsvorming. In 
vele gevallen gaat het om rechtsvinding of om rechtsvorming in de vorm van 
(zeer) kleine stapjes. 
 
Barendrecht geeft een aantal ‘richtlijnen’ voor het motiveren van juridische 
oordelen daar waar de rechter een leemte dient te vullen en voor het motive-
ren van beslissingen die tegen het geldende recht ingaan. Ik laat die hier onbe-
sproken. Wel wijs ik nog op een tweetal opmerkingen die Barendrecht maakt 
met betrekking tot de motivering van juridische oordelen in het algemeen. In 
de eerste plaats merkt hij op dat de rechter vooral die stappen in zijn redene-
ring moet motiveren die niet al vele malen eerder zijn gezet:35 ‘Het geldende 
recht is al verantwoord aan de maatschappij. Het is zonde dat opnieuw te 
doen. Maar het voortbouwende deel is nieuw en moet aanvaardbaar worden 
gemaakt voor het juridische forum en voor de betrokkenen en moet bloot ko-
men te staan aan kritiek.’ Hij betoogt: 

‘Als de rechter die nieuwe stap probeert te beredeneren, dan is hij 
aangewezen op inhoudelijke argumenten. (...) Het zal dus gaan om 
argumenten die rechtstreeks betrekking hebben op de wijze waarop 
de maatschappij dient te worden geordend en meer in het bijzonder 
op de wijze waarop het concrete geval dient te worden beslist. 

 
In de tweede plaats is het voor Barendrecht niet nodig dat argumenten een 
sluitende redenering behoeven op te leveren voor een bepaalde keuze. Voor 
hem is voldoende dat zij overtuigingskracht hebben. Het juridische forum en 
de betrokkenen moeten er zoveel mogelijk van overtuigd worden dat de ge-
nomen beslissing, alles overziende, de meest aanvaardbare is. Veelal kan die 
aanvaardbaarheid worden voorspeld. Opvattingen in de juridische literatuur, 

                                                 
33 Barendrecht constateert echter dat zo’n zware motiveringsplicht praktisch onhaalbaar is. 
34 R.E.C.M. Niessen, Rechtsvinding in belastingzaken (Oratie RU Nijmegen), Amersfoort, Sdu 
Uitgevers, 2009, § 2.8. 
35 Barendrecht 1993 p. 42. 
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in wetsvoorstellen of in rapporten van deskundigen die zich intensief met de 
problematiek hebben beziggehouden kunnen volgens Barendrecht goede aan-
wijzingen vormen voor de manier waarop de beslissing zal worden aanvaard. 
 
3.3. Onderzoek De Poorter en Van Roosmalen 
 
Het onderzoek van De Poorter en Van Roosmalen heeft tot doel de motive-
ringsplicht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nader 
te onderzoeken en te komen tot aanbevelingen voor de praktijk.36 Daarbij ligt 
de nadruk op rechtsvormende uitspraken. 
 
De Poorter en Van Roosmalen constateren dat in gevallen waarin sprake is 
van een rechtsvormend element in de uitspraak, dit op zichzelf nog niet bete-
kent dat op de rechter een verzwaarde motiveringsplicht rust.37 In het alge-
meen geldt dat aan de motivering van uitspraken de eis mag worden gesteld 
dat zij niet alleen kenbaar, maar ook voldoende steekhoudend en logisch slui-
tend is. Dat is in het geval dat een uitspraak een rechtsvormende keuze impli-
ceert, niet anders volgens de onderzoekers. Wél blijkt het rechtsvormende 
element van invloed te zijn op de wijze waarop in een concreet geval inhoud 
moet worden gegeven aan genoemde algemene motiveringsvereisten. De mate 
waarin en de wijze waarop de Afdeling bestuursrechtspraak haar rechtsvor-
mende beslissingen zou moeten motiveren hangt af een aantal differentiatie-
factoren die De Poorter en Van Roosmalen onderscheiden en uitwerken: de 
grenzen van de rechtsvormende taak, de procesrechtelijke context, de relatie 
tot de eigen jurisprudentie, de relatie tot de rechtspraak van andere colleges, 
in appel: de relatie tot de uitspraak van de rechter in eerste aanleg, en de aard 
van het recht.38 Mijns inziens zou op die differentiatiefactoren kunnen worden 
voortgebouwd. Ik kies echter voor een andere benadering, waarbij ik mij – in 
het licht van de opmerking van Happé – laat inspireren door de motiverings-
plicht van de wetgever. 
 
 
4. De motiveringsplicht van wetgever als inspiratiebron 
 
Happé heeft betoogd dat de belastingrechter zich dient te houden aan de al-
gemene beginselen van behoorlijke regelgeving daar waar hij optreedt als 
wetgever-plaatsvervanger. Eén van die beginselen betreft het motiveringsbe-
ginsel. De vraagt rijst dan hoe de motiveringplicht van de wetgever eruit ziet. 
 
Waaldijk besteedt in zijn dissertatie uitgebreid aandacht aan de motiverings-
plicht van de wetgever.39 Bij die motivering gaat het zijns inziens om ‘die 
vorm van toelichting van een besluit of voorstel die bestaat uit het tegenover 
een of meer personen kenbaar maken van de motieven (bewuste redenen) voor 

                                                 
36 De Poorter & Van Roosmalen 2009, p. 14. 
37 De Poorter & Van Roosmalen 2009, p. 97. 
38 De Poorter & Van Roosmalen 2009, p. 119. 
39 K. Waaldijk, Motiveringsplichten van de wetgever, Lelystad, Koninklijke Vermande, 1994. 
Waaldijk spreekt steeds over de ‘motiveringsplichten’ van de wetgever; ik gebruik de term 
‘motiveringsplicht’. 
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dat besluit of voorstel.’40 Waaldijk constateert dat in de juridische literatuur 
steeds meer erkenning is ontstaan voor een beginsel dat inhoudt dat wetge-
ving gemotiveerd moet worden door vermelding van het doel van de wet en 
door bespreking – in het licht van andere bovenwettelijke normen – van de 
overwegingen die geleid hebben tot de voornaamste in de wet gemaakte keu-
zen. Aan de motiveringsplicht van de wetgever worden, aldus Waaldijk, de 
volgende functies toegeschreven:41 
 
a. verduidelijking van de inhoud; 
b. bevordering van de aanvaarding; 
c. kwaliteitsbevordering door zelfcontrole; 
d. bevordering van de mogelijkheden voor politieke controle; 
e. bevordering van de mogelijkheden voor het inroepen en uitoefenen van 
rechterlijke controle; 
f. het bieden van een flexibel en afstandelijk toetsingscriterium; 
g. operationalisering en ontwikkeling van andere normen; 
h. beheersing van de uitoefening door de wetgever van zijn discretionaire be-
voegdheden. 
 
Ik constateer dat de functies die worden genoemd onder a t/m c grote gelijke-
nis vertonen met de functies die aan de rechterlijke motivering worden toege-
dicht.42 Dat geldt in mindere mate voor de andere functies van motivering 
door de wetgever. 
 
De vraag is welke punten de wetgever zal dienen te motiveren. Het antwoord 
op deze vraag kan worden gevonden in de Aanwijzingen voor de regelgeving. 
Aanwijzing 211 houdt in dat een wetsvoorstel wordt voorzien van een memo-
rie van toelichting. Deze toelichting bevat een verantwoording van de rege-
ling. Daarbij komen, voor zover ter zake, in ieder geval de volgende punten 
aan de orde:43 
 
a. de doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (ne-
ven)effecten van de regeling, waaronder de mogelijke gevolgen voor de positie 
van vrouwen en etnische minderheden en voor de informatievoorziening van 
de rijksoverheid; 
b. de noodzaak tot overheidsinterventie bezien in relatie tot het zelfregulerend 
vermogen in de betrokken sector of sectoren; 
c. de overwogen varianten; 
d. de uitvoerings- en handhavingsaspecten van de regeling, zoals de keuze van 
het handhavingsstelsel en de mate waarin te verwachten is dat de toepassing 
van de regeling aanleiding geeft tot conflicten; 

                                                 
40 Waaldijk 1994, p. 389. 
41 Waaldijk is overigens kritisch met betrekking tot een aantal van deze functies. Zo betoogt 
hij bijvoorbeeld dat de eerste twee functies (a en b) geen argumenten opleveren voor moti-
veringsplichten voor de wetgever: als de wetgevende organen het nodig vinden om de in-
houd van een (voorgestelde) wet te verduidelijken, is het daartoe gebruiken van de 
considerans of toelichting tweede keus. Tijd en energie zouden, aldus Waaldijk, beter be-
steed kunnen worden aan het verhelderen van de wettekst zelf. 
42 Zie § 3.1. 
43 Aanwijzing 212. Zie voor een uitwerking van deze factoren: Waaldijk 1994, hfd. 5. 
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e. de lasten voor de overheid, waaronder de lasten verbonden aan de handha-
ving en rechtsbescherming en de lasten voor burgers, bedrijven en instellin-
gen; 
f. de wijze waarop recht is gedaan aan het primaat van de wetgever, alsmede 
een motivering van de keuze van de overheidslaag waaraan bevoegdheden zijn 
toegedeeld; 
g. de verhouding tot andere wetgeving en tot bestaande en komende interna-
tionale en EU-regelingen. 
 
De rechter kan niet met al deze elementen van de motivering door de wetge-
ver even goed uit de voeten. Zo is het voor de rechter in het algemeen moei-
lijk, zo niet onmogelijk, de te verwachten (neven)effecten van zijn rechtsregel 
in te schatten. Het is evenzeer niet goed mogelijk in te schatten wat de lasten 
zijn voor de overheid, burgers, bedrijven en instellingen. Ook met de punten 
onder e en f genoemd kan de rechter weinig. Wel kan hij aandacht besteden 
aan de varianten (oplossingsrichtingen) die voor handen waren (punt c). Punt f 
kan aldus worden vertaald naar de rechterlijke motiveringsplicht dat de rech-
ter moet motiveren waarom hij zelf tot rechtsvorming overgaat en dit niet 
overlaat aan de wetgever. In het licht van punt g zou de rechter in zijn moti-
vering aandacht kunnen besteden aan de verhouding tussen de door hem ge-
geven regel en andere regels die hij heeft gegeven of die de wetgever heeft 
gegeven. 
 
 
5. De motiveringsplicht van de belastingrechter als wetgever-
plaatsvervanger 
 
Hiervoor is aandacht besteed aan de motiveringsplicht van de rechter in het 
algemeen en bij rechtsvorming in het bijzonder. Tevens heb ik onderzocht 
welke functies en elementen de motiveringsplicht van de wetgever bevat. De 
volgende stap is deze zaken te combineren om een antwoord te vinden op de 
vraag op welke wijze de belastingrechter zijn beslissingen kan motiveren daar 
waar hij optreedt als wetgever-plaatsvervanger. 
 
Mijns inziens is de motiveringsplicht van de belastingrechter daar waar hij 
optreedt als wetgever-plaatsvervanger met name op twee functies gericht: 
verduidelijking van de inhoud van de rechtsregel(s) en bevordering van de 
aanvaarding ervan. Dat neemt niet weg dat de belastingrechter de motivering 
van zijn rechtsvormende beslissing ook kan aanwenden om andere doelen te 
bereiken. In dat kader kan hij de wetgever bijvoorbeeld ‘verzoeken’ het initia-
tief tot rechtsvorming naar zich toe te trekken.44 
 

                                                 
44 Vgl. A-G Wattel in punt 5.23 van zijn conclusie van 14 juni 2010 in de zaak 08/05323. 
Wattel betoogt dat de problematiek van de onzakelijke lening een terrein is waarop de be-
lastingrechter beter niet al te rechtsvormend te werk kan gaan. 
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De belastingrechter kan de inhoud van zijn rechtsvormende beslissing ver-
sterken door in voorkomende gevallen: 
 
- de doelstelling van de rechtsregel(s) te vermelden; 
- de rechtsregel(s) te plaatsen in de context van het bestaande wettelijke 

kader; 
- de rechtsregel(s) te plaatsen in de context van bestaande jurisprudentie en 

aan te geven op welke punten die rechtsregel(s) afwijkt/afwijken van die 
jurisprudentie; 

- te wijzen op opvattingen in de literatuur; 
- de rechtsregel(s) te plaatsen naast alternatieve oplossingsrichtingen; 
- de temporele werking van de rechtsregel nauwkeurig te omschrijven. 
 
De belastingrechter kan de aanvaarding van zijn rechtsvormende beslissing 
bevorderen door in voorkomende gevallen: 
 
- te motiveren waarom hij tot rechtsvorming is overgegaan en waarom hij 

dit mocht doen, gelet op onder meer de staatsrechtelijke verhoudingen; 
- uit een te zetten welke oplossingsrichtingen voor handen waren en waar-

om hij juist voor deze rechtsregel(s) heeft gekozen;  
- te wijzen op maatschappelijke opvattingen;  
- te wijzen op opvattingen in de literatuur;45 
- de doelstelling van de rechtsregel(s) te vermelden; 
- te wijzen op te verwachten (neven)effecten van de rechtsregel(s); 
- te wijzen op de lasten die aan de rechtsregel(s) zijn verbonden voor de 

overheid, burgers en bedrijven. 
 
Naar mijn mening zijn de functies ‘verduidelijking van de inhoud’ en ‘bevorde-
ring van de aanvaarding’ niet in alle vijf de categorieën waarin de belasting-
rechter optreedt als wetgever-plaatsvervanger, in dezelfde mate aan de orde. 
Om die reden zal ik per categorie aangeven op welke functie de nadruk zou 
moeten liggen in de motivering en laten zien op welke wijze daaraan gevolg 
zou kunnen worden gegeven. 
 
a. De rechter die open normen invult 
 
Indien de wetgever de invulling van een open norm expliciet aan de belasting-
rechter heeft overgelaten, is het mijns inziens niet nodig dat de belastingrech-
ter uiteenzet waarom hij tot rechtsvorming is overgegaan en waarom hij dit 
mocht doen. Ik denk dat het met name van belang is dat de belastingrechter 

                                                 
45 E. Korthals Altes en H.A. Groen, Cassatie in burgerlijke zaken (Asser-serie procesrecht), De-
venter, Kluwer,2005 betogen met betrekking tot het in discussie gaan met de literatuur 
(§184): ‘De soms wel verdedigde opvatting als zou een dergelijke discussie afbreuk doen aan 
het gezag van de Hoge Raad, getuigt van een zekere kortzichtigheid: een uitspraak wint 
juist aan gezag, indien de Hoge Raad aan de in de literatuur tegen de door hem gekozen 
oplossing aangevoerde argumenten niet stilzwijgend voorbijgaat, maar deze – mits goed 
gemotiveerd – weerlegt.’ 
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zich in zijn motivering op de inhoud van de rechtsregel richt en ervoor zorgt 
dat die duidelijk is en past binnen het stelsel van eerder gegeven rechtsregels. 
 
b. De rechter die in het rechtstekort voorziet 
 
Het is naar mijn mening van belang dat de belastingrechter in deze gevallen 
uitdrukkelijk motiveert waarom hij in het rechtstekort voorziet en waarom hij 
de kwestie niet overlaat aan de wetgever. De nadruk in de motvering dient 
mijns inziens op de aanvaardbaarheid van de beslissing te liggen. Om de aan-
vaardbaarheid van zijn activiteiten als wetgever-plaatsvervanger op dit punt 
te bevorderen is het van belang dat de belastingrechter laat zien dat er slechts 
één oplossingsrichting voor handen was. In gevallen waarin verschillende 
oplossingen denkbaar zijn en de keuze daaruit mede afhankelijk is van alge-
mene overwegingen van overheidsbeleid of belangrijke keuzes van rechtspoli-
tieke aard moeten worden gemaakt, is immers aangewezen dat de rechter het 
rechtsvormen aan de wetgever overlaat.46  
 
c. De rechter die rechtsbeginselen ontwikkelt 
 
Als de belastingrechter verder gaat met het verfijnen van eerder ‘in het leven 
geroepen’ rechtsbeginselen, dan is het mijns inziens niet nodig dat hij de ach-
tergronden van het betreffende rechtsbeginsel nogmaals uiteenzet.47 De na-
druk ligt in dat geval minder op het aanvaardbaar maken van de beslissing; de 
belastingrechter kan zich naar mijn mening het beste richten op de inhoud van 
de rechtsregel en ervoor zorgen dat die duidelijk is. In dat kader kan hij bij-
voorbeeld wijzen op eerdere jurisprudentie, waarin de fundamenten van het 
rechtsbeginsel zijn neergelegd. Het is goed om van tijd-tot-tijd de jurispru-
dentie rondom zo’n rechtsbeginsel samen te vatten, zodat het systeem duide-
lijk wordt. Dit is in het bijzonder nuttig indien in de literatuur vraagpunten 
over de toepassing van het rechtsbeginsel zijn opgeworpen. 
 
d. De rechter die een (systeem)fout of omissie in de wet herstelt 
 
In deze gevallen is het naar mijn mening van belang in de motivering de na-
druk te leggen op de aanvaardbaarheid van de beslissing. De belastingrechter 
dient te motiveren waarom hij tot rechtsvorming is overgegaan en waarom hij 
dit mocht doen, gelet op onder meer de staatsrechtelijke verhoudingen. Hij zal 
in dat kader goed moeten aangeven welke oplossingsrichtingen voor handen 
waren en welke voor- en nadelen daaraan verbonden zijn. 
 
e. De rechter die optreedt daar waar de wetgever geen regels of onvoldoende uitge-
werkte regels heeft gegeven 
 
In deze gevallen is het van belang dat de belastingrechter laat zien dat de 
wetgever geen regels heeft gegeven of slechts regels heeft gegeven die onvol-
doende verfijnd zijn. Vervolgens zal hij in lijn met het eventuele bouwwerk 

                                                 
46 Vgl. HR 12 mei 1999, nr. 33 320, BNB 1999/271. 
47 Zie de in § 3.2 weergegeven opmerking van Barendrecht, inhoudende dat de rechter voor-
al die stappen in zijn redenering moet motiveren die niet al vele malen eerder zijn gezet. 
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dat de wetgever wel tot stand heeft gebracht moeten overgaan tot het geven 
van rechtsregels. Voor deze gevallen zou ik derhalve niet het accent op inhoud 
of aanvaardbaar maken willen leggen maar deze elementen allebei van groot 
belang achten. 
 
6. Conclusies 
 
In deze bijdrage heb ik aandacht besteed aan de wijze waarop de belasting-
rechter die als wetgever-plaatsvervanger optreedt, zijn beslissing kan motive-
ren. Voor de beantwoording van die vraag heb ik mij laten inspireren door de 
algemene rechterlijke motiveringsplicht en door de motiveringsplicht van de 
wetgever. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de belastingrechter daar waar 
hij optreedt als wetgever-plaatsvervanger zich in de motivering van zijn be-
slissing met name op twee elementen zou moeten richten: verduidelijking van 
de inhoud van de rechtsregel(s) en bevordering van de aanvaarding ervan. Ik 
heb elementen genoemd aan de hand waarvan de belastingrechter aan deze 
twee functies van motivering invulling kan geven. Voor vijf categorieën van 
gevallen waarin de belastingrechter optreedt als wetgever-plaatsvervanger 
heb ik aangegeven op welke functie de nadruk zou moeten liggen en hoe de 
belastingrechter aan daaraan invulling zou kunnen geven. 
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Horizontale feitenuitleg 
 
 
Dr. J.H.M. Nieuwenhuizen1 
 
 
1. Inleiding 
 
Onlangs vroeg een oud-collega van de Belastingdienst mij, of het werk als 
belastingadviseur mij nieuwe inzichten heeft gegeven. Hoewel het fiscale vak 
hetzelfde is, moest ik erkennen dat ik nu toch wel anders tegen bepaalde zaken 
aankijk. Als belastinginspecteur heb je een bepaald beeld van de werkelijkheid. 
De ervaringen die je bij de fiscus opdoet, beïnvloeden de manier waarop je de 
werkelijkheid ervaart. Dat geldt evenzeer voor belastingadviseurs. Elk per-
spectief biedt andere invalshoeken. Die invalshoeken nemen inspecteur en ad-
viseur ook mee in gesprekken over horizontaal toezicht. Deze vorm van 
toezicht is gebaseerd op transparantie en vertrouwen. Maar het gaat ook om 
empathie en het zich verplaatsen in elkaars positie. Het zou goed zijn als de 
invalshoeken van alle betrokken partijen (belastingplichtige, fiscus en adviseur) 
dan min of meer hetzelfde zijn. Ik moet echter constateren dat dit niet altijd 
lukt. 

In deze bijdrage wil ik stilstaan bij de vraag hoe horizontaal toezicht zich ver-
houdt tot het verschil in invalshoek dat bestaat tussen fiscus enerzijds en de 
belastingplichtige met zijn adviseur anderzijds. Ik ga er dan gemakshalve van 
uit dat de belastingplichtige en zijn adviseur dezelfde invalshoek hebben en 
dat er maar twee invalshoeken zijn. Een tweede beperking die ik aanbreng is 
dat ik mij wil richten op het verschil in invalshoek, daar waar het gaat om fei-
tenuitleg. Het verschil in wetsuitleg schuif ik terzijde, omdat inspecteurs op 
dat terrein veelal beperkt zijn in hun bewegingsruimte. De inspecteur heeft 
wel de nodige bewegingsruimte daar waar het gaat om feitenuitleg. Op dat 
terrein moeten er dus mogelijkheden zijn om de invalshoeken dichter bij el-
kaar te brengen. 

Ik wil allereerst een korte inleiding geven op het onderwerp feitenuitleg en in 
het bijzonder de ‘fiscale werkelijkheid’.2 Vervolgens beschrijf ik de uitgangs-
punten van horizontaal toezicht en wat dat naar mijn mening betekent voor de 
relatie tussen fiscus en adviseur (namens de belastingplichtige). Daarna wil ik 
enkele van mijn ervaringen beschrijven als inspecteur én als adviseur. Ik hoop 
daarmee scherp te krijgen wat voor mijn gevoel één van de uitdagingen is om 
horizontaal toezicht te laten slagen. 
 
 

                                                 
1 Director Tax, PwC Belastingadviseurs N.V. 
2 Zie ook: J.H.M. Nieuwenhuizen, Rechtsvinding en fiscale werkelijkheid, Deventer, Kluwer, 
2010. 
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2. Feitenuitleg 
 
Het rechtsvindingproces lijkt een betrekkelijk eenvoudig en logisch model te 
zijn, dat uit drie stadia bestaat: (1) vaststelling van de feiten, (2) uitleg van de 
normen en (3) toepassen van de normen op de feiten. Vranken3 beschrijft het 
rechtsvindingmodel aan de hand van twee cirkels. De eerste cirkel heeft be-
trekking op het rechtsbegrip. De tweede cirkel gaat over de wisselwerking 
tussen normen en feiten. Omdat beide cirkels verband houden met elkaar 
noemt hij het rechtsvindingproces ‘de kwadratuur van de cirkel’. Probleem in 
dat proces is dat feiten niet altijd klip en klaar op de normen passen, net zomin 
als de normen altijd passen op de feiten. Normen en feiten zullen als het ware 
voor elkaar ‘pasklaar’ moeten worden gemaakt. Normen zullen moeten wor-
den uitgelegd in het licht van de feiten en/of de feiten zullen moeten worden 
uitgelegd in het licht van de normen. Het is een proces waarbij normen en 
feiten elkaar voortdurend raken en in elkaar overlopen. In die zin is de kwa-
dratuur van de cirkel, zoals Vranken die beschrijft, met twee dimensies, name-
lijk de normkant (het rechtsbegrip) en de wisselwerking met de feiten 
(dialectische kant), een adequaat model. 
 
In mijn bijdrage wil ik me beperken tot de feiten, en meer specifiek de feiten-
uitleg. Ik ben me bewust dat ik de problematiek simplificeer als ik de norm-
kant niet in de beschouwingen meeneem, maar voor het doel van mijn betoog 
wil ik daar toch van abstraheren. Bovendien laat ik de bewijsproblematiek 
(welke feiten zijn aannemelijk) rusten. 
 
Feitenuitleg is in essentie een werkzaamheid waarbij de fiscalist zich enerzijds 
afvraagt wat de werkelijke feiten zijn en anderzijds voegt hij zwaarte en bete-
kenis toe aan feiten. Het eerste heb ik in mijn dissertatie beschreven als de 
‘interpretatie van feiten’ en het tweede als de ‘kwalificatie van feiten’. 
 
De interpretatie van feiten behelst de vraag naar wat de precieze feiten zijn. In 
dat kader komen vragen op als: hoe moet ik de rechtsbetrekking tussen partij-
en vaststellen, wat hebben ze precies afgesproken? Maar ook vragen als wat 
hebben partijen beoogd en waarom hebben ze bepaalde handelingen verricht? 
Meer bijzondere gevallen behandelen de vraag naar simulatie van feiten. Met 
het begrip ‘interpreteren’ bedoel ik dus de activiteit van de jurist die het fei-
tenmateriaal uitlegt om de feitelijke werkelijkheid vast te stellen. Hij recon-
strueert als het ware de werkelijkheid. Het betreft de vraag naar de realiteit 
van de feiten. Het gaat bij de interpretatie van de feiten om de beslissing van 
de rechter met een, in cassatietermen, feitelijk karakter. 
 
De kwalificatie van feiten betreft onder meer de vraag of het feit ook relevant 
is voor de toepassing van de rechtsnorm die men voor ogen heeft. Indien ze 
voor de toepassing van die rechtsnorm van belang zijn, krijgen de feiten een 
juridische betekenis. Het worden rechtsfeiten. Het is echter niet alleen van 
belang om de relevante feiten te selecteren, maar ook om die feiten een juridi-
sche betekenis te geven. Deze juridische betekenis is afhankelijk van het ka-
rakter dat aan die feiten wordt toegekend. Ze worden voorzien van een 

                                                 
3 Asser-Vranken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1995. 
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juridische lading omdat ze moeten passen bij/in de relevante rechtsnorm. In 
dit proces wordt aan rechtsfeiten inhoud en gewicht gegeven. In de ene casus 
kan een familierelatie van groot belang zijn, bijvoorbeeld voor de vraag of er 
een schenking is. Maar in een andere casus is die omstandigheid wat minder 
relevant, bijvoorbeeld als het alleen nog maar om de hoogte van de schenking 
gaat. Het gaat bij de kwalificatie van feiten dus om het betekenis toekennen 
aan en karakteriseren van feiten in het licht van de relevante rechtsnorm. 
 
Feitenuitleg gaat dus enerzijds om het vaststellen of reconstrueren van de 
werkelijkheid en anderzijds om de vraag of die werkelijkheid relevant is en hoe 
zwaar hij moet wegen. Elke fiscalist weet dat men in de praktijk behoorlijk 
van mening kan verschillen over (alle elementen van) deze vragen. 
 
 
3. Horizontaal toezicht 
 
Horizontaal toezicht draait om transparantie en gerechtvaardigd vertrouwen. 
Indien de belastingplichtige open en transparant laat zien hoe de fiscaliteit 
wordt beheerst, dan ziet de Belastingdienst af van boekenonderzoeken en con-
troles. Bovendien zegt de Belastingdienst toe om vooraf standpunten in te 
nemen en dit snel te doen. 
 
Dat houdt enerzijds een verschuiving in van een gegevensgerichte controle 
(data analyse) naar een systeem analyse. De Belastingdienst vormt zich een 
oordeel over de kwaliteit van het zogenoemde ‘tax control framework’ (TCF). 
Een TCF bestaat uit een samenstel van fiscale beheersmaatregelen, die ge-
borgd zijn in de bedrijfsadministratie en de cultuur van de onderneming. 
Hierbij horen niet alleen ‘harde controls’ zoals interne steekproeven, data ver-
gelijkingen en rondrekeningen, maar ook ‘soft controls’. Bij soft controls den-
ken we aan de ‘tone at the top’. Wil het management niet alleen in woord maar 
ook in daad fiscale regels zo goed mogelijk naleven? 
 
Dat is tegelijk het tweede element van horizontaal toezicht. Het management 
(bij familiebedrijven vaak de directeur-aandeelhouder) moet een basishouding 
hebben van fair-play. Dit mag geen opportunistisch uitgangspunt zijn dat, als 
het beter uitkomt, kan worden opgezegd. Het vereist een houding die zijn ba-
sis vindt in de maatschappelijke visie van het management/de aandeelhouder 
en die een permanent onderdeel is van de normen en waarden van bedrijf én 
familie. Aangezien het management/de aandeelhouder de verpersoonlijking is 
van deze normen en waarden (zij is/zijn ‘the top’), dienen zij zich persoonlijk 
te verbinden tot de afspraken met de fiscus. Zij ondertekenen het convenant 
dus persoonlijk. Daarmee wordt inhoud gegeven aan die betrokkenheid. 
 
Horizontaal toezicht gaat niet zo zeer over de belastingheffing als zodanig, 
maar over de manier waarop de belastingplichtige en fiscus zich tot elkaar 
gedragen. Het is een gentlemen’s agreement. Zij is gericht op een langdurige 
en constructieve relatie. Een dergelijke relatie kan slechts stand houden als 
partijen bereid zijn zich (voortdurend) te verplaatsen in elkaars situatie. Het is 
net als met een goed huwelijk; het vergt voortdurend onderhoud en wel door 
telkens met elkaar het gesprek aan te gaan en de bereidheid om korte termijn 
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resultaten te laten rusten als daarmee het lange termijn resultaat (omdat dit 
veelal zwaarder weegt) wordt gewaarborgd. 
 
Uiteraard dient de belastingplichtige zich bewust te zijn van de wettelijke ta-
ken van de fiscus en het gegeven dat zij aan zekere maatstaven is gebonden. 
Anderzijds dient de fiscus te beseffen dat de belastingplichtige de vrijheid 
moet hebben om, binnen de wettelijke grenzen, keuzes te maken; ook als deze 
gericht zijn op fiscale optimalisatie. 
 
 
4. Ervaringen uit de praktijk 
 
In de praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig om horizontaal toezicht te com-
bineren met fiscaal optimalisatiegedrag van de belastingplichtige. In mijn 
langjarige ervaring als constructiebestrijder in de Belastingdienst, heb ik vele 
grensverkennende structuren langs zien komen. En ook nu als belastingadvi-
seur word ik daar met een zekere regelmaat mee geconfronteerd. Ik heb mij in 
beide hoedanigheden geregeld afgevraagd hoe fiscale grensverkenning zich 
verhoudt tot horizontaal toezicht. 
 
Het is belangrijk om te constateren dat fiscale grensverkennende constructies 
door de fiscus, in de uitvoering, op een tweetal manieren kunnen worden aan-
gepakt.4 Enerzijds door zich er op te beroepen dat een rechtsnorm van toepas-
sing is, die het beoogde voordeel niet toekent. Dit is bijvoorbeeld het geval als 
de feiten voor partijen duidelijk zijn, maar men van mening verschilt over de 
uitleg van de wet. De tweede manier waarop de fiscus constructies kan bestrij-
den is door de feiten anders uit te leggen dan de belastingplichtige, met als 
gevolg dat een rechtsnorm van toepassing is die het voordeel niet toekent. 
 
Indien partijen van mening verschillen over de uitleg van de wet, is dat naar 
mijn mening een zakelijk geschil, dat men zo nodig aan de rechter kan voor-
leggen. Bovendien dienen partijen zich er van bewust te zijn dat de fiscus vaak 
– door beleidsregels – gebonden is aan een bepaalde wetsuitleg. In de horizon-
taal toezicht omgeving behoort dit geen dilemma te zijn. Natuurlijk is het mo-
gelijk dat een dergelijk geschil de onderlinge relatie test, maar professionele 
partijen kunnen hier over het algemeen adequaat mee omgaan en het geschil 
oplossen, zonder dat het de relatie schaadt.5 
 
4.1. Feiteninterpretatie in een ‘horizontale omgeving’ 
 
Het wordt lastiger als men van mening verschilt over de uitleg van feiten. 
Zoals gezegd, zijn er twee invalshoeken van feitenuitleg. Feitenuitleg gaat 
enerzijds om het vaststellen of reconstrueren van de werkelijkheid en ander-
zijds om de vraag of die werkelijkheid relevant is en hoe zwaar hij moet we-
gen. Elke fiscalist weet dat men in de praktijk behoorlijk van mening kan 

                                                 
4 Ik zie hierbij af van wijziging van de wet. 
5 Hoewel ik in de praktijk nog steeds hoor dat inspecteurs zich vrij snel beroepen op ‘beleid’ 
van hogerhand (kennisgroepen of het Ministerie van Financiën) waaraan ze zich niet kun-
nen onttrekken, terwijl dit achteraf niet geheel juist blijkt te zijn. 
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verschillen over (alle elementen van) deze vragen. Ook in de sfeer van hori-
zontaal toezicht kan men hierover van mening verschillen. 
 
Een dergelijke discussie is lastiger op te lossen dan een vraag over de wetsuit-
leg. In veel gevallen verschilt men namelijk van mening over de al of niet za-
kelijke redenen die de belastingplichtige heeft voor de (grensverkennende) 
handelingen. Juist in een dergelijke discussie is het van groot belang dat de 
fiscus zich kan verplaatsen in de situatie waarin de belastingplichtige zich be-
vindt en dat de belastingplichtige daarvan een zo compleet en helder mogelijk 
beeld kan schetsen. In welke omgeving opereert hij? Aan welk krachtenveld is 
hij onderhevig? Wat zijn de alternatieven? Het zijn allemaal vragen die van 
belang zijn voor de mate van zakelijkheid van de handelingen. 
 
Mijn ervaring is dat er belastinginspecteurs zijn die wel degelijk trachten zich 
te verplaatsen in de specifieke omstandigheden en open staan voor discussie. 
Ik moet echter ook constateren dat er inspecteurs zijn die vanuit bepaalde 
vooroordelen dergelijke casus benaderen. Zij hebben, wellicht door de vele 
negatieve ervaringen uit het verleden, een bepaald beeld van de werkelijkheid 
en zijn daar nauwelijks van af te brengen. Voor hen is er maar één werkelijk-
heid en ze kunnen niet de flexibiliteit van geest opbrengen om telkens objec-
tief naar de casus te kijken. Omdat ze zo overtuigd zijn van hun gelijk, is een 
zinvolle gedachtenuitwisseling niet mogelijk. 
 
Het is als inspecteur ook niet altijd makkelijk om die flexibiliteit van geest op 
te brengen, zo heb ik ook zelf ervaren. Inspecteurs worden dagelijks gecon-
fronteerd met belastingplichtigen die streven naar fiscale optimalisatie. Dat 
gaat ook geregeld gepaard met pogingen tot het achterhouden van informatie 
of ‘gekleurde’ interpretatie van feiten. Dat ontslaat de inspecteur echter niet 
van zijn plicht om elke nieuwe situatie met een open, neutrale houding te be-
naderen. 
 
In een horizontale omgeving is die houding nog urgenter. Partijen hebben 
immers expliciet met elkaar afgesproken om open, vanuit vertrouwen en con-
structief met elkaar op te trekken. De belastingplichtige moet zijn best doen 
om de fiscus zo compleet en correct mogelijk te informeren over de specifieke 
situatie, maar mag ook van de fiscus verwachten dat zij extra hun best doen 
om zich in zijn positie te verplaatsen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de fiscus 
bewust moet zijn van het feit dat veel handelingen slechts zijdelings zijn inge-
geven door fiscale optimalisatie. Maar ook als dit wel een rol speelt, dit nog 
niet betekent dat elke zakelijkheid dan direct ontbreekt. 
 
Feiteninterpretatie gaat enerzijds om het reconstrueren van de werkelijkheid. 
De fiscus dient zich te verdiepen in de zakelijke, maatschappelijke context 
waarin de belastingplichtige opereert, alvorens ze conclusies kan trekken over 
wat er werkelijk heeft plaatsgevonden. Dat vereist niet alleen kennis van de 
specifieke omstandigheden, maar ook de vaardigheid om zich daarin te ver-
plaatsen. 
 
Feiteninterpretatie gaat ook over het toekennen van relevantie en zwaarte aan 
de feitelijke werkelijkheid. Daarvoor is vereist dat de feitenconstellatie wordt 
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getoetst aan de toepasselijke rechtsnorm. Dat betekent dat de inspecteur zich 
ook dient te verdiepen in die rechtsnorm en het toepassingsbereik van die 
rechtsnorm. Vervolgens is het de vraag of die rechtsnorm is geschreven voor 
de desbetreffende feitenconstellatie; of de maatschappelijke werkelijkheid die 
de wetgever heeft beoogd te treffen gelijkwaardig is aan de onderhanden fei-
tenconstellatie. Dat vereist kennis van wat er zich in de maatschappij afspeelt 
én de vaardigheid om de specifieke casus daarin een plaats te geven. 
 
 
5. Horizontale feitenuitleg als uitdaging 
 
De overstap van de Belastingdienst naar de adviespraktijk heeft mij veel ge-
leerd. Een van de belangrijkste lessen is dat ik heb geleerd dat de praktijk veel 
diverser is dan ik dacht. De fiscaliteit is veel vaker ondergeschikt bij de beslis-
sing om bepaalde handelingen te verrichten, dan ik dacht. Fusies en splitsin-
gen bijvoorbeeld, zijn vaak onderdeel van herstructureringen of heroriëntatie 
op ontwikkelingen binnen of buiten het bedrijf. De fiscaliteit is vaak onderge-
schikt. Maar om een of andere reden moet telkens worden uitgelegd dat ze 
niet zijn gericht op het ontgaan van belastingheffing. 
 
Bovendien is de (fiscale) wereld veel groter dan de Nederlandse. In andere 
landen of werelddelen bestaan andere ideeën over belastingheffing. Maar 
daarmee is niet gezegd dat dergelijke belastingstelsels minderwaardig zijn ten 
opzichte van de Nederlandse situatie. Is het bijvoorbeeld verwerpelijk om ge-
bruik te maken van landen die geen bronheffing kennen op dividenden? Deze 
vraag kent twee elementen. Ten eerste de vraag of landen het autonome recht 
hebben om geen dividendbelasting te heffen. Ik denk dat buiten twijfel staat 
dat een land dat recht heeft en dat daarmee zeker niet is gezegd dat het een 
‘minderwaardig’ belastingstelsel is. De tweede vraag is of een belastingplichti-
ge het recht heeft om zich aldaar te vestigen en van die mogelijkheid gebruik 
te maken. Ook dat lijkt mij buiten twijfel te staan. 
 
Mijn ervaring is dat er veel inspecteurs zijn die in een horizontale omgeving 
een ‘horizontale feitenuitleg’ beheersen. Maar er zijn er ook die zich onvol-
doende bewust zijn van de specifieke omstandigheden waarin de belasting-
plichtige zich bevindt en het feit dat de praktijk veel diverser is dan men 
denkt, dan wel dat de (fiscale) wereld diverser is en soms andere uitgangspun-
ten kent. Voor die mensen is een horizontale feitenuitleg een grote uitdaging. 
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De zwanenzang van een bepaling: over de toepas-
sing van het vertrouwensbeginsel bij de beëindiging 
van staatssteun 
 
 
Mr. E.A.G. van der Ouderaa1 
 
 
1. Inleiding 
 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw stond het fiscaal-politieke debat vooral 
in het teken van de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Rond 
1990 ging de wind uit een andere richting waaien. Het marktdenken brak door 
in de publieke sfeer. Vanouds gold Nederland als een aantrekkelijk vestigings-
land, gelet op factoren als een gunstige ligging, een redelijk internationaal 
georiënteerde beroepsbevolking, een uitgebreid netwerk van internationale 
belastingverdragen en de mogelijkheid om met een belastinginspecteur af-
spraken te maken. Ontwikkelingen in het buitenland maakten dat die positie 
gevaar liep. Het Nederlandse belastingregiem was vooral minder aantrekkelijk 
voor het alloceren van latent actief ondernemingsvermogen. Daar moest wat 
aan gedaan worden. Het streven was erop gericht grote ondernemingen die in 
het verleden besloten hadden hun strategische (financiële) reserves in het bui-
tenland onder te brengen, ertoe over te halen die middelen (weer) in de Neder-
landse heffingssfeer te brengen. Dat mocht die ondernemingen natuurlijk niet 
teveel kosten. Nederland stond immers in concurrentie met landen als België 
dat vanaf 1982 met haar bijzonder – laag belastende – regiem voor zogenoem-
de coördinatiecentra (hierna: bcc-regeling) veel ondernemingsvermogen had 
aangetrokken. De markt van vraag en aanbod van vestiginglocaties vroeg om 
een actiever rol van de overheid (en een ondernemende staatssecretaris van 
Financiën; hierna: de Staatssecretaris); de overheid als ondernemer, in nauwe 
samenwerking, ook bij de totstandkoming van regelgeving, met vertegen-
woordigers van het bedrijfsleven, en de fiscale regelgeving als flexibel instru-
ment. In een dergelijke rol is de overheid ook partij: in relatie tot andere 
spelers op de markt van vestigingslocaties en in relatie tot de instellingen die 
het functioneren van de communautaire markt bewaken. Daarnaast is de Ne-
derlandse overheid mede-handhaver van het gemeenschapsrecht. 
De bevordering van het Nederlandse vestigingsklimaat leidde er (onder meer) 
toe dat op 24 december 1996 artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbe-
lasting 1969 (hierna: de Wet) in werking is getreden. Deze bepaling maakte 
het mogelijk dat grote, internationaal opererende ondernemingen ten laste 
van hun winst een reserve kunnen vormen ter zake van risico’s die verband 
houden met concernfinancieringsactiviteiten (hierna: cfa-regeling).2 De toege-
stane jaarlijkse toevoeging aan deze risicoreserve bedroeg 80% van de totale 
belastbare winst. De toepassing van de cfa-regeling was onder meer afhanke-

                                                 
1 Ed van der Ouderaa is senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam. Deze bijdrage is 
geschreven op persoonlijke titel. 
2 Wet van 13 december 1996, Stb. 1996, 651. Zie over deze regeling: A.J.H. van Suilen, Risi-
coreserve (diss. Nijmegen), Deventer, Kluwer, 2001. 
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lijk van een daartoe door de inspecteur te nemen voor bezwaar vatbare be-
schikking. 
 
 
2. De Commissie 
 
2.1. Tijdens de parlementaire behandeling rees de vraag of artikel 15b van de 
Wet niet een vorm van verboden staatssteun zou zijn als bedoeld in artikel 92 
EG-Verdrag (sedert 1998 artikel 87 EG-Verdrag). Daarvan was volgens de 
Staatssecretaris geen sprake, omdat artikel 92 EG-Verdrag zou zien op maat-
regelen met een selectieve werking, terwijl artikel 15b van de Wet juist een 
generiek karakter heeft.3 Aanmelding van de nieuwe regeling werd niet nodig 
geacht. Inmiddels is bekend dat sprake is geweest van ongeoorloofde staats-
steun als bedoeld in artikel 87, eerste lid, EG-Verdrag. Op die grond is artikel 
15b van de Wet met terugwerkende kracht tot 11 juli 2001 komen te verval-
len.4 Tijdens de parlementaire behandeling van de cfa-regeling zijn vraagte-
kens geplaatst bij de juistheid van het door de Staatssecretaris ingenomen 
standpunt.5 Daar staat tegenover dat de cfa-regeling, zoals ook hierna aan de 
orde komt, gelijkenis vertoont met de bcc-regeling, welke regeling aanvanke-
lijk door de Europese Commissie (hierna: de Commissie) niet als (ongeoor-
loofde) staatsteun is aangemerkt.6 Dit gaf voeding aan de gedachte dat ook de 
cfa-regeling niet als staatssteun zou worden aangemerkt. 
 
2.2. Echter, op 1 december 1997 zijn de Raad en de lidstaten een gedragscode 
overeengekomen, gericht op het geleidelijk afschaffen van als schadelijk aan-
gemerkte belastingmaatregelen.7  In vervolg op deze gedragscode heeft de 
Ecofin-Raad ter zitting van 26 en 27 november 2000 vastgesteld dat alle scha-
delijke maatregelen met betrekking tot directe belastingen op ondernemingen 
vóór 1 januari 2003 moeten zijn teruggedraaid. 
Daarvoor, bij brief van 12 februari 1999, had de Commissie Nederland om 
inlichtingen over de concernfinancieringsregeling gevraagd. Deze inlichtingen 
zijn kort daarna verstrekt. Later dat jaar verscheen het zogenoemde Primaro-
lo-rapport over schadelijke belastingconcurrentie in de Europese Gemeen-
schap. De cfa-regeling stond vermeld op een bij dat rapport behorende lijst 
van ongewenste regimes. 
 
2.3. Bij brief van 11 juli 2001 heeft de Commissie betreffende onder meer de 
cfa-regeling een staatssteunprocedure ingeleid. Bij beschikking van 17 februa-
ri 2003 (hierna: de Beschikking) heeft de Commissie geoordeeld dat de cfa-
regeling niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.8 Artikel 2 van 
deze beschikking bevat een overgangsregeling voor de ondernemingen die 

                                                 
3 Kamerstukken II 1995/96, 24 696, nr. 5, p. 17. 
4 Wet van 15 september 2005, Stb. 2005, 468. 
5 F.C. De Hosson, ‘Bijzondere fiscale regimes en het communautaire recht’, WFR 1996/1111, 
§ 3.2.2 en 3.2.4.1. 
6 Beschikking van de Commissie van 2 mei 1984 (niet gepubliceerd).  
7 Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het 
kader van de Raad bijeen, van 1 december 1997 betreffende een gedragscode inzake de be-
lastingregeling voor ondernemingen, PB 1998, C 2. 
8 PB 31 oktober 2001, C 306, p. 6-12, respectievelijk PB 18 juli 2003, L 180, p. 52-66. 
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reeds op 11 juli 2001 (op grond van een beschikking van de inspecteur) voor 
toepassing de cfa-regeling in aanmerking kwamen (hierna: de begunstigden). 
Ondernemingen die op 11 juli 2001 een aanvraag hadden ingediend om voor 
toepassing van de cfa-regeling in aanmerking te komen vielen buiten deze 
overgangsregeling. Het gaat hier om elf ondernemingen9. De reden voor het 
ongemoeid laten van de begunstigden was de (ook) in de ogen van de Com-
missie aanwezige gelijkenis tussen de cfa-regeling en de bcc-regeling10, in 
combinatie met het eerdere standpunt van de Commissie dat de Belgische re-
geling geen steunmaatregel is. Op deze grond heeft de Commissie ten aanzien 
van de begunstigden aanvaard dat op grond van een jegens hen gewettigd 
vertrouwen van terugvordering van de ten onrechte verleende staatssteun 
moet worden afgezien.11 Voorts heeft de Commissie ten aanzien van de begun-
stigden voorzien in een redelijk coulante overgangsregeling.12 
 
 
3. Het Gerecht van eerste aanleg 
 
3.1. Eén van de elf ondernemingen die op 11 juli 2001 een aanvraag hadden 
ingediend voor toepassing van artikel 15b van de Wet, maar daarvoor op 
grond van de Beschikking niet meer in aanmerking kwamen, was Koninklijke 
Friesland Foods NV (hierna: KFF). Haar aanvraag was op 27 december 2000 
ingediend, aangevuld op 12 april 2001, op 24 april met de Belastingdienst be-
sproken, en op 21 augustus 2003 op grond van de Beschikking afgewezen. 
KFF heeft hierover vervolgens bij het Gerecht van eerste Aanleg (hierna: het 
Gerecht) een procedure aangespannen tegen de Commissie. KFF vorderde 
nietigverklaring van artikel 2 van de beschikking van de Commissie, voor zo-
ver ondernemingen die op 11 juli 2001 reeds een aanvraag voor toepassing 
van de cfa-regeling hadden ingediend en waarop nog geen beschikking was 
gevolgd, van die regeling werden uitgesloten. 
 
3.2.1. In geschil was onder meer de aanwezigheid van een bestaand en daad-
werkelijk belang van KFF bij de verlangde nietigverklaring. De Commissie 
had betoogd dat een dergelijk belang afwezig was en dat KFF op die grond 
niet-ontvankelijk was in haar verzoek, (onder meer) omdat niet zeker was dat 
zij aan de voorwaarden voor toepassing van de cfa-regeling voldeed. KFF 
heeft daarentegen aangevoerd dat zij aan alle toepassingsvoorwaarden vol-
deed. 
 

                                                 
9 Brief van de Permanente Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden aan de 
Commissie van 11 april 2003 (aangehaald in de in § 6.1.4 vermelde uitspraak van het Ge-
rechtshof Amsterdam). 
10 ‘Beide regelingen hebben namelijk betrekking op activiteiten binnen eenzelfde groep en 
een groot aantal begunstigden van de cfa-regeling had voordien een beroep gedaan op de 
Belgische regeling inzake coördinatie-centra’, Beschikking, pt. 111. 
11 Beschikking, pt. 111 en 112. Mede op grond van art. 14, eerste lid, van verordening (EG) 
nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de 
toepassing van art. 88 EG-Verdrag, PB  L 83, p. 1. 
12 Beschikking, pt. 113-119. De Commissie had in combinatie met een niet terugvorderen 
ook voor een bevriezen van de reeds gevormde reserves kunnen kiezen. 
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3.2.2. In zijn arrest van 12 september 2007 heeft het Gerecht geoordeeld dat 
het belang van KFF erin bestond haar aanvraag door de Nederlandse autori-
teiten te doen behandelen.13 
 
3.2.3. Voorts heeft de Commissie gesteld dat KFF niet-ontvankelijk was we-
gens het ontbreken van procesbevoegdheid (procesbelang). Op dit punt heeft 
het Gerecht geoordeeld dat de Beschikking – die niet aan KFF was gericht – 
KFF rechtstreeks raakt, omdat Nederland op grond van artikel 2 van de Be-
schikking gehouden was haar verzoek af te wijzen. Voorts geldt dat KFF deel 
uitmaakt van een specifieke en gesloten groep van personen die door de Be-
schikking worden geraakt, namelijk de elf belastingplichtigen die op 11 juli 
2001 een aanvraag voor toepassing van de cfa-regeling hadden ingediend. ‘Het 
feit dat leden van een gesloten kring in het bijzonder worden geraakt door een 
beschikking betreffende een steunregeling, verleent hun individueel procesbe-
voegdheid om op te komen tegen een dergelijke beschikking’, aldus het Ge-
recht. 14  Het Gerecht heeft geconcludeerd tot ontvankelijkheid van KFF’s 
beroep. 
 
3.3.1. Ten gronde heeft KFF – kort gezegd – aangevoerd dat de Commissie in 
strijd met het vertrouwensbeginsel heeft gehandeld. Zij heeft daartoe gesteld 
dat de argumentatie van de Commissie voor het ongemoeid laten van de be-
gunstigden ook geldt voor ondernemingen die op 11 juli 2001 een aanvraag 
hadden ingediend. Voorts beroept zij zich (naar aanleiding van schriftelijke 
vragen van het Gerecht) op een gelijkenis met de situatie in het arrest Forum 
187. 
De Commissie heeft daartegenover gesteld dat de in de Beschikking opgeno-
men overgangsregeling uitsluitend bestemd is voor ondernemingen ten aan-
zien van wie op grond van een juridisch bindend besluit de cfa-regeling reeds 
van toepassing was. Bovendien is vanaf 11 juli 2001 de status van de cfa-
regeling gewijzigd in die van ‘niet-aangemelde nieuwe steun’. Voorts gaat de 
gelijkenis met de zaak Forum 187 volgens de Commissie niet op. 
 
3.3.2. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de handelwijze van de Commissie met 
betrekking tot de bcc-regeling – met ander woorden: de argumenten die de 
Commissie voor het in de Beschikking opnemen van de overgangsregeling 
heeft aangevoerd (zie 2.3 hiervoor) – vertrouwen heeft gewekt dat de cfa-
regeling geen verboden staatssteun inhield.15 Voorts relativeert het Gerecht 
de omstandigheid dat op 11 juli 2001 een formele onderzoeks-handeling is 
gestart, omdat het hier een voorlopig oordeel betreft16. Bovendien had KFF de 
nodige tijd gegund moeten worden om met de gewijzigde status van de cfa-
regeling rekening te houden. Ook een eventueel ‘gemeenschapsbelang van 

                                                 
13 Gerecht van eerste aanleg 12 september 2007, T-348/03, V-N, 2007/44.12 (hierna ook: 
arrest Gerecht KFF) 
14 Arrest Gerecht KFF, pt. 100. Het Gerecht verwijst naar het arrest Forum 187 betreffende 
de beëindiging van de bcc-regeling, HvJ 22 juni 2006, gevoegde zaken C-182/03 en C-
127/03, Koninkrijk België en Forum 187/ Commissie (hierna: het arrest Forum 187); NJ 
2006, 455, m. nt. van M.R. Mok; V-N 2006/40.4; SEW 2007, nr. 6, met noot van P.C. Adri-
aanse. 
15 Arrest Gerecht KFF, pt. 131. 
16 Arrest Gerecht KFF, pt. 133. 
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openbare orde’ staat niet aan het verzoek van KFF in de weg, nu de begun-
stigden op grond van de overgangsregeling tot 2010 bestaande reserves kun-
nen handhaven en nieuwe reserves kunnen vormen.17 Het Gerecht concludeert 
derhalve dat het vertrouwensbeginsel is geschonden. Voorts was sprake van 
een schending van het gelijkheidsbeginsel, omdat onverkorte toepassing van 
artikel 2 van de Beschikking ertoe zou leiden dat de begunstigden en de groep 
waartoe KFF behoort niet gelijk zouden worden behandeld. Het Gerecht heeft 
artikel 2 van de Beschikking nietig verklaard voor zover daarbij de over-
gangsregeling is uitgesloten voor ondernemingen die (zoals KFF) op 11 juli 
2001 een aanvraag hadden ingediend, waarop op die datum nog geen beslis-
sing was genomen. 
 
3.3.3. Op het arrest van het Gerecht is in de (Nederlandse) fiscale literatuur 
overwegend met instemming gereageerd. Meussen acht het arrest ‘volstrekt 
redelijk en gerechtvaardigd’ en begrijpt niet ‘waarom de Commissie heeft ge-
meend belanghebbende zo hardnekkig te moeten dwarsbomen’.18 De redactie 
van het Vakstudie Nieuws was evenmin weinig terughoudend in haar positie-
ve commentaar op het arrest en laakte de ‘verbeten’ opstelling van de Com-
missie.19 Gorissen spreekt van een terecht beroep van KFF.20 Pauwels heeft 
een (meer) neutrale positie ingenomen.21 
 
 
4. De Advocaat-Generaal 
 
4.1. Tegen het arrest van het Gerecht heeft de Commissie hogere voorziening 
bij het Hof van Justitie (ook hierna: HvJ) ingesteld. In dat kader heeft advo-
caat-generaal Y. Bot op 23 april 2009 conclusie genomen.22  
 
4.2. Met betrekking tot de vraag of KFF bevoegd was om in beroep te gaan is 
het Gerecht volgens de A-G van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan door 
te oordelen dat KFF door de Beschikking individueel is geraakt. KFF was 
geen begunstigde en haar is ook nooit toegezegd dat zij tot de cfa-regeling 
zou worden toegelaten. In dat opzicht verschilt de positie van KFF met die 
van de Belgische Coördinatiecentra in het arrest Forum 187. 
 

                                                 
17 Arrest Gerecht KFF, pt. 139. 
18 G.T.K. Meussen, SEW 2008, nr. 5, p. 206-208. 
19 Redactie V-N, 2007/44.12. De redactie V-N heeft het ook over ‘de rechtsonzekerheid 
waarmee belangheb-bende te kampen heeft gehad’. Gebrek aan duidelijkheid kan de Com-
missie in het cfa-dossier bepaald niet worden verweten.   
20 N.H.A. Gorissen, Gewekt vertrouwen in Europees perspectief (diss. Nijmegen), Amersfoort, 
Sdu, 2008, p. 245-249.  
21 M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen (diss. Til-
burg), Amersfoort, Sdu 2009, p. 227, 304 en 308-310. Hij merkt onder meer op, waar het 
betreft de voorzienbaarheid van de onverenigbaarheid van een nationale bepaling met het 
gemeenschapsrecht, dat het HvJ in dat verband aan een ‘voorzichtige en bezonnen markt-
deelnemer’ relatief hoge eisen stelt. Wat dit laatste betreft, in gelijke zin Gorissen 2008, p. 
224.  
22 Conclusie A-G HvJ Bot, 23 april 2009, nr. C-519/07; Vakstudie Highlights & Insights on 
European Taxation 2009, 6.24, met noot van R. Luja; V-N 2009/24.12. 
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4.3.1. Met betrekking tot de toepassing van het vertrouwensbeginsel gaat de 
A-G in de eerste plaats na of er sprake is van bij KFF gewekt vertrouwen. In 
dat verband neemt hij als uitgangspunt dat daarvan slechts sprake kan zijn 
indien een (orgaan van) de Gemeenschap zelf een dergelijke situatie heeft ge-
schapen; daarnaast moet sprake zijn van precieze toezeggingen.23 Voorts be-
trekt de A-G hierin de omstandigheid dat de cfa-regeling niet is aangemeld, in 
samenhang met de (vaste) rechtspraak van het HvJ dat slechts sprake kan zijn 
van een gewettigd vertrouwen wanneer de desbetreffende regeling op de voet 
van artikel 88, derde lid, EG-Verdrag is aangemeld.24 Hieraan heeft de A-G (in 
niet mis te verstane bewoordingen toegevoegd) dat wanneer ‘een lidstaat niet 
zo voorzichtig is geweest een voorgenomen steunmaatregel bij de Commissie 
aan te melden, (…) hij dus net zo min als de door die maatregel begunstigde 
ondernemingen erop (kan) vertrouwen dat de maatregel met het gemeen-
schapsrecht verenigbaar is. Het vertrouwen waarop een marktdeelnemer zoals 
KFF zich zou kunnen beroepen, kan dus niet op een precieze toezegging be-
rusten.’ Voorts kan het vertrouwen volgens de A-G niet berusten op de be-
schikking van de Commissie (uit 1984) dat de bcc-regeling geen staatssteun 
was, omdat die beschikking uitsluitend tot het Koninkrijk België was gericht. 
 
4.3.2. Zo al vertrouwen zou zijn gewekt, acht de A-G dit vertrouwen niet ge-
wettigd. KFF is geen begunstigde van de cfa-regeling. Bovendien zou zij, als 
zij een voorzichtig en bezonnen marktdeelnemer was geweest, de vaststelling 
van een voor haar belangen nadelige communautaire maatregel in het licht 
van het besluit van de Commissie van 11 juli 2001 hebben kunnen voorzien. 
Voorts kan de positie van KFF niet worden vergeleken met die van de coördi-
natiecentra in de zaak Forum 187, omdat de bcc-regeling eertijds wel op de 
voet van artikel 88, derde lid, EG-Verdrag is aangemeld, en omdat die coördi-
natiecentra reeds begunstigde waren (en door hen om verlenging van de rege-
ling was verzocht). Bovendien heeft de A-G erop gewezen dat het gewettigd 
vertrouwen in de zaak Forum 187 ‘slechts onder zeer strikte voorwaarden en 
gelet op de bijzonderheden van de zaak’ is aanvaard. 
 
4.3.3. De A-G heeft op grond van de hiervoor weergegeven argumenten ge-
concludeerd dat KFF zich niet op het vertrouwensbeginsel heeft kunnen be-
roepen en dat het desbetreffende middel van de Commissie gegrond is. Met de 
stelling van KFF dat het gelijkheidsbeginsel door de Commissie is geschonden 
is de A-G snel klaar, omdat zijn beoordeling van het beroep op het vertrou-
wensbeginsel inhoudt dat het Gerecht ter zake van het gelijkheidsbeginsel er 
ten onrechte van is uitgegaan dat de begunstigde en KFF voor de toepassing 
van de overgangsregeling gelijke gevallen zijn. 
 
 

                                                 
23 Conclusie KFF, pt. 77, onder verwijzing naar onder meer het arrest Forum 187, pt. 147. 
24 Zie in dit verband ook Gorissen 2008, p. 241-242, in het bijzonder de in noot 1272 ver-
melde jurisprudentie van het HvJ. 
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5. Het Hof van Justitie 
 
5.1.1. Het HvJ heeft op 17 september 2009 arrest gewezen.25 Met betrekking 
tot de vraag of KFF bevoegd was om tegen de Beschikking in beroep te gaan 
neemt het HvJ als uitgangspunt dat in artikel 230, vierde alinea, EG-Verdrag 
is bepaald dat een natuurlijke of rechtspersoon slechts tegen een tot een ande-
re persoon gerichte beschikking beroep kan instellen, indien deze beschikking 
hem rechtstreeks en individueel raakt. Van een ‘rechtstreeks raken’ is (slechts) 
sprake wanneer de beschikking rechtstreeks gevolgen heeft voor de rechtspo-
sitie van – in casu – KFF en deze aan degenen tot wie die beschikking is ge-
richt en met de uitvoering ervan is belast (in casu de Nederlandse overheid), 
‘geen beoordelingsvrijheid laat, omdat de uitvoering zuiver automatisch en 
alleen op grond van de communautaire regeling gebeurt, zonder dat daarvoor 
nadere regels moeten worden gesteld.’26 In de zaak KFF is aan deze voor-
waarde voldaan, zodat KFF rechtstreeks is geraakt. 
Daarnaast is KFF individueel geraakt, omdat zij deel uitmaakte van een speci-
fieke groep (‘gesloten kring van’) ondernemingen die tot de sector behoren 
waarop de cfa-regeling ziet. 
In afwijking van het advies van de A-G heeft het HvJ geconcludeerd dat KFF 
‘bevoegd’ was om tegen de beschikking in beroep te gaan. 
 
5.1.2. Het HvJ heeft ook een procesbelang van KFF aanwezig geacht. De uit-
komst van haar beroep kan in haar voordeel zijn, reeds omdat in geval van een 
afwijzing van de hogere voorziening van de Commissie niet is uit te sluiten 
dat de Nederlandse autoriteiten zich genoodzaakt zien om KFF alsnog tot de 
cfa-regeling toe te laten.27 
 
5.2.1. Bij de beoordeling van het beroep van KFF op het vertrouwensbeginsel 
heeft het HvJ voorop gesteld dat het bij herhaling heeft geoordeeld dat iedere 
justitiabele bij wie een gemeenschapsinstelling gegronde verwachtingen heeft 
gewekt, zich op het vertrouwensbeginsel kan beroepen. ‘Wanneer echter’, al-
dus het HvJ, ‘een voorzichtige en bezonnen marktdeelnemer de vaststelling 
van een voor zijn belangen nadelige communautaire maatregel kan voorzien, 
kan hij zich niet op dit beginsel beroepen wanneer die maatregel wordt vast-
gesteld’.28 Het HvJ herhaalt voorts de overwegingen 148 en 149 van het arrest 
Forum 187 (die in de onderhavige casus niet beslissend zijn) en stelt vervol-
gens vast dat de Commissie ten aanzien van de begunstigden de aanwezigheid 
van gewekt vertrouwen heeft aanvaard (de vraag of de Commissie terecht ge-
wekt vertrouwen heeft aanvaard was in de zaak KFF niet in geschil). Daarvan 
uitgaande beoordeelt het HvJ of ook KFF aanspraak kan maken op de in de 
Beschikking opgenomen overgangsregeling. Daartoe beoordeelt het HvJ of 

                                                 
25 Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 september 2009 - Commissie van de Europese 
Gemeenschappen / Koninklijke FrieslandCampina NV, voorheen Koninklijke Friesland 
Foods NV, voorheen Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV, C-519/07 (hierna: arrest 
HvJ KFF); NJ 2009, 561, met noot van M.R. Mok; Highlights & Insights in European Taxati-
on, 2009, no. 11, p. 161-162, met noot van Luja; V-N 2009/47.21. 
26 Arrest HvJ KFF, pt. 47 en 48; HvJ verwijst op dit punt naar HvJ 5 mei 1998, Drey-
fus/Commissie, C-386/96. 
27 Arrest HvJ KFF, pt. 66. 
28 Arrest HvJ KFF, pt. 84, mede onder verwijzing naar het arrest Forum 187, pt. 147. 
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KFF zich in dezelfde positie bevond als de begunstigden. In dat kader wijst 
het HvJ erop dat KFF geen begunstigde was, maar nog slechts een aanvraag 
had ingediend.29 Ook indien ervan wordt uitgegaan dat de inspecteur KFF op 
grond van artikel 15b van de Wet tot de cfa-regeling zou hebben toe te laten, 
neemt zulks niet weg dat daarvoor dan – na een daartoe strekkend onderzoek 
– eerst een beschikking door die inspecteur moet worden gegeven.30 De positie 
van KFF is voorts niet vergelijkbaar met de begunstigden van de bcc-regeling 
in het arrest Forum 187, omdat het Hof in die zaak ervan is uitgegaan dat die 
begunstigden aanzienlijke investeringen hadden verricht; in dat opzicht ver-
schilt KFF in beginsel ook van positie ten opzichte van de begunstigden.31 
Vervolgens wijst het HvJ erop dat KFF daarentegen nooit concreet gewag 
heeft gemaakt van reeds gedane investeringen of reeds aangegane verplichtin-
gen.32 Indien ten aanzien van de begunstigden geen overgangsmaatregel zou 
zijn vastgesteld, dan zouden zij schade hebben geleden ‘wegens in het verle-
den gedane investeringen of aangegane verplichtingen, op een tijdstip waarop 
de gewettigdheid van de betrokken regeling niet ter discussie stond.’, aldus 
het HvJ.33 Op deze gronden heeft volgens het HvJ het Gerecht, door te oorde-
len dat de Commissie ten aanzien van KFF het vertrouwensbeginsel heeft ge-
schonden, blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. 
 
5.3. Het oordeel inzake het vertrouwensbeginsel houdt in dat tussen de be-
gunstigden en de groep waartoe belanghebbende behoort een objectief ver-
schil bestaat dat een verschil in behandeling tussen deze twee categorieën 
rechtvaardigt. Door te oordelen dat de begunstigden en belanghebbende met 
betrekking tot hun aanspraak op een overgangsregeling in vergelijkbare posi-
ties verkeerden berust ook het oordeel van het Gerecht met betrekking tot het 
gelijkheidsbeginsel op een onjuiste rechtsopvatting.34 
 
5.4. Het HvJ heeft het arrest van het Gerecht vernietigd en de zaak naar het 
Gerecht verwezen voor de behandeling van overige in het beroep aangevoerde 
middelen. Van een nadere beoordeling door het Gerecht is het evenwel niet 
gekomen, omdat KFF het beroep heeft ingetrokken.35 
 
 
6. Beschouwing 
 
6.1.1. Aan het HvJ was de vraag voorgelegd of ook een belastingplichtige die 
niet tot de categorie begunstigden behoort, maar bij aanvang van het formele 
onderzoek van de Commissie (11 juli 2002) een aanvraag voor toepassing van 
de cfa-regeling had ingediend, recht had op toepassing van de in de Beschik-
king opgenomen overgangsregeling. Zoals ook blijkt uit de overwegingen van 

                                                 
29 Arrest HvJ KFF, pt. 88. 
30 Arrest HvJ KFF, pt. 89 
31 Arrest HvJ KFF, pt. 91. 
32 Arrest HvJ KFF, pt. 92. 
33 Arrest HvJ KFF, pt. 94. 
34 Arrest HvJ KFF, pt. 103. 
35 Beschikking van de president van de zevende kamer van het Gerecht van 14 januari 2010, 
T-348/03 RENV, www.curia.europa.eu/jurisp. KFF is blijkens deze beschikking veroor-
deeld in de proceskosten. 
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het HvJ zijn bij de beantwoording van deze vraag het vertrouwensbeginsel en 
het gelijkheidsbeginsel moeilijk van elkaar te onderscheiden. Immers, het be-
roep van KFF zag erop om door middel van een toepassing van het (commu-
nautaire) vertrouwensbeginsel – evenals de begunstigden – voor toepassing 
van de overgangsregeling in aanmerking te komen. Het standpunt van KFF 
hield in dat het door de Commissie ten aanzien van de begunstigden gewekte 
vertrouwen ook jegens haar was gewekt. In dat verband ging KFF ervan uit 
dat ook zij aan de voorwaarden voor toepassing van de cfa-regeling voldeed. 
Bij de beoordeling van deze stelling heeft het HvJ de overigens aanwezige 
verschillen tussen de begunstigden en (de groep waartoe) KFF (behoorde) 
doorslaggevend geacht. Naast een formeel verschil, KFF had op haar aanvraag 
om toepassing van de cfa-regeling nog geen beschikking van de inspecteur, 
berust de beslissing van het HvJ op een materieel verschil: de begunstigden 
zouden bij het ontbreken van een overgangsregeling schade lijden, terwijl 
KFF als gevolg van de Beschikking geen schade had geleden. Dit betekent dat 
het dispositievereiste aan het beroep van KFF in de weg stond. In de litera-
tuur wordt aangenomen dat een beroep op het vertrouwensbeginsel eerder zal 
slagen indien aan het dispositievereiste wordt voldaan.36 In de onderhavige 
zaak heeft het niet voldoen aan het dispositievereiste aan een beroep op het 
vertrouwensbeginsel in de weg gestaan. Dit lijkt te duiden op een verschil met 
het vertrouwensbeginsel in het Nederlandse belastingrecht. In deze sfeer is de 
rol van het dispositievereiste beperkt. In het algemeen wordt aangenomen dat 
dit vereiste alleen geldt bij aan inlichtingen/voorlichting te ontlenen vertrou-
wen.37 
 
6.1.2. Het Gerecht en de A-G hebben bij de beoordeling van de vraag of het 
vertrouwensbeginsel is geschonden hetzelfde toetsingskader gevolgd. Sche-
matisch komt dat (kort gezegd) hierop neer: (a) is er door een handeling of een 
gedraging van een gemeenschapsinstelling vertrouwen gewekt? (b) zo ja, is 
het gewekte vertrouwen gewettigd; degene die zich op het gewekte vertrou-
wen beroept mag de wijziging van de (wettelijke) regeling niet hebben voor-
zien; (c) indien sprake is van een gewettigd vertrouwen dient een afweging 
plaats te vinden tussen het openbaar belang bij handhaving van de nieuwe 
(wettelijke) regeling en het belang bij compensatie van degene die zich op het 
vertrouwensbeginsel beroept. Het gaat hier om cumulatieve vereisten.38  
In verband met ‘stap’ (a) heeft de A-G aangegeven dat het gaat om door de 
(desbetreffende) gemeenschapsinstelling gedane precieze toezeggingen.39 Deze 
voorwaarde staat vermoedelijk in de weg aan een meer geobjectiveerde vast-
stelling van gewekt vertrouwen, waarbij de indruk dat sprake is van een be-
wuste standpuntbepaling van de inspecteur – ongeachte diens daadwerkelijke 
bedoeling – voldoende kan zijn voor een geslaagd beroep op het vertrouwens-
beginsel.40  

                                                 
36 J.H. Jans e.a., Europeanisation of Public Law, Groningen, Europa Law Publishing, 2007, p. 
267, en Gorissen 2008, p. 169. 
37 HR 26 september 1979, nr. 19 250, BNB 1979/311. 
38 Vergelijk ook het arrest Forum 187, resp. pt. 150 en 155, pt. 159 en pt. 164. 
39 Evenzo het arrest Forum 187, pt. 147. 
40 HR 13 december 1989, nr. 25 077, BNB 1990/119. Zie nader R.H. Happé, Drie beginselen 
van fiscale rechtsbescherming (diss. Leiden), Deventer, Kluwer, 1996, § 2.6.2.  
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In het arrest HvJ KFF is voormeld toetsingskader, als het aankomt op het 
voor KFF beslissende oordeel van het HvJ, niet goed herkenbaar. Ik zou me-
nen dat het HvJ de onder (a) vermelde stap heeft getoetst en – nu deze niet tot 
een positief oordeel leidde – zich verder daartoe heeft beperkt.  
 
6.1.3. In de inleiding is gewezen op de dubbele rol van de Nederlandse over-
heid; zowel ondernemende ‘partij’ op de internationale markt van vraag en 
aanbod van vestigingslocaties, als handhaver van de Europese rechtsorde. Dit 
komt in het bijzonder tot uiting in relatie tot de cfa-regeling. In artikel II, 
eerst lid, wet van 15 september 2005, Stb. 2005, 468, is onder meer het vol-
gende bepaald: 

‘Ten aanzien van een aan de vennootschapsbelasting onderworpen 
belastingplichtige die op 11 juli 2001 voldeed aan de regeling van ar-
tikel 15b van de [Wet], zoals dat artikel toen luidde, blijven de arti-
kelen (…) 15b (…) van die wet alsmede de daarop berustende 
bepalingen, zoals deze toen luidden, van toepassing.’ 
 

In de toelichting op deze bepaling is het volgende vermeld: 
‘2. Vervallen concernfinancieringsregeling en vaststellen overgangs-
regeling 
(…) 
Naast het intrekken van de CFM-regeling strekt het wetsvoorstel er-
toe om overgangsrecht vast te stellen voor belastingplichtigen die op 
11 juli 2001 onder de CFM-regeling vielen. Deze bestaande begun-
stigden dienen op 11 juli te voldoen aan de criteria van artikel 15b 
van de wet. Met andere woorden: zij hebben ofwel uiterlijk op 11 juli 
2001 een beschikking gekregen, ofwel konden er uiterlijk op 11 juli 
2001 op basis van een toezegging van de inspecteur op vertrouwen 
dat zij een reserve in de zin van de CFM-regeling konden vormen.’41,  

en 
‘Overgangsregeling 
(…) 
In het wetsvoorstel wordt de tekst van de beschikking niet op alle 
plaatsen woordelijk overgenomen. Dit geldt met name voor artikel 2 
van de beschikking waar wordt verwezen naar «ondernemingen die 
onder de regeling vielen». Dit is in het wetsvoorstel opgenomen als: 
ten aanzien van een aan de vennootschapsbelasting onderworpen be-
lastingplichtige die op 11 juli 2001 voldeed aan de regeling van arti-
kel 15b. De door de Europese Commissie beoogde strekking van de 
beschikking is dat de overgangsregeling mede mag worden toegepast 
op de belastingplichtige die er op 11 juli 2001 op mocht vertrouwen 
dat hij een positieve beschikking zou ontvangen. Met de in het voor-
stel gekozen bewoordingen wordt deze strekking voor de Nederland-
se context beter tot uitdrukking gebracht.  
(…) 
Uit de beschikking blijkt dat door de Europese Commissie slechts een 
overgangsregeling wordt toegestaan waarbij de bestaande regeling 
kan worden toegepast in individuele gevallen die op 11 juli 2001 een 

                                                 
41 Kamerstukken II 2004/05, 29 998, nr. 3, p. 2. 
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beschikking hadden, of er op die datum op mochten vertrouwen dat 
zij een positieve beschikking zouden krijgen.’42  
 

In deze passages is de mogelijkheid opengehouden dat er buiten de begunstig-
den nog belastingplichtigen zouden kunnen zijn die – kennelijk – op 11 juli 
2001 nog niet een cfa-beschikking hadden gekregen, maar erop zouden kun-
nen vertrouwen dat zij toch een cfa-reserve zouden mogen vormen.43 De in 
deze toelichting door de Staatssecretaris aan de Beschikking gegeven uitleg is, 
zoals ook op grond van het arrest HvJ KFF is komen vast te staan,44 met die 
beschikking in strijd. De Beschikking biedt immers geen ruimte voor een 
overgangsregeling aan anderen dan de begunstigden.  
 
6.1.4. Over de vraag of een belastingplichtige die op 15 maart 2001 een aan-
vraag had gedaan voor toepassing van de cfa-regeling alsnog voor toepassing 
van die regeling in aanmerking kon komen is ook geprocedeerd voor het Ge-
rechtshof Amsterdam (hierna: het Hof).45 Het beroep betrof een negatieve be-
schikking van de inspecteur om voor toepassing van de cfa-regeling in 
aanmerking te komen. De belanghebbende in deze zaak heeft zich niet tot de 
gemeenschapsrechter gewend. Hierbij geldt dat de nationale rechter in begin-
sel niet bevoegd is om in de wettigheid van een beschikking van een gemeen-
schapsorgaan te treden. Het Hof heeft zich derhalve aan de Beschikking 
gebonden geacht.46 Bij gerede twijfel over de juiste uitleg van de Beschikking 
zouden daarover prejudiciële vragen kunnen worden gesteld. Uitgaande van 
de wettigheid van de Beschikking heeft het Hof beslist dat belanghebbende 
niet voor de in die beschikking opgenomen overgangsregeling in aanmerking 
kwam. Vervolgens heeft het Hof de stelling van belanghebbende behandeld 
dat de inspecteur door het geven van een negatieve beschikking in strijd zou 
hebben gehandeld met het nationaalrechtelijke vertrouwensbeginsel. Bij een 
bevestigend antwoord op deze vraag meende belanghebbende alsnog binnen 
de draaicirkel van de overgangsregeling van de Beschikking te komen. Het 
Hof heeft het beroep van belanghebbende op het nationaalrechtelijke vertrou-
wensbeginsel echter verworpen. 
 
6.1.5. Naar aanleiding van de hiervoor (6.1.4) vermelde procedure rijst – tot 
slot – de vraag in hoeverre het gemeenschapsrecht ruimte laat voor toepassing 

                                                 
42 Kamerstukken II 2004/05, 29 998, nr. 5, p. 2. 
43 Zie ook de brief van de Staatssecretaris van 11 december 2002, nr. AFP 2002-865U, V-N 
2003/2.4, waarin hij in deze heeft aangekondigd zich tot het uiterste in te zetten de Neder-
landse belangen zo goed mogelijk te behartigen. 
44 En in weerwil van een brief van de Commissie aan de Permanente Vertegenwoordiger van 
het Koninkrijk der Nederlanden van 7 juli 2003, waarin deze heeft bericht dat een na 11 juli 
2001 afgeven van een of meer cfa-beschikkingen als (ongeoorloofde) staatssteun zou worden 
beschouwd in welk geval ‘passende maatregelen’ zouden worden overwogen. 
45 Hof Amsterdam 23 november 2005, 04/04567, V-N 2008/7.16. Het aanvankelijk door 
belanghebbende tegen deze uitspraak ingestelde cassatieberoep is op 22 februari 2006 inge-
trokken. Ook omdat evenvermelde uitspraak mede is gedaan door de auteur van deze bij-
drage, is deze met terughoudendheid behandeld. 
46 Jans e.a. 2007, p. 254-256. Schrijvers wijzen erop dat dit anders is, indien sprake is van 
twijfel omtrent de ontvankelijkheid van de belanghebbende in een procedure voor het Ge-
recht. Zie ook P.J.G. Kapteyn-VerLoren van Themaat, Het recht van de Europese Unie en van 
de Europese Gemeenschappen, Deventer, Kluwer, 2003, p. 401.  
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van het nationaalrechtelijke vertrouwensbeginsel. Het ging om een situatie 
waarin de uitvoering van het gemeenschapsrecht mede afhankelijk is van de 
uitoefening van een in het nationale recht voorziene bevoegdheid; in dit geval 
het nemen van een beschikking op een aanvraag voor toepassing van de cfa-
regeling. Men spreekt dan van ‘indirecte toepassing’ van gemeenschapsrecht.47 
Het belang van de vraag of bij de toepassing van gemeenschapsrecht ruimte 
aanwezig is voor toepassing van het nationaalrechtelijke vertrouwensbeginsel 
is gelegen in de ruimere werking van dat beginsel ten opzichte van het com-
munautaire vertrouwensbeginsel. Zo is het in het Nederlandse bestuursrecht 
vaste jurisprudentie dat een gerechtvaardigd beroep op het vertrouwensbegin-
sel (in geval van tweepartijengeschillen) ook contra legem kan werken,48 ter-
wijl wordt aangenomen dat het communautaire vertrouwensbeginsel op dit 
punt minder ver reikt.49 Een ander verschil heeft betrekking op de uitlatin-
gen/gedragingen die vertrouwen kunnen wekken; zie hiervoor onder 6.1.2.  
De vraag of het nationaalrechtelijke vertrouwensbeginsel verder kan strekken 
dan het communautaire vertrouwensbeginsel is in 2006 door de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) aan het HvJ voorgelegd. 
Het betrof een zaak over de terugvordering van op de voet van Verordening 
(EEG) nr. 4253/88 ten onrechte verleende financiële bijstand uit het Europees 
Sociaal Fonds (ESF). In antwoord op deze prejudiciële vraag heeft het HvJ 
voorop gesteld dat de toepassing van het nationale recht geen afbreuk mag 
doen aan de toepassing en werkzaamheid van het gemeenschapsrecht.50 Ver-
volgens geeft het HvJ aan dat het niet in strijd met het gemeenschapsrecht 
kan worden geacht wanneer het nationale recht tevens rekening houdt met 
het vertrouwens- en rechtzekerheidsbeginsel, aangezien die beginselen deel 
uitmaken van de communautaire rechtsorde.51 Daar voegt het Hof evenwel 
aan toe dat artikel 23 van Verordening nummer 4253/88 voor de lidstaten een 
verplichting schept om, zonder dat een bevoegdheidsattributie naar nationaal 
recht noodzakelijk is, als gevolg van misbruik of nalatigheid verloren midde-
len te recupereren. Daaruit volgt, aldus het HvJ, dat aan het rechtszekerheids- 
en het vertrouwensbeginsel toepassing moet worden gegeven overeenkomstig 
de regels van het gemeenschapsrecht. 52  Deze overwegingen lijken weinig 
ruimte te laten voor toetsing aan het nationaalrechtelijke vertrouwensbeginsel 
van de uitvoering van een Europese regeling  door (mede) een nationaal be-
stuursorgaan. De ABRvS heeft in de ESF-zaken aan het oordeel van het HvJ 
het gevolg verbonden dat in die zaken geen ruimte bestaat om de in geding 
zijnde beschikkingen aan het nationaalrechtelijke vertrouwensbeginsel te toet-

                                                 
47 Jans 2007, p. 171; Gorissen 2008, ook in verband met de voor het Gerecht gevoerde KFF-
procedure, p. 233-250; 
48 Happé 1996, § 1.3.4. 
49 Zie Jans 2007, p. 169-170. Overigens zou de overgangsregeling van de Beschikking ook 
als een contra legem toepassing – immers: contrair aan de kwalificatie van de cfa-regeling 
als (ongeoorloofde) staatsteun – van het vertrouwensbeginsel kunnen worden beschouwd. 
50 HvJ 13 maart 2008, gevoegde zaken C-383/06 tot en met C-385/06, Vereniging Natio-
naal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening, pt. 49 (hierna: arrest HvJ ESF); NJ 2008, 349, 
met noot van M.R. Mok; AB 2008, 207, met noot van W. den Ouden; JB 2008, 104, met 
noot van A.J. Bok. 
51 Arrest HvJ ESF, pt. 52; HvJ verwijst onder meer naar HvJ 21 september 1983, Deutsche 
Milchkontor e.a., 205/82-215/82. 
52 Arrest HvJ ESF, pt. 53. 
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sen.53 In dit verband moet worden bedacht dat het ESF-arrest niet los kan 
worden gezien van het juridisch kader waarin structuurfondsbijstand wordt 
verleend. Het HvJ spreekt in dit verband onder meer van ‘een stelsel van rest-
verantwoordelijkheid van de lidstaten ten opzichte van de Gemeenschap’.54 In 
het licht van het gemeenschapsrechtelijke karakter van de structuurfondsbij-
stand is het te begrijpen dat bij een geschil omtrent de uitvoering op nationaal 
niveau van een die bijstand betreffende regeling, geen ruimte wordt gelaten 
voor een beoordeling daarvan naar maatstaven van het nationaalrechtelijke 
vertrouwens- en of gelijkheidsbeginsel. Of dit ook geldt bij indirecte toepas-
sing van gemeenschapsrecht indien – meer dan bij communautaire steun – 
(materieelrechtelijk) de autonomie van lidstaten in geding is, zoals bij de be-
eindiging/terugvordering van ongeoorloofde staatssteun, kan worden betwij-
feld. 
 
 
7. Tot slot 
 
Belastingwetenschap is niet waardevrij. In zijn moedige bijdrage voor de Ver-
eniging voor Belastingwetenschap heeft Richard Happé op 14 december 2010 
een pleidooi gehouden voor een (meer) op gemeenschapsethiek gefundeerde 
belastingheffing. Dat leidt tot andere afwegingen dan een vooral op vrije 
marktideologie gefundeerde belastingheffing. In zekere zin kan ook de zwa-
nenzang van artikel 15b van de Wet in dit perspectief worden geplaatst. Deze 
bepaling was een product van elkaar met fiscale voordelen beconcurrerende 
staten. Het besef dat een ‘race to the bottom’ uiteindelijk vooral schadelijk zou 
zijn voor de verdere ontwikkeling van een gemeenschappelijke markt, heeft 
geleid tot een (verdere) beperking van de fiscale autonomie van de lidstaten. 
Van het spanningsveld dat bij een dergelijke actie wordt opgeroepen vormt de 
beëindiging van de cfa-regeling een aardige illustratie. 

                                                 
53 ABRvS 24 december 2008, nr. 200502951/1, AB 2009, 96, met noot van W. den Ouden; 
ABRvS 24 december 2008, nr. 200502898/1, JB 2009, 53, met noot van A.J. Bok; M.J.M. 
Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, SEW 2010, p. 165-167. Zie in kritische zin over deze 
uitspraken: R. Ortlep, ‘Drie Nederlandse rechtsbeginselen in communautair perspectief: de 
EG-rechtelijke plicht tot terugvordering van communautaire steun’, JBplus, 2009, p. 81-105. 
54 Arrest HvJ ESF, pt. 54. 
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Over de problematiek van incommensurabiliteit, 
het SGP-arrest, en algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur 
 
 
Mr. dr. M.R.T. Pauwels1 
 
 
1. Inleiding 
 
Deze bijdrage ziet op een onderwerp waarop ik tijdens het onderzoek voor 
mijn dissertatie stuitte. Met mijn dissertatie komt onvermijdelijk Richard in 
beeld. Ik had het geluk dat hij een van mijn promotores was. Op zijn bijzonde-
re wijze – enerzijds sturend anderzijds ruimte latend – liet Richard mij tot 
ontplooiing komen. Gelukkig eindigde onze samenwerking niet na mijn pro-
motie.2 De samenwerking verloopt goed, mede dankzij de training die ik ge-
had heb in het Richard zo kenmerkende ‘rechtsbeginselen-denken’. 
Een van de kenmerken van rechtsbeginselen is, zo leert Richard de fiscale we-
reld in zijn bekende dissertatie, hun dimensie van gewicht.3 In geval van bot-
sing van beginselen moet een afweging van de betrokken beginselen 
plaatsvinden op basis van hun relatieve gewicht. Het afwegingsresultaat kan 
meer zijn dan alleen het resultaat voor het desbetreffende concrete geval. In 
verband met de eisen van integriteit en consistentie houdt het resultaat tevens 
in dat in een volgend geval waarin een situatie aan de orde is met dezelfde 
kenmerken (een situatietype4), hetzelfde beginsel voorrang dient te hebben. 
Richard heeft daarvoor de term ‘voorrangsregel’ gemunt. 5 Ook in het onder-
zoek voor mijn dissertatie had ik te maken met de afweging van rechtsbegin-
selen (en andere belangen), en wel op het niveau van (overgangs)wetgeving.6 
Meer en meer worstelde ik echter tijdens een bepaalde periode van mijn on-
derzoek met dit concept van afweging. Hoe doen we dat, afwegen? Waarom is 
een bepaald afwegingsresultaat waartoe de rechter komt eigenlijk hét afwe-
gingsresultaat? Op het onderzoeksterrein van Richard: waarom krijgt bij een 
toezegging het vertrouwensbeginsel voorrang op het legaliteitsbeginsel, ook 
wanneer geen sprake is van zogenoemde dispositieschade? Hoe te wegen als er 
geen eenheid lijkt te zijn om te wegen? Dubbend over dergelijke vragen las ik 

                                                 
1 Verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg (Tilburg University) en werkzaam als ge-
rechtsauditeur bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden; melvin-
pauwels@gmail.com. 
2 Bijv. R.H. Happé e.a., Algemeen fiscaal bestuursrecht, Deventer, Kluwer, 2010, en Richard 
Happé en Melvin Pauwels, ‘Balancing of Powers in Dutch Tax Law: General Lines and 
Recent Developments’, in J. Freedman en C. Evans (ed.), Tax Discretion and the Rule of Law, 
Amsterdam, IBFD, ter perse. 
3 R.H. Happé, Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming, Deventer, Kluwer, 1996. 
4 Zie voor dit begrip J.L.M. Gribnau, ‘Argumentatie op basis van beginselen in het belas-
tingrecht’, in E.T. Feteris e.a., Met redenen omkleed, Nijmegen, Ars Aequi, 1994. 
5 Happé 1996, § 1.3.2. 
6 M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen, Amersfoort, 
Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 2009. 
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op een gegeven moment toevallig een artikel van Gerards.7 Mijn worsteling 
bleek een bekend probleem, en had zelfs een naam: de problematiek van in-
commensurabiliteit. Een ontbrekend puzzelstukje was gevonden.8 
Deze bijdrage bespreekt de problematiek van incommensurabiliteit, mede om-
dat de aandacht daarvoor in de fiscale literatuur beperkt is. Ik begin met een 
niet-fiscaal voorbeeld. Vervolgens behandel ik enige abstracte en theoretische 
aspecten van de problematiek. Tot slot beschouw ik enige fiscale jurispruden-
tie vanuit de invalshoek van de problematiek van incommensurabiliteit. Gelet 
op Richards dissertatie heb ik gekozen voor jurisprudentie op het terrein van 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
 
 
2. Een voorbeeld: het SGP-arrest 
 
Het bekende SGP-arrest van de Hoge Raad betreft in de kern een zaak waarin 
een botsing van grondrechten aan de orde is. 9 Ik benadruk dat het mij hier 
zuiver om de afweging in verband met die botsing gaat, en dat ik abstraheer 
van de meer juridisch-technische aspecten niettegenstaande het belang daar-
van voor het uiteindelijke oordeel over die botsing.10 Verder gaat het mij 
evenmin om een vergelijking met de afwijkende benadering van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State in het ‘SGP-arrest’ van dat colle-
ge.11  
 
De Hoge Raad schetst het volgende kader: 

 
‘4.5.2 (…) dat het grondrecht op gelijke behandeling van vrouwen, 
zoals neergelegd in onder andere art.7 Vrouwenverdrag, in een speci-
fiek geval in botsing kan komen met andere, evenzeer zwaarwegende 
grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst en van vereniging, en 
dat dan moet worden afgewogen aan welke van die grondrechten 
voorrang moet worden gegeven. (…) 
(…) [d]e vraag [rijst; MP] of een uitzondering op de door art. 7 
Vrouwenverdrag gewaarborgde gelijke rechten voor vrouwen met 
betrekking tot passief kiesrecht kan worden aanvaard in een geval als 
het onderhavige, waarin een politieke partij wier politieke streven is 
gegrondvest op haar godsdienstige overtuiging, op grond van deze 

                                                 
7 J.H. Gerards, ‘Rechterlijke belangenafweging in het publiekrecht’, Rechtsgeleerd Magazijn 
Themis 2006(a), p. 147-159. 
8 Zie voor het leggen ervan Pauwels 2009, § 3.5.5, 6.2.3 en 12.5. 
9 HR 9 april 2010, nr. 08/01354, NJ 2010/388, met noot Alkema, AB 2010, 190 met noot 
Van Ommeren, JB 2010, 115, met noot Schutgens en Sillen, NJCM-bulletin 2010, p. 485-500, 
met noot Nehmelman en Woltjer. Het geschil betreft, kort gezegd, de vraag of de Staat 
onrechtmatig handelt door geen maatregelen te nemen in relatie tot het standpunt van de 
SGP met betrekking tot het passief kiesrecht van vrouwen (r.o. 4.2.1.). 
10 Van belang zijn vooral (i) dat de botsing gebeurt in de context van art. 7 Vrouwenverdrag 
(vgl. over het belang van het toetsingskader Alkema, NJ 2010/388, onderdeel 3) en (ii) de 
interpretatie van die bepaling (vgl. daarover Van Ommeren, AB 2010, 190, die wijst op de 
uiteenlopende interpretaties door de Hoge Raad en de Afdeling). 
11 ABRvS 5 december 2007, AB 2008, 35, met noot Schutgens en Sillen. 
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overtuiging vrouwen niet toelaat tot de kandidaatstelling voor ver-
kiezingen voor openbaar gekozen lichamen. (…)’ 
 

Nog in diezelfde r.o. 4.5.2 geeft de Hoge Raad een ontkennend antwoord, dat 
hij motiveert in de daaropvolgende rechtsoverwegingen. Eerst gaat het 
rechtscollege in op de grondrechten van vrijheid van godsdienst en van vere-
niging (r.o. 4.5.3). Vervolgens komen aan de orde het passieve en actieve kies-
recht, mede in relatie tot het verbod van discriminatie (r.o. 4.5.3). De kern van 
de motivering is uiteindelijk te vinden in r.o. 4.5.5: 
 

‘4.5.5 Aangezien aldus het kunnen uitoefenen van het passief kies-
recht het democratisch functioneren van de staat in de kern raakt, is 
onaanvaardbaar dat een politieke groepering bij het samenstellen van 
de kandidatenlijst in strijd handelt met een grondrecht dat de kies-
rechten van alle burgers waarborgt, ook al berust dit handelen op een 
voor die groepering in haar godsdienstige of levensbeschouwelijke 
overtuiging wortelend beginsel. In zoverre weegt het discriminatie-
verbod in art. 4 Gw., art. 25 in verband met art. 2 IVBPR en, toege-
spitst op de onderhavige kwestie, art. 7 Vrouwenverdrag, zwaarder 
dan de andere in het geding zijnde grondrechten.’ 

 
Aandacht verdient ten eerste de argumentatiestructuur. Deze structuur is als 
volgt samen te vatten: (i) twee (of meer) grondrechten worden onderscheiden 
en worden tegenover elkaar gezet als botsend (in r.o. 4.5.2: het grondrecht op 
gelijke behandeling versus de vrijheid van godsdienst en van vereniging12), en 
(ii) het resultaat van de afweging wordt gemotiveerd door er een ‘derde’ ar-
gument bij te halen (in r.o. 4.5.4 en 4.5.5: het belang van het passief kies-
recht).13 Er is – voor zover het de structuur betreft – tot op zekere hoogte 
sprake van een retorisch handigheidje. Dat bestaat erin dat een van de rele-
vante argumenten (het ‘derde’ argument) niet tegelijk met de overige argu-
menten wordt gepresenteerd, maar pas later als apart, en doorslaggevend, 
argument wordt aangevoerd. Stel nu echter dat de argumenten direct als volgt 
waren gesorteerd: (i) voor optreden door de Staat tegen de SGP pleiten het 
grondrecht op gelijke behandeling van vrouwen en het passief kiesrecht en (ii) 
tegen optreden pleiten ‘zwaarwegende grondrechten zoals de vrijheid van 
godsdienst en van vereniging’.14 Bij deze sortering lijkt moeilijker te beargu-
menteren waarom de argumenten vóór zwaarder wegen dan de argumenten 
tegen (of andersom). 
 

                                                 
12 Vgl. ook het ‘kopje’ van onderdeel 4.5: ‘Het discriminatieverbod ten aanzien van het actief 
en passief kiesrecht in verhouding tot de grondrechten van vrijheid van godsdienst, vrijheid 
van vereniging en vrijheid van meningsuiting.’ 
13 Uiteraard is eerder – vóór r.o. 4.5.4 en 4.5.5 – het passieve kiesrecht ook al aan de orde 
geweest (het geschil betreft hier immers juist het discriminatieverbod ten aanzien van het 
passieve kiesrecht), maar pas in r.o. 4.5.4 en 4.5.5 wordt met zoveel woorden (het belang van) 
het passief kiesrecht zelf als zelfstandig argument op de voorgrond geplaatst. 
14 Vgl. Alkema (NJ 2010/388): ‘Juridisch gaat het om een botsing van grondrechten: het 
verbod van discriminatie op grond van geslacht en het passief kiesrecht tegenover de gods-
dienstvrijheid en de vrijheid van vereniging (…).’ 
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Met dit laatste komen we aan bij een tweede punt. Het is duidelijk wat voor de 
Hoge Raad de doorslag geeft, namelijk dat ‘het passief kiesrecht het democra-
tisch functioneren van de staat in de kern raakt’.15 Maar waarom geeft dat de 
doorslag? Bij (te) snelle lezing van de overwegingen van de Hoge Raad zou de 
indruk kunnen ontstaan dat in wezen overwogen wordt dat de uitsluiting van 
vrouwen door de SGP de kern van het passieve kiesrecht (en van het democra-
tisch functioneren van de staat) aantast. Als dat de overweging zou zijn, dan 
zou de formele argumentatie sterk zijn door het ‘in de kern’-argument (zie 
§3).16 Echter:  
(i) de Hoge Raad overweegt weliswaar dat ‘het kunnen uitoefenen van het pas-
sief kiesrecht het democratisch functioneren van de staat in de kern raakt’ 
maar overweegt niet met zoveel woorden dat de uitsluiting van vrouwen door 
de SGP het passieve kiesrecht (of het democratisch functioneren van de staat) 
in de kern aantast; en bovendien 
(ii) weliswaar is het zo dat die uitsluiting door de SGP een aantasting van het 
passieve kiesrecht (en van het democratisch functioneren van de staat) vormt, 
maar over het antwoord op de vraag of dat ook een aantasting in de kern is valt 
op zijn minst te discussiëren. Wat betreft het passieve kiesrecht17 kan in aan-
merking worden genomen bijvoorbeeld dat vrouwen niet verplicht zijn zich te 
laten onderwerpen aan de verenigingsregels van de SGP,18 en dat het vrou-
wen vrijstaat zich bij een andere politieke partij aan te sluiten of een politieke 
partij op te richten die vergelijkbaar is met de SPG met dien verstande dat 
vrouwen zich wel verkiesbaar mogen stellen.19  
Als de conclusie dan zou zijn dat de uitsluiting van vrouwen door de SGP 
weliswaar het passieve kiesrecht (of het democratisch functioneren van de 
staat) aantast maar niet in de kern, dan rijst wederom de vraag waarom de 
afweging is uitgevallen zoals zij is uitgevallen.20 
 
Ik benadruk dat bovenstaande niet impliceert dat ik me niet kan vinden in de 
uitkomst van het arrest. Niet alleen heb ik, als gezegd, geen aandacht besteed 
aan de juridisch-technische aspecten. De analyse is bovenal louter bedoeld om 
te illustreren hoe moeilijk het is om bij een ‘afweging’ van grondrechten te 
motiveren waarom het ene grondrecht voorrang heeft op het andere. Het pro-

                                                 
15 In die zin ook bijv. J.H. Gerards en N.R. Koffeman, ‘Kroniek van de grondrechten’, NJB 
2010/34, p. 2214. 
16 Ik laat buiten beschouwing de kwestie of niet (ook) aan de orde is de kern van de gods-
dienstvrijheid; vgl. Ten Napel, NCJM-bulletin 2008, p. 221-229, waarover kritisch T. Loe-
nen, ‘De SGP-discussie revisited’, NJB 2010/35, p. 2271. 
17 Met betrekking tot het argument van het ‘democratisch functioneren van de staat’ is in de 
literatuur erop gewezen dat dat argument net zo goed omgekeerd, in het voordeel van de 
SGP, kan worden aangewend. Zie Schutgens en Sillen (JB 2010, 115) en Van Ommeren (AB 
2010, 190), en vgl. het SGP-arrest van de Afdeling, r.o. 2.14.1. 
18 Vgl. Nehmelman en Woltjer, NJCM-bulletin 2010, p. 498. 
19 Vgl. Alkema (NJ 2010/388): ‘Het is niet zonder meer duidelijk waarom onvoldoende zou 
zijn dat vrouwen in het algemeen volledig aan het politieke leven kunnen deelnemen.’ Vgl. 
ook het SGP-arrest van de Afdeling, r.o. 2.4.12, waarover kritisch Loenen 2010, p. 2272-
2273. 
20 Nehmelman en Woltjer, NJCM-bulletin 2010, p. 498 betogen dat ‘de afweging tussen 
enerzijds het fundamentele recht om verkozen te worden (passief kiesrecht) versus de andere 
grondrechten (…) erg gemakkelijk [wordt] gemaakt ten faveure van het eerstgenoemde 
recht.’ 
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bleem is terug te voeren op onder meer het ontbreken van een gemeenschap-
pelijke eenheid voor de ‘afweging’. Dit betreft de problematiek van incommen-
surabiliteit. 
 
 
3. De problematiek van incommensurabiliteit 
 
Incommensurabiliteit betekent zo iets als ‘niet-samen-te-meten’ of ‘niet-
onderling-meetbaar’.21 De problematiek van incommensurabiliteit speelt op 
vele terreinen, bijvoorbeeld op dat van de ‘public choice theory’22 en dat van de 
wetenschapsfilosofie.23 In het recht is de problematiek24 onder meer van be-
lang bij afweging van ongelijksoortige belangen; hoe dienen deze te worden 
afgewogen gelet op het ontbreken van een gemeenschappelijke schaal waarop 
de belangen kunnen worden geplaatst?25 Voor ‘belangen’ kan ook worden ge-
lezen: ‘beginselen’, ‘grondrechten’, etcetera Een implicatie van incommensura-
biliteit, welke implicatie tegelijk het kernprobleem is, is dat in geval van 
afweging van incommensurabele belangen niet steeds rationeel te funderen is 
waarom het ene potentiële afwegingsresultaat beter is dan het andere. Indien 
sprake is van incommensurabele belangen kunnen twee of meer van de poten-
tiële afwegingsresultaten (hierna ook: opties) incommensurabel zijn. 
 
Voordat ik een voorbeeld geef, merk ik op dat de nadruk in deze bijdrage ligt 
op de zogenoemde ordinale incommensurabiliteit. Het is denkbaar dat opties 
numeriek (of metrisch) incommensurabel zijn maar wel ordinaal commensura-
bel. In dat geval is er voor het maken van een keuze geen probleem. Een fis-
caal voorbeeld: stel dat rechtszekerheid het enige beslissingscriterium is, en 
dat een keuze gemaakt moet worden tussen een navorderingsregeling waarbij 
de zogenoemde nieuw feit-eis geldt en, ceteris paribus, een navorderingsrege-

                                                 
21 D. Raven, ‘Incommensurabel, incompatibel, onvergelijkbaar’, Algemeen Nederlandse tijd-
schrift voor wijsbegeerte 1994, p. 186. 
22 R. Warner, ‘Does Incommensurability Matter? Incommensurability and Public Policy’, 
University of Pennsylvania Law Review 1998, p. 1287-1325. 
23 Zie daarover bijv. Raven 1994. In de wetenschapsfilosofie speelt de problematiek bijvoor-
beeld bij de kwestie of het mogelijk is theorieën te vergelijken die op verschillende uit-
gangspunten zijn gebaseerd. 
24 Zie daarover bijv. J. Raz, The Morality of Freedom, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 321-
366, T.A. Aleinikoff, ‘Constitutional Law in the Age of Balancing’, The Yale law journal 1987, 
p. 972-976, J. Finnis, ‘Natural Law and Legal Reasoning’, Cleveland State Law Review 1990, 
p. 1-13, D. Luban, ‘Incommensurable Values, Rational Choice, and Moral Absolutes’, Cleve-
land State Law Review 1990, p. 65-84, Warner 1998, E. Burg, The Model of Principles, Ams-
terdam, Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Rechtsgeleerdheid), 2000, p. 116-119, 
T.A.O. Endicott, Vagueness in Law, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 41-45 en 148-
155, P.W. Brouwer, ‘Grenzen aan de juridische rationaliteit?’, in P.B. Cliteur (red.), It ain’t 
necessarily so, Deventer, Kluwer, 2001, p. 3-18, H.S. Mather, ‘Law-making and Incommensu-
rability’, McGill Law Journal 2002, p. 346-388,  F.T. Groenewegen, ‘In hoeverre schrijft het 
evenredigheidsbeginsel iets voor?’, in A.J. Nieuwenhuis e.a. (red.), Proportionaliteit in het 
publiekrecht, Deventer, Kluwer, 2005, p. 13-22, en J.H. Gerards, Belangenafweging bij rechter-
lijke toetsing aan fundamentele rechten, Alphen aan de Rijn, Kluwer, 2006, p. 8-9 en 28-36. 
25 Vgl. Gerards 2006a, p.154, alsmede Finnis 1990, p. 9: ‘We are left with little more than a 
metaphor: “balance”(…). But in the absence of any metric which could commensurate (…) 
the instruction to “balance” (or, earlier, to weigh) can legitimately mean no more than bear 
in mind, conscientiously, all the relevant factors, and choose.’ 
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ling waarbij die eis niet wordt gesteld. In dat geval is rationeel te funderen dat 
de eerste regeling gekozen moet worden, aangezien die regeling de rechtsze-
kerheid het meest waarborgt (de opties zijn dus ordinaal commensurabel), 
niettegenstaande dat van numerieke commensurabiliteit geen sprake is (men 
kan niet zeggen dat de eerste regeling ‘x keer’ of ‘y eenheden’ meer rechtsze-
kerheid biedt dan de andere). Is niet alleen de rechtszekerheid maar ook de 
rechtsgelijkheid een beslissingscriterium, dan speelt bij de keuze tussen beide 
wel (ook) de problematiek van ordinale incommensurabiliteit, omdat bezien 
vanuit de rechtsgelijkheid de voorkeur juist uitgaat naar de tweede regeling. 
 
Veronderstel dat het mogelijk is om een afwegingsresultaat uit te drukken in 
eenheden van elk van de betrokken belangen. Stel dat bij afwegingsresultaat A 
60 eenheden rechtszekerheid en 30 eenheden gelijkheid worden gerealiseerd 
en bij afwegingsresultaat B 50 eenheden rechtszekerheid en 35 eenheden ge-
lijkheid. Afwegingsresultaten A en B zijn dan incommensurabel. Bij gebrek 
aan gemeenschappelijke schaal valt niet rationeel, op basis van de rede, te fun-
deren dat A beter is dan B of vice versa. ‘Where the considerations for and 
against two alternatives are incommensurate, reason is indeterminate. (...) It 
marks the inability of reason to guide our action (…).’26 In mijn proefschrift 
noemde ik een beginselenafweging ‘beperkt rationeel’.27 Er wordt ook wel 
gesproken over een ‘unguided jump’.28 Deze term doet denken aan de bekende 
‘sprong van Scholten’.29 De sprong is wat mij betreft een metafoor om aan te 
geven dat de mogelijkheid tot nadere redengeving eindig is. Leijten spreekt – 
in de context van afweging van topoi – over ‘een proces van afweging, dat (…) 
in laatste instantie slechts intuïtief kan worden voltrokken. En die intuïtieve 
afweging van de laatste instantie is (…) niet onder woorden te brengen, daar 
er (…) niets meer te meten of te wegen is.’30 
 
Van belang is dat wanneer de problematiek van incommensurabiliteit aan de 
orde is, dat op zichzelf niet meebrengt dat het uiteindelijke afwegingsresultaat, 
stel A, aan te merken is als irrationeel.31 Het afwegingsresultaat valt te ver-
antwoorden in termen van het zwaarder wegen van het ene belang ten opzich-
te van het andere. Er zijn redenen vóór dat afwegingsresultaat te geven; dat 
ene belang is daarmee immers gediend. In zoverre is het een rationele beslis-

                                                 
26 Raz 1986, p. 333-334. 
27 Pauwels 2009, p. 72. Vgl. Groenewegen 2000, p. 21: ‘Incommensurabiliteit brengt met 
zich (...) dat er geen redenen zijn te vinden om te kiezen tussen meerdere mogelijke opties.  
Dat betekent dat een keuze voor een van die opties niet rationeel te funderen is’, alsmede 
Finnis 1990, p. 12 die spreekt over een beslissing die ‘rationally under-determined’ is. 
28 Burg 2000, p. 69 en 113. 
29 Asser-Scholten, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1934, p. 16, 102 en 174. Scholten be-
toogde kort gezegd dat bij elke wetstoepassing een ‘sprong’ plaatsvindt om aan te geven dat 
geen sprake is van een volledig ‘logisch’ c.q. deductief proces. Vgl. ook Koopmans (in zijn 
bewerking van G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 
1999, p. 148), die spreekt over ‘een gedachtesprong die objectief en rationeel niet verder kan 
worden verantwoord maar die op een zedelijke overtuiging teruggaat.’ 
30 J.C.M. Leijten, ‘Rechtspraak en topiek’, in W. van Gerven en J.C.M. Leĳten, Theorie en 
praktijk van de rechtsvinding, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1981, p. 90-91. 
31 Vgl. Finnis 1990, p. 9 en Mather 2002, p. 364-365. 
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sing.32 Vanuit een andere invalshoek: het is immers ook niet zo dat rationeel 
gefundeerd kan worden dat het andere afwegingsresultaat (B) wel beter is (in 
welk geval de keuze voor A wél irrationeel was geweest). Een keuze voor A is 
dus weliswaar niet rationeel beter dan een keuze voor B maar het omgekeerde 
geldt ook; het is dan bij een keuze tussen beide niet irrationeel om voor A te 
kiezen.33 Wat blijft is dat niet aan te tonen valt dat de gemaakte ‘sprong’ naar 
A dwingend is – dat de redenen voor keuze A dwingend zijn – of, anders ge-
zegd, dat niet een andere ‘sprong’ (naar B) kan worden gemaakt.34 De keuze 
voor A en niet voor B is niet verder te motiveren dan met verwijzing naar het 
belang dat bij A meer wordt gerealiseerd dan bij B; er valt echter niet te moti-
veren dát dat belang meer gewicht in de schaal legt dan het andere betrokken 
belang, dat voor B pleit. 
Los van bovenstaand ‘neutraal’ perspectief, is verder van belang dat uit het 
subjectieve perspectief van de beslisser de keuze voor A rationeel kan zijn. 
Indien de beslisser een visie op het recht heeft waarin relatief veel belang 
wordt gehecht aan rechtszekerheid, is voor de beslisser rationeel om met het 
oog daarop voor A te kiezen. En omgekeerd: een genomen beslissing kan iets 
zeggen over een achterliggende, bredere visie van de beslisser op het desbe-
treffende terrein. Zo geeft het oordeel van de Hoge Raad in de bekende `door-
braakarresten’ dat de strikte toepassing van de wet soms achterwege moet 
blijven omdat zij anders te zeer in strijd met een beginsel van behoorlijk be-
stuur zou komen,35 blijk van een bepaalde visie op het belang van rechtsbe-
scherming in het recht. Een ander voorbeeld is wellicht het SGP-arrest; in de 
literatuur is opgemerkt dat de verschillende benaderingen door de Hoge Raad 
en de Afdeling passen in redeneerlijnen gebaseerd op verschillende visies op 
de democratische rechtsstaat.36 
 
Incommensurabiliteit dient niet te worden verward met gelijkwaardigheid.37 
Ingeval twee afwegingsresultaten A en B incommensurabel zijn, betekent dat 
niet dat ze gelijkwaardig zijn. Immers, net zoals het gebrek aan gemeenschap-
pelijke schaal meebrengt dat de superioriteit van A ten opzichte van B (of vice 
versa) niet kan worden aangetoond, impliceert datzelfde gebrek dat evenmin 
aangetoond kan worden dat beide resultaten gelijkwaardig zijn. 
Incommensurabiliteit dient evenmin verward te worden met onverenigbaar-
heid of incompatibiliteit. Incommensurabele belangen kunnen in een bepaalde 

                                                 
32 Vgl. Raz 1986, p. 338 (‘The choice (...) may be based on a reason. Though the reason is 
incommensurate with the reason for the alternative it shows the value of that option and 
when that option is chosen, it is chosen because of its value’), Luban 1990, p. 81 (‘We cannot 
(…) identify a decisive reason for choosing O1  but we have (…) identified a reason for it’), en 
Warner 1998, p. 1322-1323 (die, in het kader van de vraag of sprake is van een `rational 
choice’, erop wijst dat onderscheid moet worden gemaakt tussen ‘having reasons for choos-
ing an option and having reasons that show that option is to be better than other alterna-
tives’). 
33 Vgl. Mather 2002, p. 364, die in dit kader opmerkt: ‘the choice was permitted but not 
required by reason.’ 
34 Vgl. Raz 1986, p. 333-334 en Groenewegen 2005, p. 17 en 21. 
35 HR 12 april 1978, BNB 1978/135-137. 
36 Zie Van Ommeren (AB 2010, 190, punt 6), die concludeert dat de benadering van de Af-
deling in een liberale redeneerlijn en die van de Hoge Raad in een gelijkebehandelingslijn 
past. 
37 Vgl. Raz 1986, p. 329, Brouwer 2001, p. 14 en Groenewegen 2005, p.17. 
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situatie botsen, maar ze kunnen evengoed in een andere situatie in dezelfde 
richting wijzen. Dat neemt niet weg dat de problematiek van incommensura-
biliteit pas relevant wordt bij een botsing van de betrokken belangen; dan is 
een afweging nodig en dan stuit men op het probleem van het ontbreken van 
een gemeenschappelijke wegingsschaal. 
Tot slot, incommensurabliteit dient evenmin te worden verward met onver-
schilligheid. Dat twee afwegingsresultaten incommensurabel zijn betekent 
niet dat het onverschillig is tot welk afwegingsresultaat de beslisser komt.38 
Zo maakt het nogal uit voor de SGP dat de Hoge Raad voorrang gaf aan het 
discriminatieverbod. 
 
Ter zake van de vraag in hoeverre een rationeel dwingende keuze te maken is 
uit verschillende opties bij de afweging van incommensurabele belangen, merk 
ik het volgende op. 
Van belang is ten eerste dat het niet zo is dat wanneer incommensurabele be-
langen worden afgewogen, voor elk van alle potentiële opties zonder meer 
geldt dat niet op basis van de rede valt te funderen waarom die optie afvalt. 
Voortbouwend op het voorgaande voorbeeld met afwegingsresultaten A en B: 
stel dat er ook een afwegingsresultaat C is, die inhoudt dat 45 eenheden 
rechtszekerheid en 30 eenheden gelijkheidsbeginsel worden gerealiseerd. In-
dien moet worden bepaald welke van de opties A, B en C de beste is, is te fun-
deren waarom optie C rationeel gezien moet afvallen. Voor afwegingsresultaat 
C geldt immers dat daarbij een van de relevante waarden in lagere mate wordt 
gerealiseerd dan bij de andere opties, terwijl daarbij geen waarde in hogere 
mate wordt gerealiseerd dan bij een van de andere opties. Een negatieve keuze 
is dus mogelijk. In zoverre is geen sprake van incommensurabiliteit: optie C en 
optie A respectievelijk B zijn (ordinaal) commensurabel. Economen zouden 
zeggen dat indien C het startpunt is, er een Pareto-verbetering mogelijk is 
door A of B te kiezen. Een keuze voor C zou irrationeel zijn. 
Een tweede opmerking hangt samen met de bovengemaakte opmerking dat 
incommensurabiliteit niet dient te worden verward met gelijkwaardigheid. 
Met dit laatste houdt verband dat indien opties A en B incommensurabel zijn 
en een optie D bestaat die superieur is aan optie B, niet zonder meer de con-
clusie mag worden getrokken dat optie D ook superieur is aan optie A. Het is 
immers mogelijk dat bijvoorbeeld bij optie D 55 eenheden rechtszekerheid en 
35 eenheden gelijkheid worden gerealiseerd. 39  Deze ‘failure of transitiviy’ 
wordt wel gezien als een test voor de incommensurabiliteit van twee opties.40  
Verder verdient opmerking dat indien opties A en B incommensurabel zijn en 
een optie E bestaat die superieur is aan optie B, weliswaar zoals zojuist gezien 
niet op basis daarvan de conclusie kan worden getrokken dat optie E ook su-
perieur aan optie A is, maar dat dan evenmin de conclusie kan worden getrok-
ken dat optie E niet superieur is aan optie A. Het kan immers zijn dat optie E 
60 eenheden rechtszekerheid en 35 eenheden gelijkheid realiseert. 

                                                 
38 Vgl. Raz 1986, p. 333-334, die ter zake van de problematiek van incommensurabiliteit 
opmerkt: ‘It marks the inability of reason to guide our action, not the insignificance of our 
choice.’ 
39 Optie D is dan superieur aan optie B maar niet aan optie A. 
40 Raz 1986, p. 324-326. 
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Tot slot, dit laatste illustreert dat ondanks dat achterliggende waarden in-
commensurabel zijn, soms wel degelijk een op basis van de rede dwingende 
positieve keuze kan worden gemaakt. Ondanks dat rechtszekerheid en gelijk-
heid incommensurabel zijn, is bij een keuze tussen A, B, C, D, en E, logisch-
sluitend te beargumenteren waarom optie E superieur (een econoom zou zeg-
gen: Pareto-optimaal) is. Een andere keuze dan voor optie E zou irrationeel 
zijn. In zoverre speelt de problematiek van incommensurabilieit hier niet; op-
tie E is ten opzichte van elk van die andere opties (ordinaal) commensurabel. 
Overigens kan men afvragen of hier wel sprake is van een ‘echte’ afweging, nu 
een keuze voor optie E ten opzichte van een van de andere opties niet inhoudt 
dat een van twee belangen wordt gerealiseerd ten koste van het andere be-
lang.41 
Bovenstaande duidt erop dat, in theorie, ook bij een afweging van incommen-
surabele belangen het mogelijk kan zijn om op basis van de rede dwingend een 
(al dan niet negatieve) selectie te maken uit afwegingsopties. In zoverre is dan 
sprake van (ordinale) commensurabiliteit. In de rechtspraktijk zal dit echter 
veelal nauwelijks houvast bieden bij een te nemen beslissing. Veelal zal er 
sprake zijn hetzij van twee opties die incommensurabel zijn (bijvoorbeeld 
wanneer de rechter moet beslissen of het vertrouwensbeginsel dan wel het 
legaliteitsbeginsel voorrang heeft in een concreet geval), hetzij van een grote 
reeks van opties, waarvan een groot aantal incommensurabel zijn (vooral bij 
de wetgever, die rekening moet houden met een veelheid aan belangen en die 
bovendien een grote gereedschapskist heeft). 
 
Er is echter nog wel een algemeen aanvaarde maatstaf voor de afweging van 
incommensurabele belangen. Ook wanneer in de literatuur de problematiek 
van incommensurabiliteit centraal staat, wordt vaak (toch) gesteld dat extre-
me afwegingsresultaten uitgesloten kunnen worden.42 Strikt de gedachte van 
incommensurabiliteit volgend lijkt dat echter vreemd: als een gemeenschappe-
lijke eenheid om af te wegen ontbreekt, is niet steeds op basis van de rede 
dwingend te motiveren waarom een extreem afwegingsresultaat slechter is 
dan een ‘meer evenwichtig’ afwegingsresultaat. Dat laatste is het geval indien 
de keuze voor het ‘meer evenwichtige’ afwegingsresultaat meebrengt dat, in 
vergelijking met het meer extreme resultaat, het dienen van het ene belang Y 
(dat nagenoeg niet zou worden gediend in het extreme resultaat) ten koste 
gaat van het dienen van het andere belang X (dat nagenoeg geheel zou wor-
den gediend in het extreme resultaat). Er valt niettemin een redelijke onder-
bouwing te geven voor uitsluiting van extreme afwegingsresultaten. Ten 
eerste, als er daadwerkelijk sprake is van een (te respecteren) belang, dan is er 
een prima facie vermoeden dat het niet rationeel is om een dergelijk belang 
(nagenoeg) volledig op te offeren. Een toepassing hiervan is te vinden bij de 
beperking van grondrechten. Op wellicht een paar uitzonderingen na is geen 
enkel grondrecht absoluut: een beperking van een grondrecht kan geoorloofd 

                                                 
41 Vgl. Pauwels 2009, p. 68. 
42 Vgl. Brouwer 2001, p. 12-13 en Groenewegen 2005, p. 16-17, alsmede Luban 1990, p. 75 
e.v. (die spreekt over een ‘large-small trade-off’), Endicott 2000, p. 44 (‘It may be perfectly 
clear that one option is better, even though it is worse in some respect than another option’), 
en Burg 2000, p. 165-169 (die het verbod van disproportionaliteit stelt als een voorwaarde 
voor een rationele afweging van beginselen). 
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zijn (met het oog op andere belangen). Algemeen aanvaard is echter wel dat 
een dergelijke beperking nimmer de wezenlijke kern (‘the very essence’, ‘das 
Wesensgehalt’) van het desbetreffende grondrecht mag aantasten. 43  Een 
tweede onderbouwing laat ter zake van extreme afwegingsresultaten in wezen 
het uitgangspunt van incommensurabiliteit wat los. Er wordt dan uitgegaan 
van een zeer abstracte wegingsschaal, met als grootheid bijvoorbeeld alge-
meen belang of de gerechtigheid. Gedachte is dan dat in de zone van afwe-
gingsresultaten waarin het belang Y nauwelijks en het belang X in hoge mate 
wordt gediend, de marginale bijdrage van Y aan de verwezenlijking van dat 
abstracte belang groter is dan de marginale bijdrage van X. Anders gezegd: de 
gedachte is dat in die zone de afwegingsresultaten suboptimaal zijn omdat 
‘winst’ (uitgedrukt in mate van realisatie van de abstracte waarde) kan worden 
behaald door meer van belang Y te realiseren ten koste van belang X. 
 
 
4. Beginselen van behoorlijk bestuur in het licht van de problematiek van 
incommensurabiliteit 
 
4.1. Inleiding 
 
De problematiek van incommensurabiliteit speelt ook in het belastingrecht op 
vele terreinen.44 Als gezegd in de inleiding, heb ik ervoor gekozen om dit te 
illustreren door enige jurisprudentie op het terrein van de algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur te beschouwen vanuit het perspectief van de pro-
blematiek van incommensurabiliteit. Ook op dat terrein speelt namelijk de 
problematiek: hoe te bepalen welk beginsel voorrang heeft bij een botsing van 
het legaliteitsbeginsel en een beginsel van behoorlijk bestuur? Bij de be-
schouwing van de jurisprudentie heb ik, gelet op die problematiek, vooral oog 
voor de vraag hoe de Hoge Raad zijn voorrangsregels heeft gemotiveerd. Een 
accentverschil met de dissertatie van Happé is dat in deze bijdrage de nadruk 
niet ligt op de uit de afweging voortvloeiende voorrangsregels, maar op de 
afweging zelf. Benadrukt moet worden dat geenszins een systematische of 
volledige analyse is beoogd. 
 
4.2. Vertrouwensbeginsel; beleid 
 
In een van de doorbraakarresten zet de Hoge Raad eerst het kader uiteen:45 
 

                                                 
43 Vgl. Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 55, met verwijzingen. 
44 Een mooi actueel voorbeeld is de kwestie die aan de orde is in relatief recente conclusies 
van A-G Wattel (conclusie voor HR 5 februari 2010, BNB 2010/148, en conclusie van 14 
december 2010, V-N 2011/8.14), namelijk de invulling van het begrip ‘belang’ voor de toe-
passing van art. 10a, lid 4 en 5, Wet Vpb 1969. Ook daarbij speelt de problematiek omdat uit 
de wetsgeschiedenis blijkt dat het voor de invulling van dat begrip niet alleen om het finan-
ciële belang maar ook om de zeggenschap gaat. Maar hoe deze elementen in aanmerking te 
nemen? Dat probleem is des te meer lastiger omdat de wetgever ook nog eens een kwantita-
tief aspect aan dat begrip koppelt (‘voor een derde gedeelte belang’). Maar hoe de elementen 
op te tellen, af te trekken, etc.? 
45 HR 12 april 1978, BNB 1978/135. 
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‘dat onder omstandigheden strikte toepassing van de wet (…) in die 
mate in strijd kan komen met een of meer beginselen van behoorlijk 
bestuur, dat die toepassing achterwege dient te blijven: 
dat in het algemeen de vraag onder welke omstandigheden dit laatste 
zich voordoet van geval tot geval moet worden beantwoord door af-
weging van het beginsel dat de wet moet worden toegepast tegen een 
of meer in aanmerking komende beginselen van behoorlijk bestuur; 
dat het een beginsel van behoorlijk bestuur is dat de administratie 
verwachtingen, welke zij bij een belanghebbende ten aanzien van een 
door haar te volgen gedragslijn heeft opgewekt en waarop deze zich 
in redelijkheid tegenover haar mag beroepen, honoreert’ 

 
Vervolgens geeft hij de voorrangsregel:  
 

‘dat aan dit beginsel bij een afweging als voormeld doorslaggevende 
betekenis moet worden toegekend indien een belastingplichtige zoda-
nig vertrouwen heeft mogen ontlenen aan uitlatingen, afkomstig van 
voor de belastingdienst verantwoordelijke bewindslieden, als kunnen 
zijn vervat in ministeriele resoluties, welke (…) met medewerking of 
goedvinden van de belastingdienst zijn gepubliceerd en aldus ter 
kennis van het publiek zijn gekomen’ 

 
De Hoge Raad geeft de volgende motivering voor dit afwegingsresultaat: 
 

‘dat immers de voor de belastingdienst jegens de volksvertegenwoor-
diging verantwoordelijke bewindslieden bevoegd zijn om, desgera-
den, in door de wetgever niet voorziene of althans in de wet niet 
specifiek geregelde gevallen (…) nadere regelen te geven en zij van 
die bevoegdheid in ruime mate gebruik plegen te maken; 
dat derhalve, indien de belastingplichtige zich beroept op vertrouwen 
dat hij aan uitlatingen als hiervoor genoemd heeft mogen ontlenen, 
de aanslag dienovereenkomstig behoort te worden vastgesteld, ook al 
zou de wet de fiscus ter zake niet een bepaalde beleidsvrijheid laten’ 

 
Deze motivering is, wat mij betreft, overtuigend. Dat neemt niet weg dat er 
wel een sprong is te zien. De motivering ziet op het gewicht van het vertrou-
wen (veel gewicht) en wellicht ook op dat van het legaliteitsbeginsel.46 Daaruit 
volgt echter nog niet dat het vertrouwensbeginsel meer gewicht in de schaal 
legt dan het legaliteitsbeginsel. Dat is de sprong die er nog is. Deze sprong 
zelf is niet in woorden uit te drukken; alleen het resultaat ervan. In die zin is 
er ‘met de beslissing, de afweging’. 
 
4.3. Vertrouwensbeginsel; inlichting 
 
Ter zake van een ander situatietype – vertrouwen gewekt door een (onjuiste) 
inlichting – overwoog de Hoge Raad het volgende:47 

                                                 
46 De frase ‘in door de wetgever niet voorziene of althans in de wet niet specifiek geregelde 
gevallen’ zou wellicht op gewichtsverlaging kunnen duiden. 
47 HR 26 september 1979, BNB 1979/311. 
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‘dat bij die afweging voorop dient te worden gesteld dat de fiscus niet 
gebonden kan worden geacht aan alle zijnerzijds gedane uitlatingen 
waardoor bij een belastingplichtige verwachtingen zijn gewekt ten 
aanzien van een door de fiscus te volgen gedragslijn; 
dat met name indien het gaat om reacties op een verzoek van een be-
lastingplichtige om inlichtingen aangaande de inhoud van wettelijke, 
dan wel andere door de fiscus in acht te nemen algemene regels, het 
belang dat de belastingplichtigen erbij hebben dat de fiscus zijn voor-
lichtende taak onbelemmerd kan vervullen ertoe noopt te aanvaarden 
dat het risico van een onjuiste inlichting in de regel voor rekening 
van de betrokken belastingplichtige blijft; 
dat bijzondere omstandigheden aanleiding kunnen geven van deze 
regel af te wijken en de fiscus aan dergelijke inlichtingen wel gebon-
den te achten, maar daartoe ten minste vereist zal zijn, vooreerst dat 
die inlichtingen niet zo duidelijk in strijd zijn met een juiste wetstoe-
passing dat de betrokken belastingplichtige redelijkerwijs hun on-
juistheid had kunnen en moeten beseffen, en voorts dat hij, afgaande 
op die onjuiste inlichtingen, een handeling heeft verricht of nagelaten, 
ten gevolge waarvan hij niet alleen de wettelijk verschuldigde belas-
ting heeft te betalen, maar daarenboven schade lijdt’ 

 
Hoofdregel is dus dat vertrouwen gewekt door inlichtingen niet wordt geho-
noreerd; uitzondering daarop wordt gemaakt in het geval sprake is van dispo-
sitieschade. Het gaat mij hier om de hoofdregel. De motivering daarvan heeft 
een argumentatiestructuur die vergelijkbaar is met die in het SGP-arrest. Er 
wordt namelijk een derde belang, te weten ‘het belang dat de belastingplichti-
gen erbij hebben dat de fiscus zijn voorlichtende taak onbelemmerd kan ver-
vullen’, bijgehaald dat de doorslag geeft. Zou dat belang eerder bij het 
schetsen van de te maken afweging als een bij de afweging betrokken belang 
zijn gepresenteerd, dan was het moeilijker geweest om te beargumenteren 
waarom aan het legaliteitsbeginsel en dat belang tezamen meer gewicht toe-
komt dan aan het vertrouwensbeginsel. Ook hier is een sprong. Let wel, moei-
te met de uitkomst heb ik niet. Ik meen overigens dat de afweging voldoende 
gemotiveerd is, omdat de Hoge Raad wel de argumenten benoemt die pleiten 
voor zijn afweging. Zoals we hierna zien (§4.5-4.7), gebeurt dat laatste niet 
altijd. 
 
4.4. Vertrouwensbeginsel; toezegging 
 
In het zojuist besproken arrest HR BNB 1979/311 komt ook een ander situa-
tietype aan de orde, te weten de situatie waarin vertrouwen is gewekt door een 
(onjuiste) toezegging. De Hoge Raad is ter zake van dat situatietype van oor-
deel dat het vertrouwensbeginsel – mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan 
– wél voorrang heeft: 
 

‘dat indien het daarentegen gaat om als toezeggingen op te vatten 
uitlatingen van de zijde van de fiscus, waaraan een belastingplichtige 
het vertrouwen heeft mogen ontlenen dat de fiscus, na kennisneming 
van alle daartoe vereiste bijzonderheden van de belastingplichtige zelf 
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betreffende geval, aan vorenbedoelde regels, zo omtrent de toepasse-
lijkheid of de toepassing daarvan vragen zijn gerezen, in zijn geval 
een bepaalde toepassing zal geven, bij een afweging als voormeld aan 
het voornoemde beginsel van behoorlijk bestuur doorslaggevende be-
tekenis moet worden toegekend; 
dat daarbij wel het voorbehoud moet worden gemaakt dat’ 

 
De Hoge Raad stelt hier dus niet het zogenoemde dispositievereiste als voor-
waarde voor voorrang van het vertrouwensbeginsel bij een toezegging. In het 
kader van deze bijdrage is interessant een discussie tussen Happé en Van Leij-
enhorst hierover. Van Leijenhorst acht het wenselijk dat de dispositie-eis wel 
wordt gesteld en betoogt: 

 
‘het ontgaat mij werkelijk waarom een toezegging, een inlichting of 
een standpuntbepaling van een ambtenaar sterkere werking zou moe-
ten hebben dan de wet indien zich niet voordoet het geval dat de be-
langhebbende, afgaande op die toezegging, die inlichting of die 
standpuntbepaling, een handeling heeft verricht of nagelaten, ten ge-
volge waarvan hij niet alleen de wettelijk verschuldigde belasting 
heeft te betalen, maar daarenboven schade lijdt.’48 

 
In zijn proefschrift toont Happé zich wel een voorstander van differentiatie 
tussen een toezegging en een inlichting en merkt hij ter zake van het stand-
punt van Van Leijenhorst op dat deze ‘over het hoofd [ziet] dat de belasting-
kamer van de Hoge Raad een vrij eng schade-begrip hanteert.’49 Zou een 
persoon die hetzelfde standpunt heeft als dat van Van Leijenhorst hierdoor 
overtuigd worden? Ik vermoed van niet. Dit houdt verband met de problema-
tiek van incommensurabiliteit. Deze persoon is immers in wezen van mening 
dat indien sprake is van een toezegging en geen sprake is van dispositieschade, 
het vertrouwensbeginsel niet zwaarder zou moeten wegen (vgl. geen ‘sterkere 
werking zou moeten hebben’) dan het legaliteitsbeginsel. Het verschil van 
inzicht lijkt mij niet zozeer terug te voeren op (het veronderstelde over het 
hoofd zien van) een bepaalde omstandigheid, maar op een verschil in ‘gewicht-
stoekenning’ aan de betrokken beginselen. Zelfs als dezelfde argumenten in 
aanmerking worden genomen, kunnen rationele personen een verschillend 
resultaat voorstaan, een verschillende ‘sprong’ maken, als gevolg van een ver-
schil in waardering. Ze zullen elkaar in dat geval niet kunnen overtuigen met 
argumenten. Als de ene kant van de medaille van de problematiek van incom-
mensurabiliteit is dat een keuze tussen incommensurabele opties niet volledig 
rationeel te funderen is, is de andere kant van dezelfde medaille dat een voor-
stander van een bepaalde optie niet met argumenten overtuigd zal kunnen 
worden van de juistheid van een andere optie.50 
 
 

                                                 
48 G.J. van Leijenhorst, ‘Belastingheffing, een kwestie van vertrouwen’, WFR 1993/773. 
49 Happé 1996, p. 202. 
50 Vgl. Mather 2002, p. 388: ‘The incommensurability thesis (…) asserts that rational per-
sons can disagree as to how certain conflicts (…) should be resolved.’ 
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4.5. Gelijkheidsbeginsel: Bewindsliedenarrest 
 
Interessant is dat de twee belangrijkste beginselen van behoorlijk bestuur in 
het belastingrecht – te weten het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbe-
ginsel51 – geconfronteerd zijn met hun eigen grenzen. Daarmee doel ik op 
situaties ter zake waarvan de Hoge Raad van oordeel is dat, ondanks dat het 
desbetreffende beginsel op zichzelf in geding is, het legaliteitsbeginsel toch 
prevaleert. Wat betreft het vertrouwensbeginsel is het desbetreffende situatie-
type hiervoor al aan de orde geweest, namelijk de situatie waarin sprake is van 
vertrouwen gewekt door een inlichting en waarin geen sprake is van disposi-
tieschade.52 Ook het gelijkheidsbeginsel is tegen zijn grenzen opgelopen. Ik 
doel op het Bewindsliedenarrest, waarin beleid aan de orde was. Het betreft 
daarbij het materiële gelijkheidsbeginsel. Het gaat daarbij namelijk om de si-
tuatie waarin een belastingplichtige niet onder het toepassingsbereik van het, 
al dan niet gepubliceerde, gunstige beleid valt (dus het formele gelijkheidsbe-
ginsel speelt niet), maar van mening is dat er geen goede reden is dat hij niet 
onder dat beleid valt.53 
Het proefschrift van Happé biedt in dit verband een mooi vergelijkingspunt. 
Kennisneming van de door Happé geformuleerde, op de toenmalige jurispru-
dentie gebaseerde, voorrangsregels ter zake leert dat voor de vraag of een 
belanghebbende een succesvol beroep kon doen op het materiële gelijkheids-
beginsel, doorslaggevend was of, kort gezegd, (i) belanghebbendes geval als 
gelijk kan worden aangemerkt als de gevallen waarop het desbetreffende be-
leid ziet én, indien dat het geval is, (ii) een objectieve en redelijke rechtvaardi-
ging ontbreekt voor de door het beleid veroorzaakte ongelijke behandeling.54 
Werden beide vragen bevestigend beantwoord, dan slaagde het beroep op het 
gelijkheidsbeginsel en verkreeg de belanghebbende een behandeling conform 
het gunstigere beleid. Hier valt dus (het resultaat van) de afweging van het 
gelijkheidsbeginsel en het legaliteitsbeginsel volledig samen met de vraag of 
sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel. 
Niet lang na de dissertatie van Happé zag de Hoge Raad zich echter gecon-
fronteerd met een hard case: een situatie waarmee hij nog niet eerder gecon-
fronteerd was en die noopte tot een heroriëntatie op beginselenniveau. Net als 
in eerdere arresten was in die ‘nieuwe’ situatie het desbetreffende beleid gun-
stiger dan de wet voorschreef, maar nieuw was dat het beleid gebaseerd was 
op een onjuiste wetsinterpretatie. In methodologisch opzicht is de beslissing 
van de Hoge Raad in die zaak (het Bewindsliedenarrest55) interessant, omdat 

                                                 
51 Al is het zorgvuldigheidsbeginsel in opmars; zie Happé e.a. 2010, par. 3.2. 
52 Standpunt zou kunnen zijn dat bij die situatie helemaal geen sprake is van een afweging 
van beginselen, omdat reeds niet aan de orde is dat het vertrouwensbeginsel zelf op het spel 
staat. Dat standpunt lijkt mij niet juist gelet op onder meer (i) de overwegingen in het moe-
derarrest BNB 1979/311, die er duidelijk op wijzen dat een en ander zich afspeelt in de sfeer 
van afweging, en (ii) de rol van dispositieschade (geen dispositieschade: wet wordt toegepast; 
wel dispositieschade: vertrouwen wordt gehonoreerd) in combinatie met het karakter van de 
omstandigheid (de kwestie of dispositieschade zich voordoet, zegt niets over (de mate van 
redelijkheid van of de aard van) het vertrouwen dat gewekt is, doch betreft typisch een 
kwestie die gewicht-bepalend is). 
53 Zie voor het onderscheid tussen het materiële en formele gelijkheidsbeginsel Happé 1996, 
§3.1.2. 
54 Zie Happé 1996, p. 295, 309 en 350. 
55 HR 5 februari 1997, BNB 1997/160. 
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daaruit bleek dat het kan zijn dat ondanks dat geen objectieve en redelijke 
rechtvaardiging bestaat voor een door een beleidsregel veroorzaakte ongelijke 
behandeling van gelijke gevallen, het legaliteitsbeginsel toch voorrang heeft 
op het gelijkheidsbeginsel: 
 

‘3.9. Weliswaar kunnen belastingplichtigen ook in gevallen waarin 
een gevolgd beleid berust op een onjuiste rechtsopvatting met een be-
roep op het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur 
aanspraak erop maken dat ook te hunnen aanzien dezelfde interpreta-
tie van de wet wordt gevolgd, maar daarbij past het voorbehoud dat, 
ook als overigens aan de vereisten voor toepassing van het gelijk-
heidsbeginsel is voldaan, er grond kan bestaan om niettemin voor-
rang te geven aan het beginsel dat de wet moet worden toegepast. 
3.10. Wanneer beleid, dat berust op een onjuiste rechtsopvatting, 
naar zijn bedoeling slechts wordt gevoerd ten aanzien van een zeer 
beperkte groep belastingplichtigen en aannemelijk is dat het zonder 
die onjuiste rechtsopvatting achterwege zou zijn gebleven, kunnen 
belastingplichtigen die niet tot de beperkte groep behoren niet met 
vrucht een beroep doen op toepassing van het gelijkheidsbeginsel als 
beginsel van behoorlijk bestuur zolang de onjuistheid van de rechts-
opvatting niet is gebleken.’ 

 
Het is duidelijk onder welke voorwaarden de Hoge Raad het legaliteitsbegin-
sel toch voorrang geeft op het gelijkheidsbeginsel. Opvallend is echter dat – 
anders dan bij het vertrouwensbeginsel in het situatietype van een inlichting – 
de Hoge Raad verder niet beargumenteert waarom het legaliteitsbeginsel zijns 
inziens voorrang heeft. Nu is, zoals hiervoor meermalen gezien, een sprong bij 
een afweging van beginselen in hard cases onvermijdelijk,56 maar dat neemt 
niet weg dat de rechter wel de redenen voor de desbetreffende sprong kan aan-
voeren voor zover dat mogelijk is (vgl. par. 3). Bovendien lijkt hier enige na-
dere redengeving wel mogelijk te zijn geweest. Zo geeft Happé in zijn BNB-
noot enige argumenten en wijst hij op het proportionaliteitsbeginsel. En Wat-
tel vindt in een andere verschijningsvorm van het gelijkheidsbeginsel (de ge-
lijkheid in meer abstracte zin wordt niet gediend door ‘proliferatie’ van een 
onjuiste behandeling) de reden.57 
 
4.6. Gelijkheidsbeginsel; oogmerk van begunstiging 
 
Een van die situatietypen waarin volgens de jurisprudentie een succesvol be-
roep op het gelijkheidsbeginsel mogelijk is, betreft het situatietype ‘oogmerk 
van begunstiging’. In het standaardarrest met betrekking tot dit situatietype 
overwoog de Hoge Raad: 

                                                 
56 Is eenmaal de voorrang(sregel) bepaald in een hard case, dan wordt bij volgende vergelijk-
bare gevallen beslist op basis van diezelfde voorrang(sregel) en is daarmee de afweging zelf 
naar de achtergrond verdwenen. 
57 Onderdeel 4.8 van Wattels conclusie voor HR 4 december 2009, BNB 2010/65: `Het is 
(…) minstens even onbevredigend jegens een ieder die wél zijn wettelijk verschuldigde 
belasting betaalt - en het brengt ons nóg verder van de wet - als een door de fiscus gemaakte 
fout in strijd met de wet geprolifereerd wordt naar belastingplichtigen jegens wie die fout 
terecht niet is gemaakt.’ 



PRINCIPIEEL BELASTINGRECHT 

170 

 
`dat evenwel voor toepassing van het gelijkheidsbeginsel in een geval 
als het onderhavige nodig is dat de ongelijke behandeling voortkomt 
uit een oogmerk van begunstiging, waarvoor niet voldoende is dat 
een ongelijkheid in behandeling tussen twee belastingplichtigen wel-
bewust - nog - niet is gecorrigeerd’ 

 
Het gaat mij hier niet zozeer om de positieve kant van deze voorrangsregel, 
maar vooral om de negatieve kant. Daarmee doel ik op het gegeven dat de 
door deze voorrangsregel gegeven afbakening meebrengt dat indien geen 
sprake is van een oogmerk van begunstiging (en evenmin van beleid of van het 
van toepassing zijn van de meerderheidsregel) geen succesvol beroep op het 
gelijkheidsbeginsel kan worden gedaan. Waarom wordt de grens gelegd bij 
een oogmerk van begunstiging? Een motivering ontbreekt voor deze ‘sprong’. 
Het lijkt mij dat een nadere redengeving temeer in de rede had gelegen omdat 
de grens van een oogmerk van begunstiging meebrengt dat het kan zijn dat 
ondanks een ongelijke behandeling van gelijke gevallen zonder objectieve en 
redelijke rechtvaardiging, niet met vrucht een beroep op gelijkheidsbeginsel 
kan worden gedaan. Samenhangend met het voorgaande: de Hoge Raad laat in 
het midden bij welke ‘stap’ het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt indien 
een oogmerk van begunstiging ontbreekt: is überhaupt geen sprake van aan-
tasting van het gelijkheidsbeginsel, of is daar op zichzelf wel sprake van maar 
weegt het legaliteitsbeginsel zwaarder. Ik sluit niet uit dat indien dit arrest ná 
het Bewindsliedenarrest zou zijn gewezen, het een vergelijkbare structuur had 
gehad als het Bewindsliedenarrest: dat wil zeggen onderkennen dat in situa-
ties waarin geen sprake is van een oogmerk van begunstiging wel sprake kan 
zijn van een spanning met het gelijkheidsbeginsel, maar niettemin voorrang 
voor het legaliteitsbeginsel. 
 
4.7. Gelijkheidsbeginsel; meerderheidsregel 
 
In de standaardarresten inzake de meerderheidsregel overwoog de Hoge 
Raad:58 
 

‘(…) bij de afweging van het beginsel dat de wet moet worden toege-
past, tegen het beginsel dat de administratie gelijke gevallen gelijk 
moet behandelen, [dient] aan laatstgenoemd beginsel ook doorslag-
gevende betekenis te worden toegekend wanneer in een meerderheid 
van de met het geval van de betrokken belastingplichtige vergelijkba-
re gevallen een juiste wetstoepassing achterwege is gebleven, met 
dien verstande dat hierbij niet in aanmerking mogen worden geno-
men gevallen zoals die waarin een juiste wetstoepassing is achterwe-
ge gebleven vanwege het geringe financiële belang of de aanslag niet 
overeenkomstig de wet is vastgesteld ten gevolge van tik- of schrijf-
fouten of daarmee gelijk te stellen vergissingen.’ 

 
Ook hier ontbreekt een nadere motivering waarom het legaliteitsbeginsel in 
de beschreven situatie voorrang dient te verlenen aan het gelijkheidsbeginsel. 

                                                 
58 HR 17 juni 1992, BNB 1992/294-295. 
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Die motivering had temeer in de rede gelegen, nu het resultaat van deze afwe-
ging niet zonder meer voor de hand lijkt te liggen.59 Maar dat is niet (alleen) 
het punt dat ik hier wil maken. 
Mijn punt is (ook) dat de Hoge Raad waarschijnlijk een zware dobber zou 
hebben gehad om de voorrang van het gelijkheidsbeginsel boven het legali-
teitsbeginsel te motiveren indien de standaardarresten zouden zijn gewezen 
ná het Bewindsliedenarrest. Dat arrest maakt immers duidelijk dat ook indien 
op zich sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen zonder 
objectieve en redelijke rechtvaardiging, niet zonder meer het legaliteitsbegin-
sel moet wijken. Daarmee samenhangend: de vraag rijst zelfs óf de Hoge Raad 
wel tot hetzelfde afwegingsresultaat zou zijn gekomen.60 Zowel de ‘Bewinds-
liedenarrest’-jurisprudentie61 als het (overigens wel vóór de standaardarresten 
inzake de meerderheidsregel gewezen) arrest inzake het oogmerk van begun-
stiging duidt erop dat – om de term van Wattel te bezigen – ‘proliferatie’ van 
fouten via het gelijkheidsbeginsel ongewenst wordt geacht, en dat daarom de 
drempel van een oogmerk tot begunstiging, althans van een bewuste begun-
stiging, geldt in de desbetreffende situatietypen.62 In de literatuur is (dan ook) 
gesteld dat moeilijk valt uit te leggen waarom die drempel niet geldt bij een 
situatietype zoals aan de orde bij de meerderheidsregel.63 
 
 
5. Tot besluit 
 
‘Motivering legitimeert’, zo schreef Richard in een van zijn meest kritische 
BNB-noten.64 Die motivering en daarmee de legitimatie lijken lastig te zijn 
wanneer de rechter wordt geconfronteerd met botsende beginselen en de po-
tentiële afwegingsresultaten incommensurabel zijn. Hoe kan de rechter in dat 
geval motiveren waarom het ene afwegingsresultaat beter is dan het andere? 
Ik denk dat het niet mogelijk is om dat volledig sluitend te motiveren. Er blijft 
veelal een ‘sprong’ over, die niet verder te motiveren is dan met de verwijzing 
naar het belang dat voor dat resultaat pleit. Dit betekent niet dat voor de hier 
besproken arresten geldt dat deze niet rationeel zijn. Dat zijn ze wél in die zin 
dat in al die arresten er argumenten zijn die pleiten voor de genomen beslis-
sing (zie §3). Het is alleen niet mogelijk sluitend te motiveren dat die argu-

                                                 
59 Zie daarover de bijdrage van Van Ballegooijen in deze bundel, die niet alleen praktische 
problemen noemt maar ook de ‘rechtsgrond’ van de meerderheidsregel ter discussie stelt. 
60 Let wel, het gaat hier om een ‘what if’-scenario. Op het enkele gegeven dat de Hoge Raad 
in recente jurisprudentie (dus ná het Bewindsliedenarrest) aan de meerderheidsregel heeft 
vastgehouden (HR 29 mei 2009, BNB 2009/184), kan daarom – in aanmerking genomen de 
betekenis van precedenten – niet gebaseerd worden dat het antwoord op de vraag bevesti-
gend is. 
61 Daarmee doel ik ook op jurisprudentie die voortbouwt op het Bewindsliedenarrest, zoals 
HR 2 oktober 2009, BNB 2009/299 en het ‘wethoudersarrest’ HR 22 januari 2010, BNB 
2010/146. Vgl. ook het Vinkenslagarrest HR 10 augustus 2007, BNB 2008/4. 
62 Dat bij het situatietype ‘beleid’ de drempel voor een succesvol beroep op het materiële 
gelijkheidsbeginsel ligt bij een bewuste begunstiging blijkt vooral uit meer recente jurispru-
dentie. Zie HR 2 oktober 2009, BNB 2009/299, en het wethoudersarrest (HR BNB 
2010/146). 
63 Zie bijv. de annotatie van Van Amersfoort in BNB 2010/65, alsmede onderdeel 4.2 en 4.3 
van de bijdrage van Van Ballegooijen in deze bundel. 
64 Noot bij BNB 2010/3. 
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menten dwingend zijn, dat wil zeggen dat ze meer gewicht in de schaal leggen 
dan de argumenten die pleiten tegen die beslissing, althans voor een andere 
beslissing. Een en ander dwingt in zekere zin tot nederigheid. Nederigheid in 
de zin dat onderkend wordt – door zowel de beslisser als degenen die met de 
beslissing geconfronteerd worden – dat de mogelijkheid van redengeving haar 
grenzen kent. 
Dat laatste neemt niet weg dat de motiveringplicht meebrengt dat de rechter 
wel zoveel mogelijk expliciet die argumenten voor de door hem gemaakte af-
weging dient te vermelden, daarbij overigens ook de tegenargumenten be-
noemend (opdat degenen die een andere beslissing voorstaan, zien dat die ook 
in de beoordeling zijn betrokken). Die redengeving en zijn positie dat hij móet 
beslissen – hij dient ‘regt te spreken’ op straffe van vervolging ‘uit hoofde van 
regtsweigering’ (artikel 13 Wet AB) – zorgen voor legitimatie. Een mooi 
voorbeeld van een arrest dat aan de motiveringseis voldoet, is mijns inziens 
het standaardarrest inzake de inlichting. Daarin maakt de rechter duidelijk 
waarom hij vindt dat niet te snel voorrang dient te worden gegeven aan het 
vertrouwensbeginsel, anders gezegd wat de redenen zijn om de eis van dispo-
sitieschade te stellen voor voorrang (zie §4.3). Sommige andere arresten sco-
ren echter minder hoog op dit punt. Een voorbeeld is het Bewindsliedenarrest, 
waarin een nadere redengeving voor de gemaakte afweging ontbreekt, terwijl 
die wel gegeven lijkt te kunnen worden (zie § 4.5). 
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Horizontalisering van het toezicht: veranderingen 
in de verhoudingen 
 
 
Drs. T.W.M. Poolen1 
 
 
1. Inleiding 
 
Richard Happé heeft in zijn loopbaan bij de Belastingdienst en in zijn weten-
schappelijke werk een bijzondere belangstelling getoond voor de rechtshand-
having door de Belastingdienst. Hij is een positief kritisch en erudiet denker 
en schrijver over de ontwikkelingen in het toezicht van de Belastingdienst. 
Zijn publicaties geven altijd aanleiding tot inspirerende discussies binnen en 
buiten de Belastingdienst en zeker ook tussen Richard en mij. Het is voor mij 
reden deze gelegenheid te gebruiken de belangrijkste ontwikkelingen in het 
toezicht, waaronder horizontaal toezicht, nog eens uiteen te zetten. Niet om 
het laatste woord te hebben, nee zeker niet. Ik kijk uit naar nog vele publica-
ties van en discussies met Richard en anderen. Het laatste woord over het toe-
zicht van de Belastingdienst is nog lang niet gesproken! 
 
In deze bijdrage geef ik eerst een korte ‘tour d’horizon’ van het moderne toe-
zicht van de Belastingdienst. Vervolgens ga ik in op enkele specifieke punten 
in de verhouding met belastingplichtigen: ´fair share´ als voorwaarde voor een 
convenant, zekerheid in vooroverleg en fiscale grensverkenning in convenant-
situaties, informatieplicht onder het convenant en mogelijke strijd met de 
AWR.  
 
 
2. Algemene uitgangspunten van het toezicht 
 
De permanente opdracht van de Belastingdienst luidt als volgt: 
De Belastingdienst geeft uitvoering aan: 
- de heffing, controle en inning van rijksbelastingen, bijdragen zorgverzeke-

ringswet, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekerin-
gen; 

- de controle op de naleving van wetgeving betreffende in-, uit- en doorvoer 
van goederen en van wetgeving op economisch, gezondheids-, milieu- en 
veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit; 

- de toekenning van en controle op inkomensafhankelijke toeslagen; 
- de opsporing op al de hiervóór genoemde terreinen. 
Dit doet hij zo doeltreffend en doelmatig mogelijk. Startpunten van zijn han-
delen zijn rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. 
 

                                                 
1 Lid van het managementteam Belastingdienst. 
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De Belastingdienst zet zich in om burgers en bedrijven vrijwillig hun ver-
plichtingen na te laten komen (compliance).  
Er is – ook volgens internationale normen – sprake van compliance als bur-
gers en bedrijven:  
1. zich (terecht) registreren voor belastingplicht; 
2. (tijdig) aangifte doen; 
3. juist en volledig aangifte doen; 
4. (tijdig) op de aangifte betalen. 
 
Naleving is in essentie gedrag. De Belastingdienst wil gewenst gedrag onder-
steunen en niet-gewenst gedrag tegengaan. Het is belangrijk daarbij te beden-
ken dat de meeste burgers en bedrijven hun fiscale verplichtingen willen 
nakomen.2 Uitgangspunt in het optreden van de Belastingdienst is dan ook 
vertrouwen. De Belastingdienst wil daarbij zoveel mogelijk in de actualiteit 
werken. Daarin past de ontwikkeling naar horizontaal toezicht die de Belas-
tingdienst heeft ingezet. Met horizontaal toezicht zoekt de Belastingdienst de 
samenwerking met bedrijven, met brancheorganisaties en met fiscaal dienst-
verleners om enerzijds de lasten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te 
beperken en anderzijds de effectiviteit van het toezicht te vergroten.  
 
 
3. De inrichting van het toezicht 
 
De Belastingdienst wil zijn toezicht zodanig inrichten dat hij zijn permanente 
opdracht zo doeltreffend en zo doelmatig mogelijk kan uitvoeren. De Belas-
tingdienst werkt doeltreffend door een responsieve handhavingsstijl toe te 
passen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het uitgaan van vertrouwen. Doel-
matigheid realiseert de Belastingdienst door te streven naar horizontalisering 
van het toezicht.3 Alle partijen in de fiscale keten hebben hierin een eigen ver-
antwoordelijkheid. De inzet van de horizontalisering is eventuele problemen 
vooraf op te lossen en dubbel werk in deze keten te voorkomen. Aldus kan de 
belastingplichtige sneller zekerheid worden geboden en hoeven minder tijdro-
vende controles achteraf te worden uitgevoerd. Door het verhogen van de 
rechtszekerheid, rekening te houden met en begrip te hebben voor de belan-
gen van belastingplichtigen en het verminderen van de administratieve lasten 
wil de Belastingdienst positief bijdragen aan het (fiscale) vestigingsklimaat. 
 
3.1. Doeltreffende uitvoering 
 
Doeltreffende uitvoering van wet- en regelgeving betekent voor de Belasting-
dienst het uitvoeren van die activiteiten die de compliance het meest bevorde-
ren. Het naleven en overtreden van regels wordt door de Belastingdienst 
gezien als gedrag waarop handhaving en toezicht invloed kunnen uitoefenen. 

                                                 
2 Zie voor een bespreking van rechtspsychologische literatuur waarin dit wordt aangetoond 
het preadvies van R. Happé, ‘Belastingethiek: een kwestie van fair share’, Preadvies VWB 
2010, Deventer, Kluwer 2011, § 2.5 en J.L.M. Gribnau, ‘Fiscale ethiek: wederkerige verant-
woordelijkheid voor de integriteit van het belastingrecht’, Preadvies VBW 2010, Deventer, 
Kluwer, 2011, § 1.3.3 en 1.7.3. 
3 Zie voor een eerdere beschouwing over horizontaal toezicht Th. Poolen, ‘Horizontalisering 
toezicht vanuit het perspectief van de Belastingdienst’, TFO 2009/16. 
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De Belastingdienst tracht gedrag om de regels na te leven te stimuleren en 
ongewenst gedrag te ontmoedigen. 
Handhaving kent twee dominante stijlen, een repressieve en een responsieve. 
Repressief handhaven is gebaseerd op het effect van afschrikking. Gedragswe-
tenschappelijk onderzoek geeft inzicht in de contraproductieve effecten van 
afschrikking zoals psychische weerstand, investering in tegenmaatregelen en 
pogingen handhavers te misleiden. In een repressieve handhavingstijl is de 
naleving primair afhankelijk van de prikkels van de handhaver.4 
Responsief handhaven kent een breder palet van handhavingsinstrumenten, 
waaronder voorlichting, dienstverlening, handhavingscommunicatie, instruc-
tie, onderzoek en controle en ook opsporing. De keuze voor de inzet van een of 
meer van deze instrumenten is afhankelijk van het gedrag, de houding en de 
motieven van degene(n) op wie het toezicht zich richt en de inschatting van de 
handhaver welk middel het meeste effect sorteert. Uitgangspunt van respon-
sief handhaven is dat altijd gestart wordt vanuit vertrouwen en het zoeken 
naar mogelijkheden tot samenwerking. Responsief handhaven omvat dus een 
breder handhavingspalet dan alleen horizontalisering van het toezicht. 
De Belastingdienst werkt volgens de uitgangspunten van responsief handha-
ven. De belastingplichtige is primair verantwoordelijk voor de naleving van 
(fiscale) wet- en regelgeving. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor be-
ïnvloeden van en toezien op de naleving van de wet- en regelgeving. Hij stemt 
zijn handhaving af op de het gedrag en de motieven van de belastingplichtige. 
De inzet van het meest adequate handhavingsinstrument maakt onderdeel uit 
van de handhavingsregie. Bij een belastingplichtige die doorgaans zijn fiscale 
verplichtingen nakomt en onbewust een fout maakt, past een andere reactie 
dan bij een belastingplichtige die willens en wetens de grenzen van de fiscale 
regelgeving opzoekt en daarbij de grens overschrijdt of misbruik maakt van de 
manier waarop de Belastingdienst is georganiseerd. Inzet van repressieve 
middelen wordt altijd ondersteund met middelen om de kans op langdurig 
negatieve effecten te minimaliseren. Een voorbeeld hiervan is wanneer een 
belastingplichtige voortdurend gebruikt maakt van fiscaal agressieve structu-
ren. Wanneer dit door de Belastingdienst in de uitvoering kan worden bestre-
den dan gaat hij daartoe over, gecombineerd met gesprekken over het gedrag 
en de motieven van belastingplichtige met als doel het ongewenste gedrag te 
ontmoedigen. 
Voor het stimuleren van gewenst gedrag en het ontmoedigen van ongewenst 
gedrag is de relatie met belastingplichtigen essentieel. De Belastingdienst 
investeert hiertoe veel in dienstverlening en directe contacten met fiscale 
dienstverleners en ondernemingen. Een voorbeeld hiervan is de gerichte star-
tersaanpak. De Belastingdienst zoekt proactief contact met starters. Uit on-
derzoek is gebleken dat aandacht in de beginfase van de onderneming lang 
doorwerkt. De Belastingdienst helpt beginnende ondernemers hun zaken goed 
te organiseren, zodat het voor hen makkelijker wordt de fiscale regels na te 
leven. 
Het voeren van vooroverleg is een ander voorbeeld van de wijze waarop de 
Belastingdienst tracht de compliance te bevorderen. 

                                                 
4 B. van Stokkom, Handhaven: eerst kiezen, dan doen. Sociaal-wetenschappelijke mogelijkheden en 
beperkingen, literatuurstudie in opdracht van Expertisecentrum Rechtshandhaving, Den Haag, 
Ministerie van Justitie, 2004, hfd. 3. 
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3.2. Doelmatige uitvoering 
 
Doelmatigheid in de uitvoering van de hem opgedragen rechtshandhavende 
taken betekent dat de Belastingdienst de beschikbare capaciteit zodanig inzet 
dat daarmee de compliance van de totale populatie belastingplichtigen wordt 
geoptimaliseerd. De Belastingdienst kiest met horizontalisering van het toe-
zicht voor het zoveel mogelijk gebruik maken van de aanwezige kwaliteit en 
professionaliteit in het werk van derden, waardoor doublures van werk en de 
hiermee gepaard gaande lasten zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Om dit mogelijk te maken zoekt de Belastingdienst naar mogelijkheden om 
samen te werken met belastingplichtigen, branches, fiscalisten, accountants en 
ontwikkelaars van administratieve software teneinde de toezichtslast te mini-
maliseren en naleving te bevorderen. De Belastingdienst steunt zoveel moge-
lijk op het door hen verrichte werk en past de vorm en intensiteit van het 
eigen toezicht aan op de kwaliteit van dat werk.  
Op deze wijze kan capaciteit worden vrijgespeeld om bij belastingplichtigen 
die het niet zo nauw nemen met hun fiscale verplichtingen te handhaven.  
 
3.2.1. Toepassing bij ZGO/MGO 
 
In het segment ZGO/MGO5 krijgt horizontaal toezicht vorm door handha-
vingsconvenanten te sluiten met individuele belastingplichtigen. Het uit-
gangspunt is dat ZGO/MGO’s in staat zijn hun (fiscale) processen te 
beheersen door een adequaat ‘tax control framework’ (TCF) in te richten en te 
onderhouden. Zij zijn hiervoor verantwoordelijk jegens hun aandeelhouders, 
werknemers, het maatschappelijk verkeer en toezichthouders. Het TCF is een 
integraal onderdeel van het interne beheersingssysteem van de onderneming. 
Dit interne beheersingssysteem heeft tot doel de onderneming te besturen en 
de (fiscale) risico’s te beheersen. Hier zit het aanknopingspunt voor het toe-
zicht van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft er belang bij dat de or-
ganisatie zijn fiscale risico’s beheerst en het ligt dan ook voor de hand dat hij 
in zijn toezicht steunt op het interne beheersingssysteem. Uiteraard is onder-
deel van deze aanpak dat de Belastingdienst onderzoekt of de kwaliteit van de 
interne beheersing inderdaad zodanig is dat de Belastingdienst er op kan ver-
trouwen dat de onderneming aanvaardbare aangiften indient. Is er sprake van 
gerechtvaardigd vertrouwen? De vorm en intensiteit van deze ‘realitycheck’ 
worden afgestemd op de kwaliteit van het systeem. Hierbij zijn de resultaten 
van de eigen monitoring van de interne beheersing door de organisatie en de 
externe controle belangrijke parameters. 
Deze aanpak heeft kenmerken van systeemtoezicht. De Inspectieraad defini-
eert systeemtoezicht als volgt: ‘Systeemtoezicht is al het toezicht waarbij de 
opzet, reikwijdte en werking van (kwaliteits)systemen en bedrijfsprocessen bij 
organisaties wordt vastgesteld. Dit door auditachtige onderzoeken met reali-
tychecks uit te voeren’.6 De Belastingdienst maakt zoveel mogelijk gebruik 

                                                 
5 ZGO/MGO betekent: zeer grote ondernemingen/middelgrote ondernemingen. 
6 J.K. Helderman en M.E. Honingh, Systeemtoezicht. Een onderzoek naar de condities en werking 
van systeemtoezicht in zes sectoren, uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onder-
zoek en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie en de interdepartementale 
werkgroep Handhaving en Gedrag, 2009, p. 7. 
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van de resultaten van het (interne beheersings)systeem maar dit is geen zelf-
standig object van toezicht. De Belastingdienst geeft geen gedetailleerde re-
gels of checklists met minimumeisen waaraan een TCF (het systeem) moet 
voldoen. Iedere organisatie is immers uniek waardoor er niet één TCF bestaat 
dat door alle ondernemingen kan worden gebruikt.7 Het interne beheersings-
systeem moet passen bij de specifieke kenmerken, zoals bijvoorbeeld de bran-
che, de concurrentiepositie, de omvang van de (internationale) activiteiten, de 
bereidheid tot het nemen van risico’s etcetera. De organisatie zelf kent de ei-
gen kenmerken het beste en beschikt daardoor over de informatie die nodig is 
voor het ontwerpen en implementeren van interne beheersing, gericht op 
compliance. Gedetailleerde regels van de Belastingdienst kunnen leiden tot 
‘moral hazard’ waarbij de belastingplichtige de eigen verantwoordelijkheid 
invult door de checklists af te vinken en het zicht op het uiteindelijke doel, ‘in 
control’ zijn en compliance, uit het oog verliest. De benadering van de Belas-
tingdienst is derhalve ‘principle based’ met doelvoorschriften die in het conve-
nant zijn opgenomen. De Belastingdienst maakt met belastingplichtigen dus 
afspraken over ‘het wat’, bijvoorbeeld de aangifte moet aanvaardbaar zijn. De 
invulling van ‘het hoe’ ziet de Belastingdienst als de verantwoordelijkheid van 
de belastingplichtige en vertrouwt daarbij op de professionaliteit van de par-
tijen in de fiscale keten. 
De uitvoering van de ‘auditachtige onderzoeken met realitychecks’ is gericht 
op de aanvaardbaarheid van de aangiften en gebeurt conform de Controle 
Aanpak Belastingdienst (CAB). De CAB is een moderne controle aanpak (‘au-
dit approach’) waarmee de Belastingdienst zijn controlebeslissingen optimali-
seert. De aanpak is gebaseerd op actuele audit-theoretische inzichten en 
toepassing van steekproeven. 
Kenmerken van de CAB zijn: 
- de controle leidt tot een uitspraak over de aanvaardbaarheid van de aangifte 

als geheel. De Belastingdienst zoekt dus niet naar fouten maar zoekt naar 
bevestiging dat de aangifte goed genoeg is. 

- er wordt maximaal gebruik gemaakt van interne en externe controles die al 
zijn uitgevoerd (het zogenoemde ‘schillenmodel’). Doublures worden aldus 
voorkomen waardoor de toezichtslast voor de onderneming wordt geredu-
ceerd. 

- de mate van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de controle worden 
vooraf met de belastingplichtige gedeeld. Op deze wijze wordt het onder-
zoek voor de belastingplichtige reproduceerbaar en kan de uitkomst van de 
controle worden gevalideerd. Verder kan belastingplichtige hier uiteraard 
rekening mee houden bij het inrichten van de eigen monitoring van de in-
terne beheersing; daarbij gelden dezelfde voordelen. 

 
3.2.2. Toepassing bij MKB 
 
Bedrijven in het MKB-segment zullen in het algemeen, gezien hun omvang en 
de beperkt aanwezige specifieke administratieve en fiscale kennis, niet in staat 
zijn zelfstandig te beantwoorden aan de eisen die voor zeer grote onderne-
mingen gelden. Daarnaast is het voor de Belastingdienst niet mogelijk, gezien 

                                                 
7 Zie ook de notitie van de Belastingdienst, Tax Control Framework, 21 maart 2008, te vinden 
op www.belastingdienst.nl. 
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de omvang van dit segment, met alle MKB-ondernemingen individuele conve-
nanten af te sluiten. Voor de MKB-ondernemingen speelt de boekhouder, ac-
countant en/of de fiscaal adviseur een belangrijke rol als het gaat om het 
voeren van de administratie en de totstandkoming van de diverse verantwoor-
dingen, zoals de jaarrekening en de fiscale aangiften. Het ligt daarom voor de 
hand deze (fiscaal) dienstverleners expliciet in de horizontalisering van het 
toezicht in dit segment te betrekken. De Belastingdienst en de dienstverlener 
stemmen hierbij hun processen zo op elkaar af dat de aangiften die de dienst-
verlener indient, voor de Belastingdienst aanvaardbaar zijn. De fiscaal dienst-
verlener heeft hiertoe een stelsel van kwaliteitsborging geïmplementeerd. Een 
periodieke beoordeling van de kwaliteit van de kantoorprocessen en producten 
is onderdeel van dit stelsel. Afspraken hierover worden samen met gelijksoor-
tige doelvoorschriften die gelden voor MGO/ZGO, zoals de aanvaardbare 
aangifte, vastgelegd in het convenant dat de Belastingdienst en de fiscaal 
dienstverlener sluiten. 
De Belastingdienst vertrouwt op de professionaliteit van de fiscaal dienstver-
lener en onderzoekt of de doelvoorschriften worden nagekomen. Dit onder-
zoek wordt aangeduid met metatoezicht. In het metatoezicht worden 
steekproefsgewijze convenantaangiften van belastingplichtigen aangewezen 
en op aanvaardbaarheid gecontroleerd. Het subject van het metatoezicht is dus 
de belastingplichtige en het object de aangiften waarvan de aanvaardbaarheid 
moet komen vast te staan. Daarbij maakt de Belastingdienst gebruik van de 
systemen, het werk en de kwaliteit van de fiscaal dienstverlener. 
 
3.3. Convenantaangifte 
 
Aangiften die in overeenstemming met het convenant worden ingediend wor-
den convenantaangiften genoemd. In beginsel is een convenantaangifte een 
aanvaardbare aangifte, maar onder het convenant is het mogelijk dat partijen 
tot de conclusie komen dat zij van mening blijven verschillen over een stand-
punt dat de belastingplichtige heeft ingenomen (‘agree to disagree’). Een con-
venantaangifte kan daarom een pleitbaar standpunt bevatten dat afwijkt van 
het standpunt van de inspecteur, mits partijen over de behandeling daarvan 
vooraf afspraken hebben gemaakt. Dat betekent dat het ‘pleitbare standpunt’ 
tijdens het vooroverleg aan de orde is gesteld en dat er een afspraak is ge-
maakt hoe de kwestie zal worden behandeld. 
 
3.4. Gerechtvaardigd vertrouwen: systeemtoezicht en de relatie 
 
De Belastingdienst steunt niet louter op (interne) beheersingssystemen. De 
Belastingdienst wil dit systeemtoezicht in alle gevallen aanvullen met het op-
bouwen en onderhouden van een relatie die is gebaseerd op wederzijds ver-
trouwen, begrip en transparantie. Regelnaleving is immers niet alleen 
afhankelijk van systemen. De ‘tone at the top’ en de ‘soft controls’ binnen een 
organisatie hebben bijvoorbeeld grote invloed op de houding en het gedrag 
van de medewerkers van de organisatie en daarmee op de compliance. In ge-
sprekken met belastingplichtigen en fiscaal dienstverleners komen deze on-
derwerpen aan de orde. De Belastingdienst wil zicht hebben op de waarden 
van de ondernemingsleiding en hoe deze waarden door de ondernemingslei-
ding binnen de organisatie worden uitgedragen. 
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4. Gewijzigde verhoudingen door horizontalisering? 
 
Horizontalisering van het toezicht heeft tot een andere wijze van samenwer-
ken geleid tussen Belastingdienst, belastingplichtige en de fiscaal dienstverle-
ner. Hierna verken ik de reikwijdte daarvan op een drietal punten. 
 
4.1. ‘Fair share’: voorwaarde voor een convenant? 
 
De rechtstoepassing bij horizontaal toezicht vindt steeds plaats binnen de ka-
ders van wet, jurisprudentie en beleid. Qua uitkomst zijn er derhalve geen 
verschillen vergeleken met de andere vormen van toezicht; geen strengere 
behandeling, maar ook geen soepelere behandeling. De prijs voor het conve-
nant is niet dat er meer belasting moet worden betaald dan strikt uit de wet 
voortvloeit; aan de andere kant levert het convenant geen profijt op omdat het 
niet tot een lager bedrag aan te betalen belasting leidt dan uit de wet voort-
vloeit. Alleen het proces, de weg naar de uitkomst, verschilt. Bij horizontaal 
toezicht wordt getracht zoveel mogelijk zaken aan de voorkant, in de actuali-
teit, af te handelen. Derhalve wordt een convenant niet alleen afgesloten met 
die belastingplichtigen die zich bereid verklaren een zogenoemd ‘fair share’ af 
te dragen.8 Ook het in stand blijven van een convenant staat los van het al dan 
niet afdragen van een ‘fair share’. Wat het begrip ‘fair share’ exact inhoudt is 
niet geheel duidelijk. De discussie over ‘fair share’ wordt ook gevoerd als on-
derdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel in het bedrijfsle-
ven als in de wetenschappelijke wereld. Het begrip suggereert een morele 
connotatie die niet hoeft te corresponderen met de belastingschuld zoals deze 
uit de wet voortvloeit; het suggereert een criterium voor een redelijke bijdrage 
aan de schatkist. Het legaliteitsbeginsel borgt dat de belastingheffing is ge-
stoeld op een wettelijke basis. Belastingplichtigen hebben de vrijheid om fis-
caal de meest voordelige weg te kiezen, mits zij maar binnen de grenzen van 
de wet blijven. Of en in welke mate zij daarvan gebruik maken is hun eigen 
afweging. 
Indien een belastingplichtige een buitenlandse deelneming verwerft en deze 
volledig financiert met een banklening is de rente op deze lening in beginsel 
aftrekbaar ten laste van de Nederlandse grondslag. De voordelen uit de deel-
neming worden onder toepassing van de deelnemingsvrijstelling niet in Ne-
derland belast. Het resultaat kan zijn dat de belastinggrondslag in Nederland 
dientengevolge wordt uitgehold. Naar mijn mening gaat het niet aan dat de 
inspecteur in het kader van het convenant de belastingplichtige in casu aan-
spreekt op het eroderen van de belastinggrondslag in Nederland. De juiste 
rechtstoepassing in deze casus is immers niet aan enigerlei vorm van twijfel 
onderhevig. Daarbij komt dat dit zogenoemde ‘Bosal-gat’ reeds gedurende 
geruime tijd bekend is bij de wetgever. Indien de wetgever vervolgens geen 
actie tot reparatie onderneemt, kan dit niet aan de belastingplichtige worden 
tegengeworpen met een beroep op de ‘fair share’-gedachte. Het is niet aan de 
inspecteur, met een verwijzing naar het convenant, aan de belastingplichtige 
te verzoeken of de vreemd vermogenfinanciering niet een tandje lager kan. De 

                                                 
8 Vgl. R.H. Happé, ‘Handhavingsconvenanten: een paradigmawisseling in de belastinghef-
fing’, TFO 2009/5, § 5 e.v. 
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uiteindelijke afweging of en in welke mate de belastingplichtige de buitenland-
se deelneming met vreemd vermogen wil financieren ligt bij hem. Indien men 
de belastingplichtige die zijn buitenlandse deelneming met vreemd vermogen 
financiert de morele maat wenst te nemen, dient men ook degenen de maat te 
nemen die hun eigen woning hebben gefinancierd met een spaarhypotheek. 
Een fiscale duiding van de feiten van een dergelijke hypotheekvorm zou wel 
eens tot een andere conclusie kunnen leiden dan aftrek van rente en onbelaste 
aangroei van het spaardeel. Nu de wetgever deze hypotheekvorm expliciet 
heeft goedgekeurd, gaat het mijns inziens niet aan om belastingplichtigen die 
zich van deze hypotheekvorm bedienen te veroordelen. Het gebruik hiervan is 
volkomen legitiem. 
Het vorenstaande neemt niet weg dat belastingplichtigen uit eigen beweging 
de weg van het midden wensen te bewandelen en niet steeds elke mogelijke 
vorm van belastingbesparing benutten. In de huidige samenleving die steeds 
transparanter wordt, met een grote invloed van de media, ligt reputatieschade 
op de loer die multinationals doorgaans liever wensen te mijden. Deze afwe-
gingen zijn echter niet aan inspecteurs, maar zijn volledig aan belastingplich-
tigen. 
Indien de inspecteur bepaalde structuren onwenselijk vindt, maar geen moge-
lijkheden ziet om deze in de uitvoering te bestrijden zal hij dit ter kennis die-
nen te brengen van het departement. Bezien kan dan worden of en in hoeverre 
aanpassing van de regelgeving wenselijk is. Echter, in de communicatie met 
de belastingplichtige over dergelijke structuren waakt de inspecteur er wel 
voor, dat het uitblijven van een reactie van zijn kant, niet kan worden opgevat 
als een morele legitimatie van de uitkomst van de afweging van belasting-
plichtige. Die is immers aan de belastingplichtige zelf. 
De afspraken die in het convenant worden gemaakt gaan niet over de fiscale 
inhoud, maar over het proces. Ik zou in het kader van horizontaal toezicht dan 
ook willen spreken van ‘fair play’ als leidend beginsel. 
 
4.2. Zekerheid in vooroverleg en fiscale grensverkenning 
 
De Belastingdienst hanteert bij de behandeling van belastingplichtigen de 
beginselen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtmatigheid. 
Rechtszekerheid wordt enerzijds geboden door in aanvulling op de wetgeving 
en jurisprudentie het fiscale uitvoeringsbeleid in beleidsbesluiten neer te leg-
gen. In de periode 2006-2010 is het aantal beleidsbesluiten gedaald van ruim 
3000 naar ruim 400. Ook is het karakter van de beleidsbesluiten veranderd. 
Minder een beschrijving van casuïstiek en vragen en antwoorden, maar een 
beschrijving van generieke lijnen. Het doel is te komen tot zogenoemde ka-
derbesluiten. Op deze wijze hebben de professionals in het veld, meer moge-
lijkheden om recht te doen aan de feiten en omstandigheden van het concrete 
geval. Er kan maatwerk worden geleverd. De inspecteurs kunnen hun freies 
Ermessen benutten teneinde recht te doen in het voorliggende geval. 
Anderzijds wordt rechtszekerheid geboden doordat de Belastingdienst de mo-
gelijkheid biedt tot vooroverleg. In individuele gevallen wordt belastingplich-
tigen de mogelijkheid geboden met de inspecteur waaronder zij ressorteren 
vooroverleg te voeren en zodoende een standpunt te vragen over voorgeno-
men (of al verrichte) handelingen. Het vooroverleg zal in de meeste gevallen 
resulteren in een standpunt van de inspecteur over de fiscale behandeling van 
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de kwestie. De belastingplichtige krijgt daarmee zekerheid over de betreffende 
fiscale kwestie. De standpuntbepaling naar aanleiding van het vooroverleg kan 
worden gegeven in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, een toezeg-
ging of een andere uitlating waaraan de inspecteur ten opzichte van de belas-
tingplichtige is gebonden. Dit standpunt kan uitdrukkelijk ook inhouden dat 
de inspecteur de voorgelegde opzet zal bestrijden, bijvoorbeeld onder toepas-
sing van ‘fraus legis’ of via een fiscaalrechtelijke kwalificatie van de feiten. De-
ze mogelijkheid tot vooroverleg staat voor alle belastingplichtigen open, 
ongeacht of sprake is van een convenant. 
Het vooroverleg verloopt in situaties waarin een convenant is afgesloten in 
beginsel niet anders dan in een situatie zonder convenant. Een wezenlijk ver-
schil is wel dat in een situatie van een convenant belastingplichtige zich heeft 
gecommitteerd om alle fiscaal relevante punten vooraf voor te leggen. In de 
praktijk komt soms de vraag op naar een juridisch waterdichte omschrijving 
van hetgeen in het vooroverleg zou moeten worden voorgelegd. Ik vind dit 
een onjuiste benadering. Het doel van het vooroverleg in een convenantsitua-
tie is immers dat de belastingplichtige ‘in control’ wil zijn. Dit wordt bereikt 
door in samenwerking met de inspecteur fiscale discussiepunten in de actuali-
teit te bespreken. Hij wil niet geconfronteerd worden met onaangename ver-
rassingen achteraf. Een simpele vuistregel kan dan zijn om die zaken waar de 
inspecteur wel eens anders over zou kunnen denken, tevoren af te stemmen. 
Dit is maatwerk dat in goed overleg met de competente inspecteur moet wor-
den ingevuld. Ingeval van twijfel geldt: niet inhalen. 
In een situatie waarin geen sprake is van een convenant ligt het initiatief tot 
vooroverleg volledig bij de belastingplichtige. Hij maakt eenzijdig de afwe-
ging wanneer hij behoefte heeft aan vooroverleg. Het proces van het voor-
overleg en de uitkomst van de rechtstoepassing verschillen echter niet van de 
situatie waarin sprake is van een convenant. 
De vraag dringt zich op of een convenant met de Belastingdienst gehandhaafd 
kan blijven, wanneer er bewust een route is opgezet met het doel om de belas-
ting te ontwijken. De Staatssecretaris9 is van mening dat indien een belasting-
plichtige volledig transparant is en vooraf de fiscaal relevante punten bij de 
inspecteur op tafel legt, het opzeggen van een convenant niet aan de orde is. 
Ook niet in gevallen waarin de belastingplichtige en de inspecteur het niet met 
elkaar eens zijn over de fiscale gevolgen van een bepaald feitencomplex. In een 
dergelijke situatie kan het geschil uiteindelijk aan de rechter worden voorge-
legd. In gevallen waarin een belastingplichtige zich bedient van fiscaal agres-
sieve structuren en daarin niet (volledig) transparant is, komt de basis aan het 
convenant te ontvallen. 
Van fiscale grensverkenning is sprake als de inspecteur in het vooroverleg een 
standpunt inneemt over de voorgelegde casus, de belastingplichtige zich hier 
niet in kan vinden en deze vervolgens probeert de casus, door telkens kleine 
wijzigingen aan te brengen, fiscaal net aanvaardbaar te presenteren. In een 
dergelijke situatie zal de inspecteur, ongeacht of een convenant is gesloten, het 
vooroverleg beëindigen zonder een standpunt in te nemen. Naar de mening 
van de Staatssecretaris10 past het niet binnen een convenant dat een belasting-
plichtige zich bij voortduring bezighoudt met fiscale grensverkenning. 

                                                 
9 Brief Minister van Financiën van 1 juli 2010, nr. DGB2010/2996, V-N 2010/31.2. 
10 Brief Minister van Financiën van 1 juli 2010, nr. DGB2010/2996, V-N 2010/31.2. 
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4.3. Informatieplicht onder het convenant: strijd met de AWR? 
 
In het handhavingsconvenant wordt onder andere afgesproken dat de belas-
tingplichtige ingenomen of in te nemen relevante (fiscale) standpunten zo snel 
mogelijk voorlegt aan de Belastingdienst. Het gaat daarbij om zaken waarover 
verschil van inzicht met de Belastingdienst kan ontstaan, door bijvoorbeeld 
een verschil in duiding van feiten of door wetsinterpretatie. Belastingplichtige 
verstrekt aan de Belastingdienst actief inzicht in alle relevante feiten en om-
standigheden, de standpunten en haar visie op de daarbij behorende rechtsge-
volgen.11 
Op basis van een handhavingsconvenant wordt niet meer informatie gevraagd 
dan de Belastingdienst bij overige vormen van toezicht zou kunnen vragen op 
basis van artikel 47 AWR.12 Wel zijn er twee verschillen die beide voortko-
men uit de vrijwillige keuze van de belastingplichtige om te participeren in het 
horizontaal toezicht. 
Het eerste verschil betreft het initiatief tot het verstrekken van informatie bij 
wijze van vooroverleg en het moment waarop de informatie van belasting-
plichtige naar de inspecteur gaat. Het convenant vraagt aan de belastingplich-
tige om de informatie proactief te verstrekken. Dit is noodzakelijk om via 
vooroverleg het toezicht in de actualiteit te kunnen realiseren. 
Het tweede verschil is dat ook de standpunten en de visie op de daarbij beho-
rende rechtsgevolgen van de belastingplichtige worden gevraagd. Deze ver-
plichting vloeit niet voort uit de AWR, maar hangt samen met het 
gezamenlijke doel zo snel mogelijk zekerheid te verschaffen. Wanneer voor-
overleg gericht is op een vaststellingsovereenkomst dan vloeit deze verplich-
ting voort uit het burgerlijk recht. De belastingplichtige heeft dus de 
verantwoordelijkheid de relevante feiten en omstandigheden met een fiscale 
conclusie voor te leggen, waardoor de inspecteur zijn verantwoordelijkheid 
kan nemen door snel te beoordelen of de gevraagde behandeling akkoord is.  
Tot slot kan worden opgemerkt dat ook onder een convenant de belasting-
plichtige een privédomein heeft onder toepassing van het ‘fair-play’-beginsel. 
Op basis hiervan behoeven de fiscale adviezen niet te worden verstrekt aan de 
inspecteur. Overigens ziet men in de praktijk wel dat belastingplichtigen deze 
adviezen op vrijwillige basis verstrekken teneinde hun argumentatie kracht bij 
te zetten. 
 
 
5. Tot slot 
 
In de snel veranderende en sterk internationaal georiënteerde Nederlandse 
samenleving is het toezicht door de Belastingdienst continu in ontwikkeling. 
Met alleen de traditionele vormen van toezicht, die vrij duur zijn, is het moei-
lijk in te spelen op deze veranderingen. Adequaat toezicht betekent niet alleen 
dat wet- en regelgeving worden gehandhaafd, maar ook dat toezicht efficiënt 
en effectief is. Heldere, eenvoudige wet- en regelgeving helpen hierbij. Ade-
quaat toezicht zal er ook toe leiden dat Nederland aantrekkelijk blijft voor 
ondernemers en organisaties, omdat de administratieve lasten zullen worden 

                                                 
11 Zie standaardtekst van een individueel convenant op www.belastingdienst.nl. 
12 Vgl. Happé 2009, § 5 e.v. 
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beperkt. De Belastingdienst heeft zich met de introductie van horizontaal toe-
zicht en de ontwikkeling naar responsief handhaven gemanifesteerd als een 
rechtshandhaver die oog heeft voor deze ontwikkelingen. Hierbij zoekt hij 
samenwerking met bedrijven, brancheorganisatie, fiscaal dienstverleners, we-
tenschap en andere belanghebbenden, om te komen tot goede relaties, geba-
seerd op wederzijds vertrouwen. Om een herkenbare en eenduidige (uniforme) 
aanpak door de Belastingdienst te waarborgen heeft de Belastingdienst de 
‘Leidraad Horizontaal Toezicht binnen de Individuele Klantbehandeling 
(MGO/OCK13 en ZGO)’, de ‘Leidraad Horizontaal Toezicht MKB, Fiscaal 
dienstverleners’ en de ‘Leidraad Horizontaal Toezicht MKB, Brancheorganisa-
ties’ opgesteld.14 

                                                 
13 OCK betekent: overige complexe klanten. 
14 Zie www.belastingdienst.nl. 
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De verdelingsregels van het OESO Modelverdrag:  
vragen rond rechtszekerheid en doelmatigheid – 
een korte verkenning 
 
 
Prof. mr. C. van Raad1 
 
 
1. Belastingverdragen hebben tot doel de dubbele belasting te voorkomen die 
zich met name voordoet als een inwoner van de ene staat (die in die staat voor 
zijn wereldinkomen wordt belast) inkomsten geniet waarover ook de andere 
verdragsstaat belasting heft.  Op welke grond die andere staat de niet-inwoner 
wil belasten, kan voor het moment in het midden blijven. 
 
Indien twee staten (de woonstaat en een andere staat) beide iemand voor een-
zelfde inkomensbestanddeel willen belasten, staan er om dubbele belastinghef-
fing te voorkomen drie mogelijkheden open:  
A.  de andere staat ziet af van heffing; 
B.  de woonstaat ziet af van heffing; 
C.  de twee staten verdelen samen de heffing. 
Het voorkomen van dubbele belastingheffing wordt dus gerealiseerd doordat 
een of elk van beide staten zich een beperking oplegt bij het toepassen van zijn 
nationale heffingsregels. Belastingverdragen beperken aldus de twee staten bij 
de toepassing van het nationale belastingrecht.  
 
2. Het kernstuk van de regels waarmee een belastingverdrag dubbele belas-
ting voorkomt, wordt gevormd door het onderdeel waarin de zogenoemde 
verdelingsregels zijn opgenomen. In dit onderdeel (Hoofdstuk III van het 
OESO-modelverdrag) leggen de staten hun afspraken vast hoe zij ten aanzien 
allerlei soorten inkomsten de toepassing van hun nationale heffingsregels aan 
banden leggen. In theorie is het denkbaar dat deze begrenzing op een uiterst 
eenvoudige en voor alle inkomsten soorten eenvormige manier wordt gereali-
seerd. De twee staten kunnen bijvoorbeeld afspreken dat elk van hen zich vol-
ledig onthoudt van het belasten van inkomsten die worden genoten door een 
inwoner van de andere staat (derhalve: uitsluitende toepassing van de hierbo-
ven onder A genoemde optie).  In dat geval heeft steeds de woonstaat het ex-
clusieve heffingsrecht en dient de andere staat volledig van heffing af te zien. 
Afgezien van mogelijke conflicten over de woonplaats van de inkomstengenie-
ter is dit een eenvoudige en doeltreffende manier om dubbele belastingheffing 
te voorkomen. Een diametraal hiertegenover staande, alternatieve keuze zou 
zijn dat elk van twee staten uitsluitend inkomsten belast die uit het eigen ter-
ritoir afkomstig zijn, ongeacht in welke staat de genieter zijn woonplaats heeft 
(dit is de hierboven onder B genoemde mogelijkheid). In dat geval onthoudt 
elk van de twee staten zich volledig van het heffen van belasting over inkom-
sten die eigen inwoners genieten uit de andere verdragsstaat. Ook deze me-

                                                 
1 Hoogleraar internationaal belastingrecht Universiteit Leiden, chairman International Tax 
Center Leiden. 
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thode oogt simpel en doeltreffend doch zal vaker dan de eerdergenoemde me-
thode conflicten opleveren: hoe wordt de territoriale herkomst van een inko-
mensbestanddeel vastgesteld?  
 
3. In de belastingverdragpraktijk wordt geen van deze beide methoden exclu-
sief toegepast. De verdragsstaten kiezen in hun belastingverdragen steeds 
voor een combinatie van de drie genoemde verdelingsmogelijkheden: voor 
sommige categorieën inkomsten ziet de andere staat af van heffing (groep A), 
voor andere soorten inkomsten is het de woonstaat die zich van heffing ont-
houdt (groep B) en voor een derde groep inkomsten wordt de heffing tussen 
de twee staten verdeeld (groep C, hierboven).  
 
Als nu binnen elk van deze drie groepen één uniforme verdelingsregel zou 
gelden, zou het verdragshoofdstuk dat zich met de verdeling van de inkom-
stensoorten tussen de twee verdragslanden bezighoudt, nog steeds betrekke-
lijk kort en eenvoudig kunnen zijn. Het zou slechts drie bepalingen behoeven 
te omvatten, waarvan de eerste een opsomming bevat van de inkomstensoor-
ten ten aanzien waarvan de andere staat zijn heffingsregels buiten toepassing 
laat, een tweede bepaling die de bestanddelen opsomt waarvoor de woonstaat 
van belastingheffing afziet, en een derde met een opsomming van inkomsten-
bestanddelen waarvoor de heffing tussen de twee staten wordt verdeeld alsme-
de een regel hoe deze verdeling plaatsvindt.   
 
4. In de praktijk ligt het wat ingewikkelder met de regels van deze drie groe-
pen. Laten we de tweede groep (groep B) nader bezien. Deze omvat de inkom-
stencategorieën die beide staten in eerste instantie mogelijk willen belasten 
(de andere staat omdat de inkomsten ‘afkomstig’ zijn uit die staat of anderszins 
daarmee een band of aanknopingspunt (‘nexus’) hebben, en de woonstaat om-
dat de genieter van de inkomsten in die staat woonachtig is) maar waarvoor de 
woonstaat onder omstandigheden van heffing wenst af te zien.   
 
De reden dat de andere staat wil heffen over een bepaald inkomensbestanddeel 
van een inwoner van de ene staat, zal in de regel zijn dat die andere staat van 
oordeel is dat het bestanddeel met die staat een nexus heeft. Een staat is vrij 
een nexus aan te nemen tussen bepaalde inkomsten en zijn grondgebied. Be-
zien wij bijvoorbeeld loon uit dienstbetrekking. Als de werkgever in een ande-
re staat dan de woonstaat van de werknemer is gevestigd, kan de 
vestigingsstaat van die werkgever van oordeel zijn dat vanwege de plaats van 
vestiging van de werkgever het loon dat aan de werknemer wordt betaald, uit 
eigen territoir afkomstig is. Indien deze werknemer de werkzaamheden in het 
kader van zijn dienstbetrekking verricht in een andere staat dan zijn woon-
staat, staat het echter ook die andere staat vrij het standpunt innemen dat, nu 
de werkzaamheden binnen zijn territoir plaatsvinden, er sprake is van een vol-
doende nexus om de inkomsten te belasten. Het kan zich derhalve zeer wel 
voordoen dat meer dan één staat claimt voldoende nexus met gegeven inkom-
sten te hebben en deze daarom wil belasten.  Om meervoudige heffing door 
andere staten te vermijden dienen de twee verdragsstaten in elk van de verde-
lingsregels van hun belastingverdrag een eenduidige nexus op te nemen. Zij 
komen overeen welke nexus met de andere staat zij aanvaarden voor de toepas-
sing van de verdelingsregel die de heffing aan de andere staat overlaat (terwijl 
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de woonstaat afziet van heffing). In het geval van loon uit dienstbetrekking 
kunnen zij bijvoorbeeld afspreken dat als nexus aanvaard wordt het uitgeoe-
fend worden van de dienstbetrekking op het grondgebied van die andere staat 
(en niet het woonachtig zijn van de werkgever in de andere staat). Laten we 
aannemen dat deze regel is opgenomen zowel in het verdrag tussen de woon-
staat van de werknemer en de andere staat waar de werkgever is gevestigd als 
in het verdrag tussen de woonstaat van de werknemer en de derde staat waar 
deze zijn werkzaamheden verricht. In dat geval zal voor het eerste verdrag 
geen sprake zijn van een erkende nexus met de andere staat (zodat die staat 
van heffing moet afzien, en de woonstaat volledig kan belasten), terwijl voor 
het tweede verdrag de door de andere (derde) staat toegepaste nexus wel aan 
de verdragsvoorwaarde voldoet, zodat die staat mag heffen (en de woonstaat 
daarvan afziet) 
 
Er zal bij inkomstencategorieën waarbij de woonstaat onder omstandigheden 
het heffingsrecht aan de andere staat wil overlaten, dus steeds per inkomsten-
soort moeten worden aangegeven onder welke precieze omstandigheden de 
andere staat inderdaad mag heffen (en, daarop aansluitend, de woonstaat daar-
van af moet zien).  Bij het afwezig zijn van zo’n omstandigheid dient de andere 
staat dus wel van heffing af te zien (en, daarop aansluitend, behoeft de woon-
staat dat niet te doen).   

 
5. Tegen deze achtergrond zou het voor de hand liggen als ten aanzien van 
elke inkomstensoort de in een belastingverdrag opgenomen verdelingsregel 
twee elementen bevat: 
   als bij de gegeven inkomsten sprake is van de overeengekomen nexus met 
de andere staat, mag die andere staat inderdaad zijn heffingsregels toepassen 
en dient de eerste staat van heffing af te zien; 
   in alle andere gevallen waarin de andere staat dergelijke inkomsten zou 
willen belasten, dient deze staat van heffing af te zien. 
 
Als deze twee elementen worden samengevoegd, zou de regel luiden: inkom-
sten van de desbetreffende soort mogen niet worden belast door de andere 
staat tenzij deze inkomsten de overeengekomen nexus hebben met de andere 
staat. De meeste verdelingsregels in het OESO Modelverdrag bevatten even-
wel niet deze voor de hand liggende structuur. 
 
6. Indien voor twee of meer inkomstensoorten de twee verdragsstaten een 
identieke nexus overeenkomen, kunnen de desbetreffende verdelingsregels 
worden samengevoegd. In de verdragspraktijk heeft zich evenwel een ver-
scheidenheid aan nexus ontwikkeld waardoor er binnen elk van de drie ge-
noemde groepen van inkomsten toch steeds sprake is van meer dan één 
verdelingsregel.  Zo laat artikel 6 (Inkomsten uit onroerende goederen) van 
het verdrag tussen de woonstaat van de genieter en de staat waar zich de bron 
van de inkomsten (de onroerende zaak) bevindt, de heffing aan die andere staat 
over, ongeacht waar de debiteur van de inkomsten woonachtig is. Als de debi-
teur van de huurpenningen woonachtig is in een derde staat, laat artikel 6 van 
het verdrag dat de woonstaat van de genieter gesloten heeft met die derde 
staat, aan die staat geen heffingsrecht over. Voor toepassing van artikel 6 
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vormt het woonachtig zijn van de debiteur dus geen heffings-nexus voor de 
andere verdragsstaat. Beschouwen we evenwel artikel 16 (Bestuurders- en 
commissarissenbeloningen) dan blijkt de woonstaat van de debiteur (in het 
kader van artikel 16): het lichaam waarvan de genieter van de beloning be-
stuurder of commissaris is) wel doorslaggevend te zijn. Als de plaats waar de 
bestuurder of commissaris zijn werkzaamheden verricht, zich in een derde 
staat bevindt en die derde staat daarom die beloningen zou willen belasten, 
blijkt artikel 16 van het verdrag tussen de woonstaat van de genieter van de 
beloning en de staat van werkzaamheid daarentegen geen gewicht toe te ken-
nen aan die nexus.  Voor artikel 16 is de relevante nexus derhalve de woon-
plaats van de debiteur en voor artikel 6 de locatie van de bron. Andere 
verdelingsregels die binnen groep B de heffing aan de andere staat overlaten, 
blijken nog andere nexus toe te passen. 
 
7. Het uiteenlopen van de relevante nexus onder de verdelingsregels die het 
heffingsrecht aan de andere staat overlaten, heeft voornamelijk historische 
achtergronden. De vraag is of vanuit de oogpunten van rechtszekerheid en 
doelmatigheid aan die achtergronden thans nog voldoende gewicht kan wor-
den toegekend om de bestaande verscheidenheid aan nexus voort te zetten. 
Deze vraag, die zich eenvoudiger laat stellen dan beantwoorden, verdient een 
nadere verkenning. 
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De hardheidsclausule, sluitstuk van de rechtsbe-
scherming? 
 
 
Mr. J.P.F. Slijpen1 
 
 
1. Inleiding 
 
Bij de toepassing van het recht in een concreet geval is er regelmatig sprake 
van een spanning tussen de zogenoemde Einzelfallgerechtigkeit en de Normge-
rechtigkeit. Richard Happé heeft daaraan uitvoerig aandacht besteed in zijn 
proefschrift.2 In dit artikel zal ik één aspect van deze spanning uitwerken, te 
weten de toepassing van de hardheidsclausule. 
 
Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) bepaalt dat 
Onze Minister bevoegd is voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen 
tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de 
toepassing van de belastingwet mochten voordoen. Dit wordt de hardheids-
clausule genoemd. 
 
In de navolgende beschouwing besteed ik aandacht aan de totstandkoming en 
de werking van de hardheidsclausule (§ 2) en het begrip onbillijkheid van 
overwegende aard (§ 3). Daarna ga ik verder in op het gebruik van de hard-
heidsclausule in rijks- en andere belastingzaken (§ 4). In aansluiting hierop 
maak ik een uitstapje naar het algemene bestuursrecht gebieden waar toepas-
sing van bepalingen eveneens tot onbillijkheden kan leiden (§ 5). Vervolgens 
besteed ik aandacht aan de rol van de rechter en de andere controlerende in-
stanties (§ 6), waarna ik beschrijf of de huidige jurisprudentie en rolverdeling 
leidt tot een optimale rechtsbescherming van belanghebbenden (§ 7). Ik rond 
af met een concluderende samenvatting (§ 8) en richt tot slot enkele woorden 
aan mijn vriend en voormalig collega Richard Happé. 
 
 
2. Totstandkoming en bereik van de hardheidsclausule 
 
De hardheidsclausule is vanaf de inwerkingtreding van de AWR op 1 oktober 
1962 daarin opgenomen. Daarvoor was zij opgenomen in een aantal heffings-
wetten, onder meer het Besluit op de inkomstenbelasting 1941, het Besluit op 
de vennootschapsbelasting 1942, de Wet op de Vermogensheffing ineens en de 
Wet op de omzetbelasting 1954. Tijdens de parlementaire behandeling van de 

                                                 
1 Paul Slijpen was bijna 40 jaar werkzaam bij de Belastingdienst en het Ministerie van Fi-
nanciën. Hij vervulde daar vele functies waaronder ontvanger, inspecteur, opleider, beleids-
maker, politiek ondersteuner, projectleider wetgeving en landelijk coördinator 
rechtstoepassing en vaktechnische kwaliteit. Sinds 2002 is hij raadsheer in het Gerechtshof 
te Amsterdam (Belastingkamer) en vanaf 2005 tevens rechter in de Rechtbank te ’s-
Gravenhage (sector bestuursrecht). 
2 R.H. Happé, Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming, Deventer, Kluwer, 1996, § 1.2.3 
(Plicht van de fiscus tussen Einzelfallgerechtigkeit en de Normgerechtigkeit).  
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AWR is niet veel meer opgemerkt dan dat de hardheidsclausule al voorkwam 
en dat er geen reden bestond om deze doelmatig gebleken regeling te wijzi-
gen.3  
 
De wettekst bepaalt dat de minister van Financiën bevoegd is de hardheids-
clausule toe te passen. Met inachtneming van artikel 46, tweede lid, van de 
Grondwet, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door de aanwezige staatsse-
cretaris van Financiën (hierna: staatssecretaris). In een mondeling overleg met 
de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer is een discussie ge-
voerd over de vraag of het niet wenselijk zou zijn deze bevoegdheid, althans 
voor zover het individuele gevallen betreft, aan een andere instantie dan de 
Minister van Financiën toe te kennen. Deze wees er naar aanleiding van die 
vraag op  

‘dat het hier gaat om de uitvoering van de wet. Het behoort tot de 
taak van de minister, die met de uitvoering is belast, om aan onbil-
lijkheden van overwegende aard, die zich daarbij voordoen, tegemoet 
te komen. Voor zijn handelwijze te dezen is hij verantwoordelijk te-
genover de Staten-Generaal. Het zou naar de mening van de minis-
ters staatsrechtelijk onjuist zijn, indien de uitvoering van de 
belastingwetten op dit punt, zij het ook slechts voor een deel, zou 
worden overgelaten aan de inzichten van een orgaan, dat staatsrech-
telijk geen verantwoordelijkheid draagt. 
Ook uit praktisch oogpunt lijkt de minister van Financiën het ge-
schikte orgaan voor het hanteren van de hierbedoelde bevoegdheid, 
omdat hij voor de beoordeling van de vraag, of er een onbillijkheid 
van overwegende aard aanwezig is, over meer en betere gegevens kan 
beschikken dan een commissie of ander orgaan’.4 

 
Deze argumentatie is naar mijn mening niet geheel overtuigend, maar deson-
danks acht ik de staatssecretaris de meest aangewezene om de hardheidsclau-
sulebevoegdheid uit te oefenen. Ten eerste is dat het geval omdat het hier in 
feite gaat om uitvoering van een pseudowettelijke taak.5 Bovendien is het ook 
uit oogpunt van een uniforme rechtstoepassing van belang dat beslissingen 
over hardheidsclausuleverzoeken op het centrale niveau worden genomen. 
 
Hardheidsclausulebeslissingen dienen in het belang van de rechtsbescherming 
en de rechtszekerheid van belanghebbenden naar mijn mening steeds te wor-
den gepubliceerd. De Tweede Kamer heeft destijds naar aanleiding van de 
Wibo van der Linde-kwestie dat standpunt ingenomen.6 Indien er sprake is 
van uitgekristalliseerd beleid wordt de beslissingsbevoegdheid voor gelijke 
gevallen veelal gedelegeerd aan de inspecteur. Dat gebeurt in beleidsregels 
van de staatssecretaris, in de praktijk Besluiten genoemd, waarin wordt aan-
gegeven voor welke feitelijke situatie de inspecteur de hardheidsclausule moet 

                                                 
3 Kamerstukken II 1954/55, 4080, nr. 3, p. 23. 
4 Kamerstukken II 1957/58, 4080, nr. 7, p. 14-15. 
5 Zie G.A. Kieft ‘Het probleem van de hardheidsclausule’, WFR 1954/501 en 513. Hij pleitte 
ervoor de bevoegdheid te delegeren aan een buiten ‘de administratie’ staand orgaan. 
6 Kamerstukken II 1986/87, 17 875, nr. 29. 
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toepassen.7 De inspecteur is, indien hem bekend is dat de feitelijke situatie zich 
voordoet naar mijn mening ambtshalve verplicht de hardheidsclausule toe te 
passen, ook als de belastingplichtige daarom niet heeft verzocht.8 Belasting-
plichtigen kunnen uiteraard ook om toepassing van de hardheidsclausule ver-
zoeken. 
Soms worden ook specifieke gevallen gepubliceerd waarin de staatssecretaris 
de hardheidsclausule toepast.9 Het is mogelijk dat de staatsecretaris aan al dan 
niet gedelegeerde hardheidsclausuletoepassing een of meer voorwaarden ver-
bindt.10  
 
Behalve Besluiten waarin is bepaald dat de hardheidsclausule wordt toegepast, 
zogenoemd goedkeurend beleid, zijn er ook Besluiten waarin bekend gemaakt 
is dat in omschreven gevallen verzoeken om toepassing van de hardheidsclau-
sule zullen worden afgewezen. Op deze wijze markeert de staatssecretaris de 
grenzen van zijn beleid. Dat komt de rechtszekerheid van de belastingplichti-
gen ten goede. 
 
Bij het voorgaande moet worden bedacht dat als de staatssecretaris een hard-
heid of het ontbreken van een hardheid (uitputtend) definieert en publiceert, 
het hardheidsclausulebeleid daarmee haar zelfstandigheid, op de gerechtigd-
heid in het individuele geval gebaseerde betekenis, verliest. In voorkomende 
gevallen kan een belanghebbende zich beroepen op het vertrouwens- of het 
gelijkheidsbeginsel. Het is in zo’n geval aan te bevelen dat het beleid bij of 
krachtens de Wet wordt gecodificeerd. Naar mijn mening blijft artikel 63 
AWR ongeacht de publicatie van het beleid van toepassing, omdat de hard-
heidsclausule naar haar strekking ziet op niet nader te normeren maatstaven 
in niet voorziene gevallen. 
 

                                                 
7  De staatssecretaris wijkt hiermee af van de Aanwijzingen voor de regelgeving, Stcrt. 
2005, 87. Aanwijzing 131b houdt in dat als de toepassing van een hardheidsclausule voor 
bepaalde gevallen voldoende is uitgekristalliseerd en daardoor een bestendig karakter heeft 
gekregen, dit bestendige beleid wordt neergelegd in een algemeen verbindend voorschrift 
(en dus niet in een beleidsregel). 
8 Zie in dit verband ook R.H. Happé, ‘De beroepshouding van de inspecteur: een magistrate-
lijk perspectief’, WFR 2007/1076, p. 1080. 
9 Zie bijv. Ministerie van Financiën 18 september 1989 (gezamenlijke huishouding Sw), nr. 
IB 89/163, Infobulletin 1990/163. Naar mijn indruk komen publicaties als deze tegenwoor-
dig niet veel meer voor. 
10  Zie bijv. het Besluit deelnemingsvrijstelling; Besluit van 26 februari 2008, nr. 
CPP2008/257M, Stcrt. 47, waarin onder meer het volgende is opgenomen: ‘Belastingplich-
tige kan echter een beroep doen op toepassing van de hardheidsclausule ingeval belasting-
plichtige: 
– aannemelijk maakt dat toepassing van art. 13c Wet Vpb leidt tot kennelijke onredelijk-
heid, en 
– aantoont tot welk bedrag sprake is van kennelijk onredelijke toepassing van art. 13c Wet 
Vpb. (…) 
Ook in andere gevallen van kennelijke onredelijkheid kan belastingplichtige een verzoek 
indienen om toepassing van de hardheidsclausule. Het verzoek om toepassing van de hard-
heidsclausule moet worden gericht aan het ministerie.’ 
Zie voor een recent geval het Besluit van 6 januari 2011, nr. DGB2010/6643M, Stcrt. 2011, 
574. 
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Door de opneming van de hardheidsclausule in de Awr geldt de hardheids-
clausule voor de heffing van alle rijksbelastingen, dat zijn belastingen die door 
de rijksbelastingdienst worden geheven,11 alsmede voor de heffing van belas-
tingen waarvoor de AWR van toepassing is verklaard, waaronder de belastin-
gen geheven door de gemeenten, provincies en waterschappen.12 Opname van 
de bevoegdheid in een Verordening is daardoor naar mijn mening overbodig13, 
maar in de praktijk komt het toch wel voor dat de hardheidsclausule nog eens 
in een Verordening wordt opgenomen.14 Voor de belastingen van lagere over-
heden zijn respectievelijk het College van burgemeesters en wethouders, het 
College van gedeputeerden en het Dagelijks bestuur bevoegd hardheidsclausu-
lebeslissingen te nemen.15 
 
 
3. Onbillijkheden van overwegende aard 
 
Voor toepassing van de hardheidsclausule is vereist dat een onbillijkheid van 
overwegende aard kan worden geconstateerd. Daarvan is sprake als een strikt 
juiste wetstoepassing leidt tot een evidente onbillijkheid. Deze beperking is 
nodig omdat tegemoetkoming aan elke onbillijkheid hoe klein ook ertoe zou 
leiden dat de uitvoering van de wet onmogelijk zou worden.16 De woorden 
‘van overwegende aard’ benadrukken daarom dat daarbij niet aan kleinigheden 
moet worden gedacht. In de literatuur is opgemerkt dat de onbillijkheid zich 
moet uiten in een relatief en absoluut aanzienlijk financieel belang.17 Daar-
naast moet de feitelijke situatie waarvoor het verzoek is gedaan door de wet-
gever niet zijn voorzien en moet de toepassing van de wet voor het 
voorgelegde geval ook niet zijn beoogd. Dat ligt ook voor de hand omdat an-
ders de staatssecretaris zijn oordeel in de plaats zou stellen van dat van de 
wetgever. 
Overigens worden in dit verband een enkele maal de meer algemene woorden 
‘schrijnende gevallen’ gebruikt.18 Dit lijkt mij te wijzen op een meer subjectie-
ve benadering van het begrip onbillijkheid. 
 
 
4. Gebruik van de hardheidsclausule in belastingzaken 
 
In de sfeer van de rijksbelastingen is sprake van een forse stroom besluiten 
waarin op de hardheidsclausule gebaseerde goedkeuringen zijn geformu-

                                                 
11 Zie art. 1, lid 2, AWR. waaruit blijkt dat de hardheidsclausule ook geldt voor heffingsrente 
en revisierente die ingevolge de belastingwet kunnen worden vastgesteld, alsmede bij de 
uitvoering van de basisregistratie inkomen. 
12 Art. 231, lid 1, Gemw, 227a, lid 1, Provw en 123, lid 2, Waterschapswet. De werking voor 
gemeentelijke belastingen is bij amendement tot stand gebracht. 
13 Evenzo Rechtbank Leeuwarden 29 april 2010, nr. 08/2638, LJN: BM8590. 
14 Voor een voorbeeld: zie Hof ’s-Gravenhage 25 november 2000, nr. 97/2106, Belastingblad 
2001/1566, waarin een deel van een Legesverordening van Zuid Holland is geciteerd.  
15 Waar hierna ‘de staatssecretaris’ wordt genoemd, wordt meestal tevens gedoeld op deze 
bestuursorganen. 
16 Aldus Kamerstukken II 1954/55, 4080, nr. 5, p. 14. 
17 L.A. de Blieck e.a, Algemene wet inzake rijksbelastingen, Deventer, Kluwer, 2009, § 3.7.1. 
18 Zie bijv. het Besluit van 5 juli 2010 (tariefgroep I SW 1956), nr. DGB2010/872M, Stcrt. 
2010, 10783 en Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 9. 
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leerd.19 In mindere mate zijn besluiten genomen waarmee de staatssecretaris 
kenbaar maakt dat verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule zullen 
worden afgewezen.20 Als het niet duidelijk is of er sprake is van interpretatief 
of goedkeurend beleid wordt veelal de formule ‘Voor zover nodig, keur ik goed 
dat’ gebruikt.21 
 
Bij de totstandkoming van wetgeving doet zich regelmatig de situatie voor 
waarbij de staatssecretaris in de discussie met de medewetgever over com-
plexe regelgeving uitspreekt niet alles te kunnen overzien waarna hij de be-
reidheid uitspreekt om te bezien of toepassing van de hardheidsclausule 
soulaas kan bieden voor onbillijkheden van overwegende aard of schrijnende 
gevallen.22 Dit leidt regelmatig tot een publicatie van goedkeurend beleid.23 
Opvallend in dit verband is dat in artikel 67 en 68 van de Successiewet 1956 is 
bepaald dat Onze Minister in bepaalde gevallen gehele of gedeeltelijke kwijt-
schelding van schenkings- en erfbelasting kan verlenen. De staatssecretaris 
heeft geconstateerd dat het hier om met de hardheidsclausule vergelijkbare 
bepalingen gaat.24  De gevallen waarom het gaat zijn voor zoveel mogelijk 
nauwkeurig omschreven. Kwijtschelding is bijvoorbeeld mogelijk als wordt 
aangetoond dat een schenking slechts heeft gestrekt tot het verschaffen van 
levensonderhoud van een begiftigde, die is verstoken van eigen middelen van 
bestaan en die door ouderdom of andere redenen buiten staat is zich die mid-
delen door arbeid te verschaffen. Voor zover ik heb kunnen nagaan is deze 
toepassing, met uitzondering van schenking ten behoeve van medische hulp, 
niet gedelegeerd aan de inspecteur. Het is mij onduidelijk waarom er voor 
gekozen is dat de staatssecretaris deze regelgeving zelf uitvoert. 
 
Onbillijkheden van overwegende aard kunnen uiteraard ook naar voren komen 
bij de uitvoering van langer bestaande wetgeving al dan niet naar aanleiding 
van verzoeken van belanghebbenden of belangenorganisaties. Ook jurispru-
dentie kan aanleiding geven de hardheidsclausule toe te passen.25 Steeds is het 
immers mogelijk dat zich in de uitvoering situaties voordoen die bij de tot-

                                                 
19 V-N 2011 bevat alleen al in januari 9 besluiten waarin over een breed scala van onderwer-
pen één of meer goedkeuringen zijn opgenomen. De publicaties gaan over respectievelijk 
heffingsrente (2011/2.4), fictieve verkrijgingen SW (2.15), export voor aanvang weggebruik 
BPM (2.16), box 3 IB (3.15), fiscale eenheid Vpb (3.20), stagiaires LB (4.12), beroepsoplei-
dingen OB (4.16; dit Besluit bevat een ‘instemming’ onder voorwaarde), btw-tarief op podi-
umkunsten (4.17) en verkoop onder voorbehoud van huur SW (6.17). 
20  Zie bijv. het Besluit van 10 juni 2010 (eigenwoningrente), nr. DGB.2010/921, V-N 
2010/28.19, waarin tal van goedkeuringen zijn opgenomen maar ook mededelingen dat 
bepaalde hardheidsclausuleverzoeken worden afgewezen. Soms wordt de iets mildere formu-
lering ‘plegen te worden afgewezen’ gebruikt, bijv. in het Besluit van 1 februari 2006 (fiscaal 
partnerschap IB), nr. CPP2006/195M, V-N 2006/11.7. 
21 Besluit van 28 januari 2011(ondergrond windturbines), nr. LKB2011/25, Stcrt. 2011, nr. 
2238. 
22 Een mooi voorbeeld is te vinden in Kamerstukken I 1984/85, nr. 5, p. 2. 
23 Een recent voorbeeld is het Besluit van 6 januari 2011 (fictie art. 10 SW 1956), nr. 
DGB2010/6643M, Stcrt. 2011, 574. 
24  Brief Staatssecretaris van Financiën, Kamerstukken II 1997/98, 25 702, nr. 16, V-
N 1998/29.5. 
25 Zie bijv. het Besluit van 28 januari 2011 (ondergrond windturbines), nr. LKB2011/25, 
Stcrt. 2011, nr. 2238. 
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standkoming van de wetgeving niet zijn voorzien en die tot evidente onbil-
lijkheden leiden. 
 
Zoals opgemerkt in § 2 geldt de hardheidsclausule ook voor de belastinghef-
fing door de lagere overheden. Over het gebruik van de hardheidsclausule 
voor deze belastingen heb ik nauwelijks zelfstandige publicaties aangetrof-
fen.26 De schaarse jurisprudentie over hardheidsclausule en lagere overheden 
gaan, een enkele uitzondering daargelaten27, steeds over verzoeken van be-
langhebbenden die niet zijn gehonoreerd. 
Uit de jurisprudentie is wel af te leiden dat vooral bij gemeentelijke heffingen, 
in het bijzonder bij parkeerbelastingen28, gemeentes zogenoemd coulancebe-
leid hanteren waarmee zij de scherpe kantjes van deze belastheffing proberen 
weg te nemen. Naar mijn mening is dit ook (een soort) hardheidsclausulebe-
leid. Een dergelijk beleid behoort te worden vastgesteld door het College van 
burgemeester en wethouders en kan vervolgens worden gedelegeerd aan de 
heffingsambtenaar. Ik betwijfel of in de praktijk een en ander ook steeds aldus 
wordt geregeld.29 
 
Tot slot merk ik op dat een beslissing op een hardheidsclausuleverzoek moet 
berusten op een deugdelijke motivering; artikel 3:46 en 3:47 Awb. Een ver-
zoek om toepassing van de staatssecretaris kan, tenzij belanghebbende zich 
beroept op door publicatie van hardheidsclausulebeleid gewekt vertrouwen, 
naar mijn mening slechts worden afgewezen als een belanghebbende, die 
daarom heeft verzocht, is gehoord; zie artikel 4:8 Awb. De staatssecretaris 
heeft hierover een andere opvatting.30 
 
 
5. Onbillijkheden in het algemene bestuursrecht 
 
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent geen hardheidsclausule. Dit is in 
overeenstemming met de Aanwijzingen van de regelgeving31 die bepalen dat 
in een regeling geen hardheidsclausule wordt opgenomen tenzij er aanleiding 

                                                 
26 Een van de schaarse voorbeelden is de Modelverordening verontreinigingsheffing opper-
vlaktewateren 2001, Belastingblad 2000/1033, waarin in de toelichting is opgemerkt dat een 
gesignaleerd probleem bij de uitvoering van deze waterschapsheffing kan worden opgelost 
door de hardheidsclausule toe te passen. 
27 In Hof Amsterdam 3 juli 1998, nr. 95/3472, Belastingblad 1999/100, werd een aanslag 
grafrecht met gebruikmaking van de hardheidsclausule door de heffingsambtenaar vermin-
derd. Uit Hof Amsterdam, 10 december 2009, nr. 07/01056, LJN: BK6848, blijkt dat een 
aanslag bouwleges met toepassing van de hardheidsclausule was opgelegd. 
28 Bijv. als een naheffingsaanslag parkeerbelastingen is opgelegd omdat er een verlopen 
parkeervergunning is aangetroffen, terwijl de belanghebbende al wel een nieuwe vergun-
ning heeft betaald en toegezonden gekregen.  
29 Zie bijv. Hof ’s-Gravenhage 22 januari 2008, nr. 06/00204, Belastingblad 2008/265. Daar-
in is een werkinstructie geciteerd die is vastgesteld door de Directeur Gemeentebelastingen. 
Het Hof oordeelt dat het coulancebeleid niet leidt tot vernietiging van de aanslag. Het Hof 
oordeelt niet, zoals te doen gebruikelijk, dat het niet bevoegd is een hardheidsclausulever-
zoek te beoordelen (zie hiervoor § 5). 
30 Zie hierover uitgebreider R.H. Happé e.a. Algemeen fiscaal bestuursrecht, Deventer, Kluwer, 
2010, p. 70. 
31 Aanwijzingen voor de regelgeving, aanwijzing 131, Stcrt. 2005, 87. 
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is om te verwachten dat, gelet op het doel en de strekking van de regeling, de 
toepassing van de regeling kan leiden tot onbillijkheden van overwegende 
aard in niet precies te voorziene gevallen of groepen van gevallen. Indien in 
een wettelijke regeling een hardheidsclausule wordt opgenomen, wordt zo 
concreet en nauwkeurig mogelijk aangegeven op welke onderdelen van de 
regeling de clausule van toepassing is. De toelichting op de betreffende aan-
wijzing vermeldt dat in de Memorie of Nota van toelichting een voldoende 
motivering moet worden opgenomen voor het opnemen van de clausule. Ook 
is vermeld dat het mogelijk blijft een algemene hardheidsclausule op te nemen 
in een algemene wet die geldt voor een aantal bijzondere wetten, zoals bij-
voorbeeld in de belastingwetgeving.32  

In diverse wetten en vooral ook in lagere regelgeving zijn hardheidsclausules 
opgenomen. Ik geef enkele voorbeelden.  

Artikel 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) be-
paalt dat Onze Minister bevoegd is in overeenstemming met Onze Ministers 
wie het aangaat bij ministeriële regeling voor groepen van gevallen tegemoet 
te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepas-
sing van artikel 7, derde of vierde lid, mochten voordoen. Die artikelleden 
gaan over de bepaling van de draagkracht voor de toepassing van de inko-
mensafhankelijke regeling. Artikel 9 van de Uitvoeringsregeling Awir bevat 
onder het kopje hardheidsclausule een uitvoerige opsomming van inkomens-
bestanddelen die op verzoek van de belanghebbende buiten aanmerking blij-
ven bij de berekening van de draagkracht. 

Artikel 11.5, lid 1, van de Wet studiefinanciering 2000 bepaalt dat Onze 
Minister voor bepaalde gevallen de wet buiten toepassing kan laten of 
daarvan kan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze 
wet beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwe-
gende aard. Het tweede lid bepaalt dat het eerste lid niet van toepassing 
is op de begrippen partner en vreemdeling en de artikelen 1.8 en 3.4, 
vierde lid, van deze wet. 

Artikel 9b van de Les- en cursusgeldwet bepaalt onder het kopje hardheid-
clausule dat Onze Minister voor bepaalde gevallen de wet buiten toepassing 
kan laten of daarvan kan afwijken voorzover toepassing gelet op het belang 
dat deze wet beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van over-
wegende aard. 

Wat opvalt, is dat in de wetgeving in formele zin steeds is bepaald dat de Mi-
nister bevoegd is de hardheidsclausule toe te passen, maar dat in lagere regel-

                                                 
32 Ch.P.A. Geppaart bepleitte dit al in zijn oratie Enige aspecten van de sociale rechtsstaat, De-
venter, Kluwer, 1967, p. 28. 
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geving soms is bepaald dat de Minister bevoegd is33, maar soms ook dat ande-
re bestuursorganen bevoegd zijn.34 

In de sociale verzekeringswetgeving is uitdrukkelijk geen met artikel 63 van 
de AWR vergelijkbare bepaling opgenomen omdat volgens de staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de rechtsgelijkheid en de rechtszeker-
heid met betrekking tot aanspraken en verplichtingen voorop dienen te staan. 
Daarnaast acht hij in het algemeen reeds voldoende beleidsruimte aanwezig 
om duidelijke onbillijkheden te ondervangen, zowel in individuele gevallen als 
bij wege van algemene regeling.35 Daarentegen zijn in de algemeen bestuurs-
rechtelijke literatuur pleidooien gevoerd voor opneming van hardheidsclausu-
les in de regelgeving ter uitwerking van het beginsel van de individuele 
rechtsbedeling.36 
 
Ik merk hier nog op dat artikel 4:84 van de Awb, de zogenoemde inherente 
afwijkingsbevoegdheid, weliswaar lijkt op de hardheidsclausule, maar dat niet 
is. Deze bevoegdheid ziet namelijk niet, zoals de hardheidsclausule, op afwij-
king van algemeen verbindende voorschriften maar ‘slechts’ op het afwijken 
van beleidsregels. 
 
 
6. De rechtsbescherming in belastingzaken  
 
Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad komt de bevoegdheid om de 
hardheidsclausule toe te passen niet toe aan de rechter, maar is deze voorbe-
houden aan de minister van Financiën.37 Daarom is de fiscale rechter niet be-
voegd te oordelen over een hardheidsclausuleverzoek. Dit is een van de 
gevolgen van artikel 26 AWR, waarin in afwijking van artikel 8:1, eerste lid, 
Awb is vastgelegd dat slechts beroep bij de rechtbank kan worden ingesteld 
indien het betreft een belastingaanslag of een voor bezwaar vastbare beschik-
king betreft. Dit is het zogenoemde gesloten stelsel.38 

Dit is anders als de belanghebbende zich op grond van het vertrouwensbegin-
sel beroept op hardheidsclausulebeleid dat de staatssecretaris heeft neergelegd 
in een beleidsregel. Het gaat hier immers om door de inspecteurs in het kader 
van de aanslagregeling uit te voeren hardheidsclausulebeleid, waarvan de toe-

                                                 
33 Bijv. art. 36 van het Besluit dienstreizen defensie. 
34 Bijv. art. 24 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekerin-
gen 1999 (de Sociale verzekeringsbank), art. 5 van het Besluit uitbreiding en beperking 
kring verzekerden Waz (het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen), art. 36 van 
het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo (het College voor examens) en art. 10 van de 
IKAP-regeling rijkspersoneel (het bevoegd gezag). 
35 Voor de uitvoerige brief van deze staatssecretaris naar aanleiding van een suggestie uit de 
Tweede Kamer om een met art. 63 AWR vergelijkbare bepaling in de sociale verzekerings-
wetgeving op te nemen, zie Kamerstukken II 1987/88 20 200, nr. 92. 
36 I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en de beginselen van behoorlijke regelgeving, Den Haag, Vu-
ga, 1984, p. 204 e.v. en M. Scheltema, ‘Regels en bijzondere gevallen’, NTB 1988, p. 128.  
37 HR 29 maart 2002, BNB 2002/174. Zie ook HR 7 maart 1956, BNB 1956/134 en HR 11 
mei 1977, BNB 1977/141. 
38 Zie hiervoor uitgebreid Happé e.a. 2010, p. 184 e.v. (bezwaar) en 221 e.v. (beroep). 
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passing door die inspecteurs wél ter beoordeling van de belastingrechter staat, 
aangezien die toepassing haar neerslag vindt in een voor bezwaar vatbare be-
schikking.39  

Indien de staatsecretaris echter in een specifiek geval toepassing heeft gegeven 
aan de hardheidsclausule omdat hij kennelijk een onbillijkheid van overwe-
gende aard aanwezig achtte, kan de publicatie van die beslissing volgens de 
Hoge Raad redelijkerwijs niet worden opgevat als bekendmaking van een be-
leid om in alle gevallen die min of meer overeenkomen met het geval dat daar 
aan de orde was, ongeacht de verschillen in feitelijke omstandigheden, een 
tegemoetkoming op grond van de hardheidsclausule te verlenen. Een beroep 
van een belanghebbende op aan die publicatie te ontlenen vertrouwen kan 
daarom niet slagen40, zelfs niet als de gestelde hardheid na het jaar waarin het 
belastbare feit zich heeft voorgedaan door wetswijziging is weggenomen.41 

Ik wijs in dit verband op andere vaste jurisprudentie waaruit blijkt dat uitla-
tingen van de staatssecretaris als medewetgever bij belastingplichtigen geen 
te honoreren vertrouwen kunnen opwekken42, hoezeer die uitlatingen ook van 
belang kunnen zijn voor de rechtsvinding. Daarvan kan wel sprake zijn als de 
uitlatingen zijn gedaan door de staatssecretaris in zijn rol van uitvoerder van 
de belastingwetgeving.43 Het is echter niet altijd duidelijk of de staatssecreta-
ris zijn uitlating heeft gedaan als medewetgever of als bestuurder van de uit-

                                                 
39 Vgl. de zgn. doorbraakarresten HR 12 april 1978, BNB 1978/135 – 137, uitgebreid be-
handeld in Happé 1996. Zie ook HR 29 maart 2003, BNB 2003/207. G.J.M.E. de Bont ‘Het 
‘gesloten stelsel’ en ambtshalve beslissingen’ in L.J.A.Pieterse (red.), Draaicirkels van formeel 
belastingrecht (vriendenbundel René Niessen), Amersfoort, Sdu 2009, hikt naar mijn mening 
terecht aan tegen de verschillende benadering voor gepubliceerd een ongepubliceerd hard-
heidsclausulebeleid. 
40 Aldus HR 7 juni 2000, BNB 2000/231. De HR bevestigde voorts het oordeel van het Hof 
dat de feitelijke omstandigheden van het onderhavige geval aanzienlijk verschillen van die 
van het in de bekendmaking beschreven geval en dat daarom ook het beroep op het gelijk-
heidsbeginsel faalt. 
41 HR 11 februari 2011, LJN: BN6293. De HR bevestigt de lijn van HR 7 juni 2000, BNB 
2000/231, verwerpt belanghebbendes beroep op het vertrouwensbeginsel en verwerpt diens 
(rechtstreekse) beroep op de hardheidsclausule en op de latere wetswijziging met gebruik-
making van art. 81 Wet RO. A-G IJzerman gaat in zijn conclusie inhoudelijk in op de vraag 
of er sprake is van een hardheid en constateert dat in de Resolutie waar belanghebbende zich 
op beroept twee gevallen summier zijn omschreven (punt 4.41). Hij vervolgt: ‘De Resolutie 
bevat geen informatie over de redenen voor de verleende goedkeuring. Men kan wel ver-
moeden dat de voornoemde ratio van de vrijstelling (…) daarbij een rol kan hebben ge-
speeld, maar welke blijft onbekend’. Hij concludeert dat de klacht daarom moet falen. De 
hierbij geplaatste voetnoot luidt: ‘In zoverre is het de vraag of deze zaak zich goed leende 
voor sprongcassatie. Wellicht had een [tweede feitelijke behandeling] meer informatie bo-
ven water kunnen brengen over de achtergronden van de Resolutie. Daarvoor is in cassatie 
geen plaats meer.’ Voorts concludeert de A-G dat de latere wetswijziging geen vertrouwen 
kan hebben opgewekt (4.45) en dat toepassing van de hardheidsclausule op de weg van de 
Minister zou liggen (4.46). 
42 Zie onder meer HR 7 juli 1993, BNB 1993/336. 
43 Zie bijv. HR 21 januari 1998, BNB 1998/115, waarin de uitlating tijdens het wetgevende 
proces in overeenstemming was met nadien gepubliceerde beleidsregels.  
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voering.44 Het lijkt dat erop dat de Hoge Raad erg terughoudend is om dat 
laatste te constateren.45 
 
De Hoge Raad heeft ook geoordeeld dat in het midden kan blijven of een Be-
sluit dat is genomen naar aanleiding van tijdens de parlementaire behandeling 
van een wetsvoorstel aangekondigd hardheidsclausulebeleid in strijd is met 
enige bij die parlementaire behandeling gedane toezegging, omdat het een 
bewindsman vrijstaat zijn hardheidsclausulebeleid voor de toekomst te wijzi-
gen.46 
 
Ook de algemene bestuursrechter is niet bevoegd een beroep tegen afwijzende 
hardheidsclausulebeslissing van de staatssecretaris over een belastingaangele-
genheid in behandeling te nemen, omdat zo’n beslissing op grond van de 
AWR wordt genomen en niet is bepaald dat deze beslissing een voor bezwaar 
vatbare beschikking is.47 
 
Indien een belanghebbende desondanks beroep tegen een afwijzende hard-
heidsclausulebeslissing instelt, dient de rechter in zijn uitspraak waarin hij 
zich onbevoegd verklaart, op grond van artikel 8:71 Awb expliciet te wijzen 
op de mogelijkheid een vordering bij de burgerlijke rechter in te stellen.48 
 
Op grond van artikel 5 van de Grondwet (het recht van petitie) kunnen be-
langhebbenden tegen een afwijzende beslissing ook opkomen door het indie-
nen van een verzoek bij de Commissie voor de Verzoekschriften en de 
Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer der Staten Generaal (CvdV).49 De 
CvdV zal het verzoek niet-ontvankelijk verklaren als het mogelijk is een ver-
zoek in te dienen bij de onafhankelijke rechter.50 Is het verzoek ontvankelijk 
dan kan de CvdV, na onderzoek, met de beslissing van de staatssecretaris in-

                                                 
44 Zie bijv. HR 1 februari 2008, BNB 2008/81. 
45 R.E.C.M. Niessen en C.M. Bergman Cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2006, p. 
55, formuleren dit als: ‘Toch is het niet a priori uitgesloten dat’ de uitlatingen moeten wor-
den gekwalificeerd als een beleidsregel. A-G Niessen concludeert bij HR 18 januari 2008, 
BNB 2008/60, dat de uitlating van de staatssecretaris: ‘Indien echter op grond van externe 
omstandigheden de gemeenschappelijke huishouding wordt verbroken, ben ik bereid in 
schrijnende situaties met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen tegemoetkoming te verlenen’, weliswaar is gedaan tijdens de parlementaire behande-
ling, maar niet anders kan worden verstaan dan als een toezegging die de bewindsman deed 
als uitvoerder van de wet. De HR kwam aan dit aspect niet toe. 
46 Aldus HR 23 januari 1985, BNB 1986/230. De HR kon daarom slechts beoordelen of de 
aanslag in strijd met het gepubliceerde beleid was opgelegd, maar daarover verschilden 
partijen niet van mening. 
47 Art. 26, aanhef en onder b, AWR. Vgl. ook HR 16 mei 2008, BNB 2008/220. 
48 Vgl. HR 14 april 2006, BNB 2006/301. De fiscale rechter kan de zaak niet verwijzen naar 
de burgerlijke rechter. Dat zou ook praktische problemen geven omdat de toegang tot een 
civiele procedure een dagvaarding van de wederpartij vergt. 
49 De Commissie zendt een (nog) niet door de staatssecretaris beoordeeld hardheidsclausule-
verzoek aan hem door en neemt slechts (ten dele) afgewezen hardheidsclausuleverzoeken in 
behandeling. Voor een voorbeeld waarin dit succes had, zie het Verslag Commissie voor de 
verzoekschriften van de Eerste Kamer, 13 februari 2007, nr. XLVIII-A, V-N 2007/14.7. 
50 Daarbij is, naar ik aanneem, gedoeld op gepubliceerd hardheidsclausulebeleid. Hoe zich 
dat verhoudt tot de individuele rechtsbescherming die de hardheidsclausule beoogt te be-
werkstelligen en op de functie van de burgerlijke rechter als restrechter is mij niet duidelijk. 
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stemmen51 maar zij kan ook de staatssecretaris verzoeken de afwijzing te her-
overwegen.52 Als deze volhardt, kan de CvdV de staatssecretaris voor een 
mondeling overleg uitnodigen. 
 
Ten slotte kunnen belanghebbenden een klacht indienen bij de Nationale om-
budsman of een decentrale ombudsman (hierna beiden aangeduid als ombuds-
man). Na een competentiegeschil tussen de Nationale ombudsman en de 
staatssecretaris zijn de Vaste Commissies voor Financiën en van de Nationale 
Ombudsman tot de conclusie gekomen dat de ombudsman niet bevoegd is een 
onderzoek in te stellen naar toepassing van de hardheidsclausule in gevallen 
waarin het beleid is gepubliceerd, omdat daartegen een beroep bij de recht-
bank open staat.53 In alle andere gevallen kan de ombudsman een onderzoek 
indienen naar de gedragingen van (ambtenaren van) de staatssecretaris. Daar-
bij zal vooral de totstandkoming en de motivering van de beslissing centraal 
staan. Het onderzoek zal zelden leiden tot een inhoudelijk oordeel over de 
hardheidsclausulebeslissing. De ombudsman acht zich overigens wel bevoegd 
op het terrein van de proceskostenvergoeding, terwijl deze toch ook in een 
beroepsprocedure aan de orde kunnen worden gesteld.54 
 
Belanghebbenden hebben een vrije keuze zich tot de CvdV te richten of tot de 
ombudsman. Het ligt in de rede te veronderstellen dat deze keuze menigmaal 
door min of meer toevallige factoren bepaald zal zijn.55 
 
 
7. Is er sprake van een optimale rechtsbescherming? 
 
De vraag rijst of voornoemde jurisprudentie tot een bevredigend resultaat 
leidt. Naar mijn mening is dat niet het geval. 
In de eerste plaats geldt dit in gevallen waarin de staatssecretaris het bij de 
behandeling van een wetsvoorstel nodig heeft gevonden de medewetgever 
over de streep te trekken met behulp van een toezegging om in bepaalde ge-
vallen de hardheidsclausule toe te passen. Ik wijs in dit verband op de volgen-
de uitlating van de staatssecretaris: 

‘Deze leden achten de toepassing van de hardheidsclausule als reme-
die voor ‘overkill’ uit een rechtsoogpunt een bedenkelijke zaak. Zij 
menen voorts dat het rechtskarakter van de hardheidsclausule door 
dit wetsontwerp wordt miskend. Ik meen een en ander te moeten 
ontkennen. Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is 
een aangewezen middel om in gevallen waarin toepassing van de wet 
leidt tot ‘overkill’, een nadere voorziening te treffen. Het moge juist 
zijn dat het bij de toepassing van dat artikel veelal gaat om gevallen 
welke niet zijn voorzien bij de totstandkoming van een tot ‘overkill’ 
aanleiding gevende wetsbepaling, doch dit is geenszins een vereiste. 

                                                 
51 Zie bijv. Kamerstukken II 2009/10, 32 138, nr. 22, V-N 2010/11.10. 
52 Zie bijv. Kamerstukken II 2000/01, 27 464, nr. 39, V-N 2001/10.25. 
53 Dit spoorde met het destijds geldende art. 16, aanhef en onderdeel f, Wet Nationale om-
budsman en spoort met de sinds 2006 geldende art. 9:19, lid 1, en 9:23, aanhef en onderdelen 
e, f en g, Awb.  
54 Zie het recente rapport No 24 januari 2011, nr. 2011/0019. 
55 Aldus Kamerstukken II 1986/87, 17 875, nr. 29. 
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In het verleden is bij de totstandkoming van wetsbepalingen herhaal-
delijk toepassing van de hardheidsclausule toegezegd in gevallen, 
waarin voorzienbaar was dat deze bepalingen in een bepaalde situatie 
over hun doel zouden heen schieten. Kenmerkend voor deze gevallen 
is het exceptionele daarvan, dat zich wetstechnisch niet laat vertalen 
in algemene formuleringen. (…) Gelet op de door deze leden gebruik-
te woorden ‘zoveel algemeen geformuleerde situaties’, bestaat bij hen 
kennelijk de indruk, dat het zou gaan om een groot aantal gevallen. Ik 
acht dit niet juist. Zo er al sprake is van ‘algemeen geformuleerde si-
tuaties’, dan betekent dit nog niet dat er sprake is van algemeen voor-
komende situaties.’56 
 

In dergelijke gevallen is in het wetgevende traject de indruk ontstaan dat zich 
bij de toepassing van de tot stand te brengen wetgeving niet voorzienbare, 
althans (nog) niet voor een genuanceerdere regeling vatbare situaties zullen 
voordoen. Een adequate individuele rechtsbescherming brengt dan naar mijn 
mening mee dat de rechtbank de afwijzing van een hardheidsclausuleverzoek 
kan beoordelen met inachtneming van wat de staatssecretaris in de wetge-
schiedenis over de hardheidsclausule heeft gezegd. Het maken van een onder-
scheid tussen uitlatingen van de staatsecretaris als medewetgever dan wel als 
uitvoerder vind ik – zeker in dit verband – kunstmatig.57 
 
Om dezelfde redenen als hiervoor aangegeven zou ook in gevallen waarin de 
hardheidsclausule expliciet in de tekst van een Verordening is opgenomen (zie 
§ 2) bezwaar en beroep tegen hardheidsclausulebeslissingen moeten worden 
opengesteld. 
 
Maar ook voor andere gevallen ben ik er een voorstander dat, in ons stelsel 
van individuele rechtsbescherming, hardheidsclausulebeslissingen voor be-
zwaar en beroep vatbaar worden. Gelet op de tekst van artikel 63 van de 
AWR zal er bij een rechterlijke toetsing een afweging moeten worden ge-
maakt tussen de rechtszekerheid en formele rechtsgelijkheid enerzijds en de 
onbillijkheid die voortvloeit uit de omstandigheden van het geval anderzijds.58 
 
Het voorgaande is te bereiken door het gesloten stelsel te herzien, maar kan 
ook door de Hoge Raad worden gerealiseerd. Het eerste is reeds door velen 
bepleit59, het tweede kan worden gegrond op het algemene rechtsbeginsel dat 
een belanghebbende met betrekking tot door de overheid opgelegde verplich-

                                                 
56 Nadere MvA, Kamerstukken I 1979/80, 15 516, nr. 42e, p. 2. 
57 Voor de verstrengeling van de wetgevende- en uitvoerende rol van de staatssecretaris van 
Financiën, zie de bijdrage van J.W. Zwemmer aan het debat over de preadviezen van R,. 
Happé, ‘Belastingethiek: een kwestie van fair share’, Preadvies VBW 2010, Deventer, Klu-
wer, 2011 en J.L.M. Gribnau, ‘Fiscale ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid voor de 
integriteit van het belastingrecht’, Preadvies VBW 2010, Deventer, Kluwer, 2011. 
58 Vgl. M. Schreuder-Vlasblom, ‘De noordwand van het gelijkheidsbeginsel. Opmerkingen 
over ongelijkheden en hardheidclausules’, Bestuurswetenschappen 1989, nr. 1, p. 16. 
59 Ik noem hier slechts R.H. Happé, ‘Gesloten stelsel van rechtsbescherming: ten onrechte 
op de monumentenlijst!’, WFR 2007/219, en M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Deven-
ter, Kluwer, 2007, p. 402. In zijn Jan Giele-lezing 2008 noemde Feteris het belastingrecht 
als gevolg van het gesloten stelsel een reservaat in het bestuursrecht. 
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tingen toegang tot de onafhankelijke rechter behoort te hebben. Ik ben hierbij 
voorstander van één rechtsgang en wel via de aanslag of andere beschikking 
waarin het resultaat van de hardheidsclausulebeslissing geldelijk effect zou 
moeten hebben. Hierdoor kan de toepassing van het recht, inclusief de hard-
heidsclausule, in het concrete geval in één procedure worden beoordeeld. 
 
Openstelling van het bezwaar- en beroepkanaal door de wetgever zou ook 
gepaard kunnen gaan met wijziging van artikel 8.2, aanhef en onderdeel a, van 
de Awb waardoor ook belangengroepen afwijzingen van hardheidsclausule-
verzoeken aan de rechter zouden kunnen voorleggen. Dat zou in algemene zin 
de proceseconomie ten goede komen. 
 
In dit verband wijs ik er dat uit de jurisprudentie blijkt dat in het algemene 
bestuursrecht een beroep om de hardheidsclausule toe te passen wel wordt 
door de rechter wordt beoordeeld.60 Schreuder-Vlasboom betoogt in een be-
schouwing over art. 8:69 Awb dat de rechter in zijn oordeel alle rechtsgron-
den dient te betrekken die verband houden met en soelaas kunnen bieden voor 
de aangevoerde feitelijke bezwaren ook als hij daartoe moet terugvallen op 
hardheidsclausules en vergelijkbare bepalingen mits ze met de aangevoerde 
feiten worden ingeroepen.61 
 
Uit deze jurisprudentie blijkt dat de rechter de hardheidsclausulebeslissing 
toetst aan de zorgvuldigheid waarmee deze tot stand gekomen is, de motive-
ring en of de beslissing in overeenstemming is met de bedoeling van de wet-
gever. 62  Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat er wel een 
toepasselijke (algemene of bijzondere) hardheidsclausule moet zijn. Is die er 
niet, dan kunnen onbillijkheden van overwegende aard niet leiden tot een in-
greep van de rechter.63 Wel vond ik een uitspraak waarin een Verordening 
onverbindend werd verklaard wegens het ontbreken van een hardheidsclausu-
le omdat Burgemeester en Wethouders zich daardoor de mogelijkheid hebben 
ontnomen om te voorkomen dat onverkorte handhaving zou leiden tot beslis-
singen in strijd met de Wet.64 
 
De beoordeling van een beroep op de hardheidsclausule door de algemene be-
stuursrechter vindt ook plaats in gevallen waarin de minister het bevoegde 
bestuursorgaan is, bijvoorbeeld bij de draagkrachtbepaling op grond van de 
Awir. Tevens gebeurt dat bij aan belastingheffing verwante problematiek, 

                                                 
60 Zie bijv. CRvB 22 december 2010, LJN: BP0007, waarin is beslist dat ‘het College ten 
onrechte geen toepassing (heeft) gegeven aan de (…) hardheidsclausule’ en ABRvS 19 ja-
nuari 2011, LJN: BP1367 en ABRvS 7 juli 2010, LJN: BN0487. De laatste zaak betrof een 
beroep inzake door de belastingdienst teruggevorderde huurtoeslag. Een uitzondering is 
CBB 11 augustus 2009, V-N 2009/67.17, een zaak over een S&O-verklaring van SenterNo-
vem ten behoeve van de loonheffing. Het niet beoordelen van het hardheidsclausuleverzoek 
is gegrond op de kennelijke bedoeling van de wetgever art. 63 Awr van toepassing te laten 
zijn en een verwijzing naar de jurisprudentie van de HR. 
61 M. Schreuder-Vlasblom, Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure, Deventer, Kluwer, 
2008. 
62 Zie bijv. CRvB 12 februari 2010, LJN: BL4238. 
63 ABRvS 3 juni 2009, V-N 2009/51,4. 
64 Zie ook ARRvS 10 april 1990, AB 1991, 195. 
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bijvoorbeeld het vaststellen van de verzekeringsplicht voor de premieheffing 
volksverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandi-
gen. Het toetsen door de algemene bestuursrechter van beroepen op de hard-
heidsclausule geeft, voor zover mij bekend, geen problemen. 
 
In belastingzaken kruipt intussen het rechterlijke bloed soms waar het niet 
gaan kan. Dat is af te leiden uit uitspraken waarin (naheffings-)aanslagen wor-
den vernietigd of verminderd op grond van overmacht.65 Strikt genomen zijn 
dergelijke uitspraken onjuist.66 De materiële belastingschuld ontstaat omdat 
het belastbare feit zich heeft voortgedaan en dat is in deze gevallen meestal 
niet in geschil. Desondanks bestaat er veelal begrip voor dergelijke uitspraken 
die naar mijn mening materieel neerkomen op toepassing van de hardheids-
clausule door de rechter.67 Deze uitspraken zijn verwant met de eerder ge-
noemde gevallen waarin toepassing van coulancebeleid van gemeentes aan de 
orde is (zie § 4). Als de overmacht vaststaat, doen deze uitspraken naar mijn 
mening recht in het individuele geval. De praktijk kan er goed mee leven.68 
 
Ook uit praktische overwegingen is er alle aanleiding de beoordeling van ver-
zoeken om toepassing van de hardheidsclausule in het bezwaar- en beroepsys-
teem te trekken. In wezen kan een hardheidsclausuleverzoek pas worden 
gedaan nadat een juiste wetstoepassing is komen vast te staan. De praktijk is 
echter anders. De inspecteur wordt door de belanghebbende, veelal in de be-
zwaarfase, ermee geconfronteerd dat deze een onbillijkheid van overwegende 
aard aanwezig acht. Daarbij zal de belanghebbende primair stellen dat de in-
specteur de wet verkeerd toepast en subsidiair (expliciet of impliciet) een be-
roep doen op de hardheidsclausule.69 Als de inspecteur het bezwaar afwijst en 

                                                 
65 Enkele voorbeelden, alle parkeerbelastingzaken, zijn: Rechtbank Amsterdam 26 maart 
2007 (plotselinge hartklachten echtgenote), Belastingblad 2007/661, Rechtbank ’s-
Gravenhage 15 juni 2006 (defecte auto), Belastingblad 2006/1147, Hof Arnhem 18 mei 2004 
(acute angina-aanval), Belastingblad 2004/1004 en Hof Amsterdam 30 maart 2004 (buik-
krampen), Belastingblad 2004/575. 
66 Vgl. Hof Amsterdam 15 juli 2004, BNB 2005/380. Daarin is overwogen: ‘Ook het feit dat 
de werkzaamheden door het instorten van de muur op het naastgelegen perceel langer heb-
ben geduurd dan verwacht en dat daarom ook langer bronbemaling is toegepast, doet er niet 
aan af dat feitelijk 271750 m3 grondwater is onttrokken. De wet voorziet niet in een rege-
ling op grond waarvan bij overmacht geen belasting verschuldigd is.’ De daartegen gerichte 
klacht is door de HR met gebruikmaking van art. 81 Wet RO verworpen, zie HR 14 oktober 
2005, BNB 2005/380. 
67 Ook al gaat het veelal om geringe bedragen, te klein om van een onbillijkheid van over-
wegende aard te kunnen spreken zoals beschreven in § 3. Desondanks kunnen dergelijke 
kwesties belanghebbenden flink beroeren. 
68 Voor een geval dat niet zo was, zie Rechtbank ’s-Gravenhage 1 december 2009 (parkeer-
belasting; kleuter met hoge nood), LJN: BL4483. Annotator De Bruin, Belastingblad 
2010/484 (waar een verkeerde rechtbank is vermeld), is het met de uitspraak oneens, niet 
omdat de rechtbank overmacht gebruikt als vernietigingsgrond, maar omdat hij vindt dat er 
in dit geval van overmacht geen sprake was. De belastingplichtige had de kleuter voor ver-
trek kunnen laten plassen of een luier om kunnen doen. Ik teken hierbij aan dat het maar 
goed is dat de meeste rechtbanken hebben gekozen voor rechters met een degelijke fiscaal-
rechtelijke achtergrond. 
69 Zie al A.J. Pol, ‘Een bijzonder aspect van de hardheidsclausule’, WFR 1962/24.  
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hij70 of de staatssecretaris negatief heeft beslist op een hardheidsclausulever-
zoek moet de belanghebbende zich thans tot twee instanties wenden, te weten 
de belastingrechter voor de aanslag en de CvdV voor de hardheidsclausule. 
 
Rechtsbescherming door de rechter spreekt ook aan in het geval dat de staats-
secretaris bij het beoordelen of aan de voorwaarden van zijn hardheidsclausu-
lebeleid is voldaan, feitelijke beslissingen neemt over de door verzoeker 
gestelde feiten en daardoor op de stoel van de inspecteur moet gaan zitten. 
Door ook de fiscale rechter bevoegd te maken over beslissingen over de hard-
heidsclausule te oordelen, is ook in dit opzicht de rechtsbescherming gewaar-
borgd. 
 
De kwaliteit van de besluitvorming van hardheidsclausuleverzoeken zal in de 
wetenschap van een rechterlijke beoordelingsmogelijkheid toenemen. Dit laat 
uiteraard onverlet dat in eerste instantie op de belanghebbende die zich op de 
hardheidsclausule beroept een zware last rust te motiveren waarom er een 
dwingende regel is in zijn geval de wettelijke regeling niet toe te passen. 
 
Met het openstellen van bezwaar en beroep tegen hardheidsclausulebeslissin-
gen zou ook de in artikel 8:71 Awb opgenomen verplichting voor de belas-
tingrechter om belanghebbende te wijzen op de mogelijkheid een vordering bij 
de burgerlijke rechter in te stellen, niet meer nodig zijn. Ook op grond van 
praktische argumenten en vanuit het oogpunt van rechtsbescherming is het 
naar mijn mening een goede zaak dat een verzoeker voor een typisch fiscale 
aangelegenheid geen civiele procedure tegen de Staat hoeft te beginnen.71 
 
Met deze benadering als door mij bepleit, komt de rechter dichter bij het ide-
aal van rechter Hercules, een rechter met ‘a superhuman skill, learning, pa-
tience and acumen’.72 Deze bijzondere rechter is in staat als de perfecte rechter 
op te treden. Gewone rechters hebben de plicht om zoveel mogelijk het ideaal 
van Hercules te benaderen. Rechters behoren in hun uitspraken te streven 
naar de juiste beslissing.73 In normale gevallen zullen zij daartoe kunnen vol-
staan met terug te grijpen op hun kennis van de normale wetsuitleg en eerder 
besliste gevallen, in bijzondere gevallen zullen zij zich meer het grotere kader 
van Hercules eigen moeten maken.74 Aldus blijkt hier het ideaal van Hercules 
neer te komen op het ideaal van de magistratelijkheid waarop iedere rechter 
zich heeft te richten.75 Of, om het in andere bewoordingen te zeggen: De rech-
ter is er niet alleen voor de Normgerechtigkeit maar ook voor de Einzelfallge-
rechtigkeit. 
 

                                                 
70 Dat zal hij doen op grond van afwijzend hardheidsclausulebeleid, na afstemming met de 
staatssecretaris of omdat hij het beroep op de hardheidsclausule kansloos of onzinnig acht. 
71 Vgl. R.E.C.M. Niessen met betrekking tot ambthalve verminderingen in diens conclusie, 
punt 5.2, bij HR 21 april 2006, BNB 2006/302. 
72 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, 1977, p. 105. 
73 Zie ook R. Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge (Mass.)/London, Harvard Univer-
sity Press, 1985, p. 119 e.v. 
74 Vgl. R. Dworkin, Justice in Robes, Cambridge (Mass.)/London, Harvard University Press, 
2006, p. 53 e.v. 
75 Ik heb deze passage, inclusief de bijbehorende voetnoten, ontleend aan Happé 2010, § 1.2. 
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8. Conclusies  
 
Ik keer terug naar de titel van deze bijdrage: Is de hardheidsclausule het sluit-
stuk van de rechtsbescherming? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoor-
den.  
 
Enerzijds onderken ik dat de hardheidsclausule een nuttige functie vervult in 
de praktijk van de belastingheffing. Anderzijds moet echter worden geconsta-
teerd dat de individuele rechtsbescherming waarop het fiscale bestuursproces-
recht is gestoeld, tekort schiet. Ik beveel aan dat de rechter de bevoegdheid 
krijgt hardheidsclausulebeslissingen te beoordelen. Dat kan door middel van 
wijziging van het wettelijke gesloten stelsel, maar een verruiming kan naar 
mijn mening ook door de Hoge Raad worden bereikt. Ik ben hierbij voorstan-
der van één rechtsgang en wel via de aanslag of andere beschikking waarin het 
resultaat van de hardheidsclausulebeslissing geldelijk effect zou moeten heb-
ben. 
Als dit een stap te ver zou zijn, zou rechterlijke beoordeling van hardheids-
clausulebeslissingen in ieder geval wenselijk zijn indien het aanvaarden van de 
wetgeving is beïnvloed door een toezegging van de staatssecretaris om artikel 
63 AWR toe te passen, indien zich in de uitvoering onbillijkheden blijken voor 
te doen. 
 
Ik vat mijn argumenten hiervoor als volgt samen: 
- De hardheidsclausule wordt in het wetgevende traject regelmatig gebruikt 
om de volksvertegenwoordiging als medewetgever te bewegen met een wets-
voorstel in te stemmen. In een dergelijke situatie ligt het naar mijn mening 
voor de hand dat de rechter beoordeelt of het wetgevende traject rechtvaar-
digt dat het voorliggende beroep wordt afgewezen.  
- De toepassing van het recht, inclusief de hardheidsclausule, in een concreet 
geval kan in één procedure worden beoordeeld. 
- In het algemene bestuursrecht is het regel dat de beroepsgrond dat de hard-
heidsclausule ten onrechte niet is toegepast, door de rechter wordt getoetst, 
zonder dat dat problemen oplevert. Er is geen reden om daarvan in belasting-
zaken af te wijken. 
- Niet gedelegeerd hardheidsclausulebeleid bevat soms voorwaarden die een 
feitelijke beoordeling vergen. Rechterlijke beoordeling daarvan verhoogt de 
legitimiteit van de uitspraak. 
- In het vooruitzicht van rechterlijke toetsing van hardheidsclausuleverzoeken 
zal het belang om te motiveren toenemen. Dat bevordert de kwaliteit van de 
besluitvorming. 
- De verplichte rechterlijke verwijzing naar de civiele rechter komt te verval-
len. Ook wordt voorkomen dat in een belastingzaak de civiele rechter een be-
roep over een hardheidsclausulebeslissing moet beoordelen, terwijl de fiscale 
rechter daarvoor beter is toegerust. 
- De onduidelijkheid voor belanghebbenden tot welke instantie zij zich moeten 
richten (de belastingrechter, de bestuursrechter, de civiele rechter, de staatsse-
cretaris, de CvdV en/of de Nationale ombudsman) wordt verkleind of wegge-
nomen. 
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Aldus zou de rechter meer dan nu het geval is, in staat worden gesteld Einzel-
fallgerechtigkeit te betrachten en kan de hardheidsclausule uitgroeien tot het 
sluitstuk van de rechtsbescherming.76 
 
 
9. Tot slot 
 
Toen mij gevraagd werd een bijdrage te leveren aan het Liber Amicorum voor 
Richard Happé heb ik geen moment geaarzeld om ja te zeggen. Want waar 
mijn leermeester Hofstra mij de liefde voor het fiscale vak heeft bijgebracht, 
heeft Richard mij ruim veertig jaren, met anderen natuurlijk, geïnspireerd 
deze liefde te behouden en verder te verdiepen. Daarnaast heeft hij vaak mee-
gedacht bij voor mij belangrijke en lastige keuzen in zowel de zakelijke als 
persoonlijke sfeer. Ik heb daar veel aan gehad en hoop dat Richard en ik nog 
lang bevriend blijven. 

                                                 
76 Zie in dit verband Happé 1996, §1.3 (de rechtsbescherming door de belastingrechter) 
waarvan vooral § 1.3.2 (perspectief van de rechter). 
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Alles wat rechtswaarde heeft is weerloos 
 
 
Prof. dr. L.G.M. Stevens1 
 
 
1. De ‘fair share’- benadering als resultante van het gezamenlijk belang 
 
‘Het belastingrecht biedt de tax-planningpraktijk mogelijkheden om het recht 
zodanig te gebruiken dat sommigen het zelf in de hand hebben of, en zo ja voor 
welk bedrag, zij belasting betalen. In dit opzicht is het recht weerloos en is de 
tax-planningpraktijk te vindingrijk.’ Deze conclusie, die mij aan de dichtregels 
van Lucebert medio 20e eeuw deed denken, vormt de afsluiting van deel 1 
‘Over de plicht om het belastingrecht na te komen’ van het recente preadvies 
van Richard Happé: ‘Belastingethiek: een kwestie van fair share’.2 In 1977 werd 
de conclusie dat tax-planning-activiteiten het betalen van belasting tot een 
vrijblijvende aangelegenheid maakte, reeds getrokken door Flip de Kam, maar 
wel veel cynischer verwoord: ‘Betalen is voor de dommen’.3 
 
Ik heb het reeds vele malen verwoord: Het belastingstelsel is een fascinerende 
weerspiegeling van de bestaande en de bestaand hebbende machten en krach-
ten van de samenleving. De bestudering ervan geeft een boeiend inzicht in de 
verhoudingen zoals die leven binnen de zorggemeenschap. Het levert een inte-
ressante impressie van de intensiteit waarmee deze zorgrelaties worden beleefd 
en de moraliteit van de samenleving. Waard te weten is de mate waarin de ge-
meenschap haar ‘sociaal vertrouwen’ in stand weet te houden, in gezamenlijk-
heid de bewustheid van de lotsverbondenheid uitdraagt en haar instituties 
daaraan aanpast. Belastingen vormen idealiter in die context de vanzelfspre-
kende financiële contributie, evenals gemeenschapszin het sociaal-
psychologische bindmiddel vormt. Belastingheffing en gemeenschapszin moe-
ten met elkaar sporen. De spannende vraag is wat het realiteitsgehalte is van 
dit staatsrechtelijk idealistische sprookje. 
 
Zodra burgers niet meer het evenwicht weten te bewaren tussen het nastreven 
van het eigenbelang en het maatschappelijke belang, wordt het draagvlak van 
de sociale rechtsstaat ondermijnd. Zich wijzigende maatschappelijke verhou-
dingen vinden (soms enigszins vertraagd) ook hun weerslag in de aard, om-
vang en intensiteit van het wetgevingsproces dat de constellatie van de staat 
en het bijbehorende belastingstelsel bepaalt. Het belastingbeleid is zodoende 
een continu proces, waarin voortdurend wordt gepoogd de fiscale regelgeving 
aan te passen aan de gewijzigde inzichten en veranderende beleidscultuur.4 De 

                                                 
1 Emeritus Hoogleraar fiscale economie Erasmus Universiteit Rotterdam. 
2 R. Happé, ‘Belastingethiek: een kwestie van fair share’, Preadvies VBW 2010, Deventer, 
Kluwer, 2011. 
3 F. de Kam, Betalen is voor de dommen. Over de miljardenmazen in ons belastingstelsel, Amster-
dam, Uitgeverij Bert Bakker, 1977. 
4 J. Stiglitz, The Roaring Nineties, New York, W.W. Norton & Company, 2005, p. 177: 
‘(e)very tax system is an expression of a country’s basic values – and its politics. It translates 
into hard cash what might otherwise be simply high-flown rhetoric.’ 
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daarbij gemaakt bestuurlijke afwegingen tussen de relevante beleidsoverwe-
gingen zijn traceerbaar in het proces van fiscale regelgeving. 
 
Het is interessant en leerzaam dit proces te bestuderen en daaruit lessen te 
trekken voor de toekomst. Soms hebben in de uiteindelijke beleidsbeslissing 
inspirerende principes de doorslag gegeven; soms woog de pragmatische daad-
kracht zwaarder in verband met de noodzaak of de wens tot effectief en effici-
ënt beleid. De analyse – en met name de kwalificatie – van de fiscale 
beleidsvoering voert tot verrijkende politiek-filosofische discussies waarin ook 
ethische opvattingen in hoge mate een rol spelen. Jammer genoeg is in de fisca-
le politiek doorgaans te weinig ruimte voor reflectie. Politici zijn bang voor het 
risico dat de bevindingen zich slecht verdragen met inmiddels weer opnieuw in 
coalitieakkoorden of oppositiestrategieën vastgelegde – en moeizaam aanpas-
bare – beleidslijnen. Deze jachtige kortetermijngerichtheid leidt ertoe dat het 
debat tussen wetenschappers en politici meestal op verschillende golflengten 
wordt gevoerd. 
 
Die constatering voert mij terug naar het interessante opstel, dat door Richard 
Happé werd gepubliceerd in mijn liber amicorum ‘Maatschappelijk heffen’5: 
‘Over belastingheffing en ethiek. Enige politiek-filosofische verkenningen’. 
Daarin manifesteert hij zich als een warm pleitbezorger van de rechtvaardig-
heidsopvatting van Rawls. De samenleving wordt daarin gezien als een ‘coope-
rative venture for mutual advantage’. Dat betekent dat burgers moeten 
beseffen dat aan de burgerrechten ook burgerplichten, in casu: het betalen van 
belasting, verbonden zijn. Happé trekt daaruit de conclusie dat mensen bereid 
(dienen te) zijn hun ‘fair share’ aan de gemeenschap bij te dragen. Maar daar-
voor geldt wel als voorwaarde dat zij waarnemen dat anderen dat óók doen. 
Coöperatie steunt op de voorwaarde van deze reciprociteit. Deze visie wordt 
gedeeld door Gribnau. Niet voor niets draagt zijn preadvies voor de Vereni-
ging voor Belastingwetenschap de titel: ‘Fiscale ethiek: wederkerige verant-
woordelijkheid voor de integriteit van het belastingrecht’.6 
 
Naast de persoonlijke waardering voor het inspirerende wetenschappelijke 
werk van Happé is het ook deze reciprociteit die mij ertoe heeft gebracht op 
mijn beurt in dit aan hem aangeboden liber amicorum met hem mee te zoeken 
naar de normatieve betekenis van zijn ‘fair share’-benadering. Ik heb mij daar-
bij mede laten inspireren door de opstellen van Van der Geld, ‘De wet als enig 
werkbare norm in fiscaal-ethische zaken’7, van Gribnau, ‘Integriteit en verant-
woordelijkheid in de fiscaliteit’8, van J.J.R Roes, ‘Ethiek van de belastingadvi-

                                                 
5 R.H. Happé, ‘Over belastingheffing en ethiek. Enige politiek-filosofische verkenningen’, in 
D.A. Albregste & P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen. De wetenschap (Stevens-Bundel), 
Deventer, Kluwer, 2006, p. 329-340.  
6 J.L.M. Gribnau, ‘Fiscale ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid voor de integriteit van 
het belastingrecht’, Preadvies VBW 2010, Deventer, Kluwer, 2011. 
7 J.A.G. van der Geld, ‘De wet als enig werkbare norm in fiscaal-ethische zaken’, in Albregste 
& Kavelaars 2006, p. 269-275. 
8 J.L.M. Gribnau, ‘Integriteit en verantwoordelijkheid in de fiscaliteit’, in: Albregste & Kave-
laars 2006, p. 311-328. 
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seur’9 en van S.A.W.J. Strik, ‘Leo Stevens: ethiek en fiscaliteit’10, die allemaal in 
het eerder genoemde, aan mij aangeboden liber amicorum zijn opgenomen. 
 
Veelzeggend is overigens dat Happé bij de beschrijving van zijn ‘fair-share’-
benadering het woord ‘bijdragen’ gebruikt in plaats van de term ‘afdragen’. In 
mijn Van Asperen-lezing, ‘Fiscus ik ben je vriendje niet’, gehouden in 199711, 
waaraan Happé ook refereert, bleek dat fiscalisten in het algemeen denken dat 
slechts 14,4% van de burgers het betalen van belasting ervaart als ‘bijdragen’ 
en dat 85,6% dit kwalificeert als ‘iets afstaan’ of ‘dat iets wordt afgenomen’. 
Politici hebben een nagenoeg gelijke inschatting over de belastingmoraal van 
hun kiezers. Ze zeggen zelf over een hogere belastingmoraal te beschikken. 
Politici hebben voor 79,4% het goede gevoel iets bij te dragen; bij de fiscalisten 
is dit 58,6%. Hier vangen wij al een glimp op van wat later de kloof tussen poli-
tiek en samenleving is gaan heten. Het zou de moeite waard zijn dit onderzoek 
te actualiseren. Maar ook de toenmalige uitkomst leidt ertoe dat de vraag ge-
rechtvaardigd is of de door Richard Happé geformuleerde ‘cooperative ventu-
re’-samenleving door de tegenwoordige burger (nog) wel zo concreet wordt 
beleefd en of het coöperatiemodel in feite niet vooral een ideaalbeeld is, gekoes-
terd door een fiscale rechtsfilosoof, maar dat in de alledaagse realiteit in rap 
tempo afbladdert.12 
 
 
2. Plichtmoraal en aspiratiemoraal 
 
Wat moet ik mij voorstellen bij een ‘fair share’-benadering? In ‘Fiscus ik ben je 
vriendje niet’ heb ik gepoogd de verhouding tussen de plichtmoraal en de aspi-
ratiemoraal aan te geven. In dat kader heb ik toen gesteld dat het recht zich 
beweegt op het niveau van de plichtmoraal. Het vormt de uitwendige, dwin-
gende norm. Deze is geïnstitutionaliseerd in de wet, de ‘social’ control of het 
taboe. Maar binnen het domein van de plichtmoraal ligt er naar mijn opvatting 
nog een niveauverschil tussen de wet en het recht. De wet is de werkvloer van 
het recht. Ze moet in de uitvoering en naleving nog de beoogde bezieling krij-
gen om te worden geaccepteerd als recht. De wet is de verwoording van de 
ambitie om de bedoeling van de wetgever tot zijn recht te laten komen. De 
belastinginspecteur, als rechtsbedeler in eerste lijn, heeft als professionele op-
dracht – dit soms in coproductie met de fiscale adviseur – de rechtswaarde van 
de wet tot gelding te brengen.13 In die rechtsambitie gaat het veelal meer om 

                                                 
9 J.J.R Roes, ‘Ethiek van de belastingadviseur’, in: Albregste & Kavelaars 2006, p. 501-511. 
10 S.A.W.J. Strik, ‘Leo Stevens: ethiek en fiscaliteit’, in: Albregste & Kavelaars 2006, p. 571-
579. 
11 L.G.M. Stevens, Fiscus, ik ben je vriendje niet! Beschouwingen over Fiscale Ethiek (Van Aspe-
renlezing 17 december 1997), Deventer, Kluwer, 1997.  
12 Happé 2010 noemt in dit verband ter onderbouwing van zijn positieve benadering, waarin 
de belasting niet wordt beleefd als iets dat wordt afgenomen, de studie van Liam Murphy en 
Thomas Nagel, The Myth of Ownership, Taxes and Justice, Oxford etc., Oxford University 
Press, 2002. 
13 Ik heb dít thema eerder uitgewerkt in ‘Overspannen bestuur’, WFR 1999/1385 alsmede in 
het opstel ‘Prijs (van) de rechtsbescherming’, in B. van Delden, G. van Muijen & L.G.M. 
Stevens (red.), Rechtspraak in 2040 (liber amicorum G.A.M. Stevens), Deventer, Kluwer, 
2009.  
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het doel en de strekking van de wet dan om de letterlijke verwoording. Het 
recht beweegt zich daarmee in de richting van de aspiratiemoraal. Maar voor 
de aspiratiemoraal geldt als essentieel kenmerk dat deze zich buiten het terri-
toir van de (wettelijke) afdwingbaarheid bevindt en zich manifesteert in deugd-
zaamheid. Roes (2006) refereert in dit verband aan de Aristotelische 
deugdethiek. De deugdzaamheid is de kwaliteit die je in staat stelt de le-
venspraxis op excellente wijze uit te oefenen of om je zelf te verwerkelijken. De 
deugd is een houding die met ‘keuze’ te maken heeft. De juistheid van de keuze 
betekent dat ze steeds het midden weet te vinden tussen wat moet en wat ide-
aal zou zijn. Deugdzaamheid legt een koppeling tussen normen en waarden. 
Daar waar de normen een objectiverende en verplichtende werking hebben, 
zijn waarden juist niet op het minimum, maar op het maximum gericht. Waar-
den hebben een motiverende werking, maar hun geldingskracht is slechts 
werkzaam bij degenen die zich door de waarden aangesproken voelen.14 De 
kernvraag voor het onderscheid tussen recht en ethiek is de vraag waar de 
plichtmoraal eindigt en de aspiratiemoraal begint. 
 
Op dit snijvlak liggen ook beslissingen die samenhangen met maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap. Soms is het voor een onderneming beter niet 
de grenzen (of de mogelijkheden) van de wet op te zoeken, omdat dit maat-
schappelijk zou worden afgestraft door negatieve publiciteit, kritische reacties 
van de consument of uitingen van ongenoegen door andere stakeholders. Dat 
ongenoegen kan de fiscaliteit betreffen, maar kan ook voortvloeien uit allerlei 
andere ondernemingsbeslissingen. In de publieke opinie kan een norm uitkris-
talliseren met een zodanig maatschappelijk afdwingbaar karakter dat het wel-
begrepen eigenbelang van de onderneming vereist zich naar die norm te 
voegen. Het afdwingbare karakter maakt deze norm tot plichtmoraal. De aspi-
ratiemoraal ligt op een hoger echelon en overstijgt de overwegingen van ei-
genbelang en de externe afdwingbaarheid. Ze maakt deel uit van de niet-
geforceerde attitude het eigenbelang in harmonie te brengen met het maat-
schappelijk belang. Op dat hogere vlak bevindt zich mijns inzien de ‘fair share’- 
benadering. Anders gezegd: de ‘fair share’-normering ligt in de ethische sfeer 
en kan als zodanig niet door de Belastingdienst (of de samenleving) worden 
afgedwongen. Het is geen rechtsnorm. Wel kan naar mate de aspiratiemoraal 
bij een groter gedeelte van de samenleving beter ontwikkeld is en op hoog ni-
veau wordt beleefd, de lat van de rechtsnorm hoger worden gelegd. Ze heeft 
een normverheffende werking. 
 
 
3. De wisselwerking tussen de rechtsbeginselen en de wet 
 
Het niveau- en karakterverschil in de geldingssfeer tussen recht en ethiek proef 
ik ook in de benadering van Van der Geld (2006). Hij neemt in het eerderge-
noemde opstel diverse malen het doel en de strekking van de wet als oriënta-
tiepunten mee in zijn betoog, maar gaat er wel in sterke mate van uit dat de 
wetgever dit alles moet hebben ‘ingebakken’ in de wet. Daarbij is tevens van 

                                                 
14 Zie ook Happé 2010, §1.7.: ‘Agressieve belastingconstructies komen in strijd met de geest 
van de wet in Aristotelische zin’, en § 2.13, slotzin: ‘Kortom: het gaat erom het Aristoteli-
sche juiste midden te bewaren.’ 
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belang de considerans van de wet, althans de kenbare, in de parlementaire ge-
schiedenis tot uitdrukking komende bedoeling van de wetgever. 
 
De scheidslijn tussen wenselijk en geldend recht is uiteraard niet scherp te 
trekken. Het is een diffuus overgangsgebied, waarin de rechtsoverwegingen 
mede kunnen worden bepaald door de maatschappelijke ontwikkelingen die 
zich sedert de totstandkoming van de wet hebben voltrokken. De spannende 
vraagstelling is of deze ontwikkelingen al dan niet kunnen worden meegewo-
gen bij de fiscale rechtsvinding.15 De wetgever kan er via open normen expli-
ciet voor kiezen meer ruimte te laten aan de uitvoerders om in de concrete 
situatie de rechtswaarde van de wet tot gelding te brengen. Geppaart ziet wel 
enige ruimte voor een evolutionaire wetgeving, maar stelt dat deze haar be-
grenzing moet vinden in de leer der machtenscheiding. Hij betoont zich voor-
stander van een terughoudend gebruik van open (hij spreekt in dat verband 
van ‘vage’) normen.16 
 
Voor de rechtspositivist is de rechtsvinding een overzichtelijk proces. Voor 
hem is de bovenwettelijke norm te kwalificeren als een metafysisch of religieus 
‘verzinsel’. De wet zelf is de norm.17 In een pluriforme democratische maat-
schappij is volgens de rechtspositivistische opvattingen degene die de wetge-
vende macht bezit, tevens degene die de norm stelt. Het is derhalve een door 
de mens zelf geconstrueerd gerechtigheidscriterium dat van andere orde is dan 
het gerechtigheidsideaal dat veel meer een heteronoom karakter heeft.18 
 
De stellingname van Van der Geld, dat in fiscaal-ethische kwesties slechts de 
wet als enig werkbare norm kan fungeren, raakt ook de verhandeling van 
Gribnau (2006) die evenwel een ruimere werking toeschrijft aan de eigen mo-
raal van het recht en de integriteit van het recht en de rechtsmiddelen. Grib-
nau vult concreter in wat ik bedoel met de wisselwerking tussen recht en wet. 
Hij stelt dat de rechtsbeginselen de interne moraal van het recht belichamen en 
dat deze rechtsbeginselen een bemiddelende functie vervullen tussen de ab-
stracte waarden en het positieve recht en dat deze als zodanig de morele kern 
van het recht vormen. Hij betoogt dat respect voor de beginselen een conditio 
sine qua non is voor het legitieme recht. Zijn zorgpunt is dat de (belas-
ting)wetgever te weinig respect aan de dag legt voor de waarden die in een wet 

                                                 
15 Ch.P.A. Geppaart bespreekt in hoofdstuk III, § 3, van zijn dissertatie Fiscale rechtsvinding, 
Amsterdam, Fed, 1965, de historische methode in de fiscale rechtsvinding. Zijns inziens 
komt deze methode slechts een beperkte invloed toe. 
16 Geppaart 1965, hoofdstuk III, § 6 en 16. 
17 Happé 2010: ‘In de ideologie van het fiscale wetspositivisme zijn recht en ethiek strikt van 
elkaar gescheiden. Voor de ethische factor van het recht is geen plaats. Deze opvatting staat 
lijnrecht tegenover de opvatting van recht als een geheel van wettelijke regels en rechtsbe-
ginselen. Kern daarvan is dat zij die met het recht van doen hebben – zij het als rechter, 
uitvoerder dan wel als burger – als leidraad dienen te hanteren dat er een juist antwoord is 
op elke rechtsvraag, ook al is er geen garantie dat dit antwoord ook daadwerkelijk bereikt 
wordt.’ De rechtspositivist laat zich niet aanspreken op de verantwoordelijkheid en zoekt de 
grenzen van de wet op. Recht wordt gezien als een waardenvrije aangelegenheid. Zie Milton 
Friedman, ‘The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits’, The New York 
Times Magazine, 13 september 1970. 
18  G.J. Wiarda, ‘Drie typen van rechtsvinding’, in Een bundel gedachten, Zwolle, W.E.J. 
Tjeenk Willink. 1963. 
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tot uitdrukking moeten worden gebracht. Hij verwijst daarbij naar de klassieke 
rechtswaarden. Zijn klacht is dat het waardenperspectief bij de belastingwet-
gever zo goed als afwezig is. De instrumentele attitude, waarin de regering het 
belastingrecht ziet als een volwaardig instrument ter stimulering van beleids-
doelen als economie, werkgelegenheid en milieu, zetten zijns inziens de klas-
sieke budgettaire doelstelling steeds meer in de schaduw. De 
beleidsdoelstellingen leiden tot spanningen met de ‘internal morality of law’. 
Als de politieke opportuniteit te veel gaat overheersen, waardoor de rechtsbe-
ginselen serieus gecompromitteerd worden, mag de wetgever niet verwijtend 
kijken naar opportunistisch gebruik van de belastingwet door de burger.  
Omstreden, op partijpolitieke gronden tot stand gebrachte belastingsubsidies 
(eigenwoningfaciliteiten) of ‘sturende heffingen’ (vliegtaks en verpakkingbelas-
ting) vormen bepaald geen vruchtbare voedingsbodem voor de ontwikkeling 
van een ‘fair share’- benadering. Te vaak en te gemakkelijk worden belasting-
regels ingevoerd die eenzijdig op het belang van de schatkist zijn gericht. Ze 
geven voeding aan de diskwalificerende gevoelens ‘dat iets wordt afgenomen’. 
Het zijn ongewilde bureaucratische ‘offers’. Het kost mij helaas weinig moeite 
een hele reeks voorbeelden op te sommen die de rechtvaardigheidsnoties in 
verdrukking brengen. Dit staat op gespannen voet met het door Happé ge-
schetste ideaalbeeld waarin de belastingheffing de harmonische uitdrukking is 
van de beleefde gemeenschapszin. 
 
 
4. Zorgen over respect voor de integriteit van het recht 
 
Ook Happé maakt zich zorgen over het gebrek aan respect voor de integriteit 
van het recht. Ook hij plaatst kritische kanttekeningen bij de instrumentele 
inzet van de belastingheffing. Ik deel zijn visie dat het belastingrecht geen 
zelfgenoegzaam systeem van normen is en dat politieke scoringsdrift, overkill 
en ondeskundigheid het gezag van de belastingwet verminderen; ze lokken 
immers een even opportunistisch gedrag van de belastingbetaler uit. Happé 
trekt de logische conclusie dat als de wetgeving wordt vastgesteld met in kwa-
litatief en kwantitatief opzicht evident onrechtvaardige elementen, de coöpera-
tieve opstelling van de burger in diskrediet wordt gebracht en de bereidheid 
een ‘fair share’ in de bekostiging te leveren, wordt uitgehold. Daarmee geeft hij 
zelf in feite al de kwetsbaarheid aan van zijn idealistische ‘fair share’-
benadering. 
 
Maar Happé blijft zijn ideaalbeeld koesteren. Met  betrekking tot de coöpera-
tieve attitude als bindend element geeft hij een interessant exposé over de be-
tekenis van het sociale contract in de filosofie van John Rawls. Het ethische 
gehalte van het maatschappelijk gedrag van de burger met betrekking tot de 
daarin levende rivaliserende claims, komt tot uitdrukking in zijn bereidheid het 
belang van de collectiviteit principieel mee te wegen en zo nodig te stellen bo-
ven zijn eigen belang. Happé betoogt dat deze bindende coöperatieve opstel-
ling ondersteund moet worden door de reeds aangestipte conditie van 
reciprociteit. Dit is het allereerste vereiste voor de totstandkoming van con-
structieve omgangsvormen; het is de basis voor integriteit. Maatschappelijk 
vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn daarbij sleutelbegrippen. 
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Dit burgerschapsconcept is overigens door Couwenberg beschreven als uit-
drukking van de ‘civil society.’19 Deze heeft zich met de uitbouw van de liberale 
democratie via een sociale rechts- of verzorgingsstaat ontwikkeld tot wat ik in 
navolging van Alexander Rinnooy Kan heb aangeduid als een solidaire partici-
patiemaatschappij.20 Haar vormgeving bepaalt mede de ambities – en de daar-
mee samenhangende overlegstructuren – van de daarin functionerende 
rechtsstaatidee. De solidaire participatiemaatschappij drukt zodoende ook haar 
stempel op de aard van de wet- en regelgeving. Die moet sterker de wisselwer-
king tussen rechten en plichten tot uitdrukking brengen. De wet moet niet 
worden ‘geconsumeerd’, maar tot gelding worden gebracht als schakel tussen 
het complex van rechten en plichten. De naleving ervan moet als ‘passende 
rechtsbeleving’ het beschavingsniveau van de civil society uitstralen.21 
 
Bij de werkzaamheden van de commissie Stevens (eindrapport ‘Regels op 
maat’, februari 2007) heb ik meermalen zeer nadrukkelijk gesteld dat vertrou-
wen en verantwoordelijkheid samen de voedingsbodem van de regelgeving 
moeten zijn. De wet moet gedragen worden door de wijze waarop mensen hun 
omgangsvormen wensen in te vullen. Die moeten in het recht begrepen zijn 
(vanzelfsprekend zijn) om te voorkomen dat we een vloedgolf van regels over 
ons afroepen die een te geringe intrinsieke rechtswaarde hebben. In de gewens-
te vertrouwensrelatie is het niet passend ter wille van het eigenbelang ál te 
snel gebruik te maken van de onvermijdelijke tekortkomingen in de verwoor-
dingsmogelijkheid van de wetgeving. Dit geldt ook voor de belastingwetge-
ving. Anderzijds moet deze terughoudendheid van de belastingbetaler op zijn 
beurt niet onder een te grote, of te langdurige, druk komen te staan. Dit vereist 
van de wetgever een grote(re) zorgvuldigheid en alertheid bij zijn wetgevende 
activiteit. Dit is mijns inziens een cruciale factor bij de verbetering van de mo-
raal van het (belasting)recht. Er zijn te veel voorbeelden van gebreken in de 
zorgvuldigheid, zowel bij de wetgever als de uitvoerder. Wetgeving verdient 
een kwaliteitsimpuls. Het is niet gewenst de ‘fair share’-benadering in te zetten 
als een soort joker om het onvermogen van de wetgever hoogwaardige wetge-
ving tot stand te brengen, af te dekken. Dat is contraproductief. 
 
 
5. Belastingsysteem als resultante van de staatsopvatting 
 
In ‘Fiscus, ik ben je vriendje niet’ heb ik aandacht besteed aan het belastingsys-
teem als resultante van de staatsopvatting. Kernpunt van onze welvaartsstaat-
conceptie is dat de staatsorganisatie primair gericht is op haar bestuurstaak. 
Dat confronteert ons met het spanningsveld tussen recht en bestuur. Het recht 
stelt zich ten doel een aantal intrinsieke waarden te bewaken en te bewaren. 

                                                 
19 S.W.Couwenberg, Moderniteit als nieuw beschavingstype (Civis Mundi jaarboek 2009), Budel, 
Uitgeverij Damon, 2009, § IX.9.2. 
20 L.G.M. Stevens, Naar een solidaire participatiemaatschappij (Willem Drees Lezing 2008), 
Deventer, Kluwer, 2008. 
21 Happé 2010 gaat in dat kader in op de aan Frey en Torgler (B. S. Frey en B. Torgler, ‘Tax 
morale and conditional cooperation’, Journal of  Comparative Economics, (35), 2007, p. 140) 
ontleende ‘tax morale’, waarin het instituut van burgerschap de voorwaardelijke coöperatie 
ondersteunt en versterkt, gebaseerd op het ‘citizenship contract’ en uitgaande van ‘a mutual 
belief in good intentions’. 
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Bestuur impliceert sturing. Sturing wil juist aan andere waarden prioriteit ge-
ven en is per definitie niet intrinsiek, maar juist extrinsiek gemotiveerd. Wet-
geving wordt dan ter hand genomen als uitdrukking van de maakbaarheid van 
de samenleving. De wet wordt beleefd als een instrument tot beleidsrealisatie 
in handen van bestuurders en wordt te weinig aanvaard als een middel tot 
machtsinperking van de overheid. Zij levert zodoende niet de gewenste waar-
borg tot rechtszekerheid. In de ‘fair share’-benadering komt deze dimensie van 
‘grenzen stellen’ aan een te opdringerige en/of bureaucratische overheid mijns 
inziens te weinig aan bod. 
  
Volgens het staatsrechtelijke boekje is de wetgever het democratisch gelegiti-
meerde orgaan dat als zodanig tot taak heeft de regels (bij) te stellen. Hij heeft 
de regiefunctie, maakt de belangenafweging, bepaalt uiteindelijk de beleids-
doelstellingen en legt de marsroute vast die de maatschappij heeft te volgen 
om dat doel te bereiken. Hij is echter niet zonder meer de uitvoerder van ‘de 
volkswil’. Ons parlementair stelsel is immers een vertegenwoordigende demo-
cratie. Daarin heeft het parlement een leidende verantwoordelijkheid; het ver-
woordt als zodanig niet simpelweg de volkswil. Het parlement zal zich mede 
moeten laten leiden door de beginselen en regels van de (sociale) rechtsstaat. 
Zijn democratische legitimatie als doorslaggevende machtsfactor vindt zijn 
begrenzingen waar de meerderheidsopvatting de beginselen van (sociale) 
rechtvaardigheid van minderheden in de verdrukking brengt. Binnen het gel-
dende staatsbestel is het primaat van de wetgever op grond van zijn democra-
tische legitimatie dan ook minder absoluut dan veelal wordt gesuggereerd. 
 
Het rechtsstatelijke uitgangspunt vereist dat wet- en regelgeving ten dienste 
van de sociale rechtsgemeenschap wordt uitgeoefend. Daarbij staan de uitvoe-
rende en rechtsprekende macht niet buitenspel. De onafhankelijke rechterlijke 
macht is voor menigeen een rots van zekerheid in de politieke branding. Zij 
bewaakt het recht en toomt macht in, daar waar die niet meer ten dienste van 
de rechtvaardigheid wordt uitgeoefend. De belangen van het individu als een-
ling of als onderdeel van een groep en die van de overheid als verpersoonlij-
king van het algemene belang moeten ten opzichte van elkaar worden 
afgewogen. Daarbij zal de toekenning van de gewichten die aan de in het ge-
ding zijnde belangen moeten worden verbonden, telkens weer de cruciale 
rechtsvraag  zijn. Het algemeen belang is vaak niet meer dan het podium 
waarop de verschillende groepsbelangen strijden om voorrang en waar via 
compromissen de grootste gemene deler wordt gezocht en gevormd. Het ligt 
voor de hand dat deze spanning tussen het publieke en het private belang zich 
met name (sterk) in de belastingheffing doet gevoelen. 
 
 
6. De rechterlijke macht en de trias politica 
 
Happé stelt met betrekking tot de interpretatieruimte die de rechter heeft, dat 
er twee opvattingen over de trias politica tegenover elkaar staan: die van de 
machtenscheiding en die van het machtsevenwicht. 22  De regelgevers gaan 

                                                 
22 R.H. Happé, Schuivende machten. Over trias politica en gelijkheidsbeginsel in het belastingrecht, 
Deventer, Kluwer, 1999. 
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daarbij veelal uit van de leer van de machtenscheiding, terwijl de rechter de 
leer van het machtsevenwicht toepast. Zijns inziens moet de thans enigszins 
problematische verhouding tussen rechter en wetgever in het perspectief van 
het machtsevenwicht worden gezien. Happé stelt: ‘Evenwicht van machten 
brengt tot uitdrukking dat ook de wetgever als democratisch gelegitimeerde 
staatsmacht gebonden is aan het recht en dat de rechter daarop toeziet. Ge-
bondenheid van de wetgever aan algemene rechtsbeginselen en toetsing door 
de rechter maken een integrerend onderdeel daarvan uit.’ Ik deel deze visie en 
ben om die reden ook voorstander van de afschaffing van het grondwettelijke 
toetsingsverbod van wetten door de rechter. 
 
Happé stelt met betrekking tot de toetsing aan grondrechten nogal absoluut 
dat de rechter principieel het budgettaire belang niet mag meewegen bij de 
vraag of het wegnemen van de schending van een fundamenteel rechtsbeginsel 
binnen of buiten zijn rechtsvormende taak valt. Deze afwijzing verbaast mij, 
want juist in een ‘fair share’-ideologie past het evenredigheid tussen rechten en 
plichten te bewaken. De noodzaak tot beleidsaanpassing moet worden afgewo-
gen tegen het beginsel van de rechtszekerheid. Soms is het eerbiedigen van de 
rechtszekerheid strijdig met de ‘fair share’-benadering. Ik ben daarom voor-
stander van een meer genuanceerde opstelling. Bij de belastingheffing gaat het 
vanwege de budgettaire consequenties niet alleen om de verhouding tussen de 
klagende belastingplichtige en de overheid, maar ook om de consequenties 
daarvan voor de overige belastingbetalers. Hun ‘fair share’ kan daardoor in 
onbalans geraken. Het door mij aangehangen evenredigheidsbeginsel geeft 
meer flexibiliteit aan de rechter dan de door Happé vereiste ‘buitensporige 
wanverhouding’ als reden om te berusten in uitstel van het rechtsherstel. Dat 
principe geldt trouwens niet alleen in de uitvoeringssfeer, maar ook bij het 
creëren van overgangsrecht. Pauwels heeft het spanningsveld naar mijn me-
ning treffend weergegeven.23 ‘Van belang is dat de overheid aan rechtsbeginse-
len gebonden is, óók de wetgever bij rechtsvorming, waaronder 
overgangsrechtvorming. Een belangrijk kenmerk van een rechtsbeginsel is zijn 
argumentkarakter en zijn dimensie van gewicht. Een rechtsbeginsel dicteert 
niet, maar geeft een argument in een bepaalde richting. Wanneer er tegenar-
gumenten zijn, dient een afweging plaats te vinden. Die afweging is veelal be-
perkt rationeel in de zin dat niet steeds volledig kan worden verantwoord 
waarom het ene afwegingsresultaat beter is dan het andere.’ Hij bepleit daarom 
het hanteren van een omstandighedencatalogus, die houvast geeft bij het ma-
ken van de afweging van belangen. Nagenoeg tegelijkertijd publiceerde Schu-
ver-Bravenboer haar proefschrift ‘Fiscaal overgangsbeleid’, waarin zij een 
raamwerk ontwikkelt voor het vormgeven van het fiscaal overgangsbeleid van 
de fiscale wetgever. 24  Zij heeft daartoe vuistregels ontwikkeld die op een 
soortgelijke wijze als de omstandighedencatalogus van Pauwels een discipline-
rende werking moeten hebben bij het afwegen van de belangen bij overgangs-
wetgeving. De wetgever heeft in dit proces dus duidelijk het voortouw. Hij 
heeft een ruime discretionaire bevoegdheid in de vormgeving van het over-
gangsrecht. Slechts in zeer bijzondere gevallen, waarin de wetgever evident 

                                                 
23 M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen (Acade-
misch Proefschrift UvT), Amersfoort, Sdu uitgevers, 2009, p. 338-339. 
24 M. Schuver-Bravenboer, Fiscaal overgangsbeleid, Deventer, Kluwer, 2009. 
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bepaalde belangen niet of onvoldoende heeft meegewogen, is er ruimte voor de 
rechter de burger de noodzakelijke rechtsbescherming te bieden. 
 
Dat de rechterlijke macht zich niet alleen bezig houdt met rechtsvinding, maar 
ook in toenemende mate actief is op het rechtsvormende vlak, zodanig dat 
sommigen zelfs spreken van rechterlijk activisme25, wordt mede veroorzaakt 
door het feit dat de sterke internationalisering en de toenemende stroom van 
communautaire regels van de Europese Unie de rechter nopen tot interpreta-
tie van internationale verdragen en Europese voorschriften die van hogere 
orde zijn dan de nationale regelgeving. Daar komt bij dat het wetgevingspro-
ces met zijn soms partijpolitiek gedreven verlammingsverschijnselen onvol-
doende in de pas loopt met de snelheid waarmee maatschappelijke 
ontwikkelingen zich voltrekken. Toch vragen de opgeroepen rechtsvragen een 
adequaat – dat wil ook zeggen: voldoende tijdig – antwoord. 
 
Scheltema wijst er expliciet op dat ook de matige kwaliteit van wetgeving het 
beroep op de rechter heeft versterkt. Gecompliceerdheid, (te) ver gaande de-
taillering, slechte praktische toepasbaarheid en haastwerk zijn ingrediënten 
die leiden tot kwalitatief matige wetgeving. Gevolg is dat de legitimatie ervan 
vermindert en de behoefte aan een rechterlijk oordeel groter wordt. Hij relati-
veert om die reden de stelling dat rechtsvorming door de wetgever moet wor-
den verkozen boven rechtsvorming door de rechter, met name omdat de 
rechterlijke macht daartoe niet democratisch zou zijn gelegitimeerd. In zijn 
woorden: ‘Juist het feit dat rechters bij uitstek getraind zijn in het luisteren 
naar argumenten en het beoordelen zonder vooringenomenheid geeft hun de 
positie de bij de rechtsvorming betrokken belangen op een evenwichtige wijze 
af te wegen.’26 
 
Ook Schuyt betoogt dat de breder wordende beoordelingsruimte voor de rech-
terlijke macht geen reden tot bezorgdheid hoort te zijn voor opkomend rech-
terlijk activisme. De beleidsbepaling via wetgeving blijft immers 
voorbehouden aan de wetgever. Zelfs als de Hoge Raad zich als wetgever-
plaatsvervanger opstelt, zal hij dit slechts doen met inachtneming van deze 
constitutionele taakafbakening. Wetgevende complicaties kunnen daarom 
soms beter worden opgelost in concrete gevallen dan door abstracte wet- en 
regelgeving die door de abstractiegraad veelal toch weer door de rechter moet 
worden geconcretiseerd.27 Ik deel deze visie. Maar enige terughoudendheid is 
wel op zijn plaats. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de rechter als 
wetgever-plaatsvervanger het gebrek aan alertheid en zorgvuldigheid in het 
wetgevende proces afdekt, en zeker niet dat hij dit doet met het honoreren van 
een beroep op de ‘fair share’-benadering. In de nationale context zou het ‘fair 
share’-beginsel, gegeven het coherente normenkader, nog enige inspiratie 

                                                 
25 O.a. H.C.F. Schoordijk, ‘Hoe vat(te) de Burgerlijke kamer van de Hoge Raad zijn rechts-
vormende taak op?’, in De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel, Zwolle, W.E.J. 
Tjeenk Willink, 1988, p. 54. 
26 M. Scheltema, ‘De verwachtingen voor de toekomst’, in De plaats van de Hoge Raad in het 
huidige staatsbestel 1988, p. 346-347. 
27 C.J.M. Schuyt, ‘De veranderende plaats van de Hoge Raad in de samenleving’, in De plaats 
van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel 1988, p. 332. 
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voor de rechtsbedeling kunnen bieden, maar internationaal heeft het mijns 
inziens een te beperkte overtuigingskracht. 
 
 
7. Het belang van behoorlijke wetgeving 
 
Zoals gezegd, voor verbetering van de plichtmoraal en de mogelijkheid van 
het ophogen van de aspiratiemoraal is zorgvuldige wetgeving een basisvereis-
te. De klachten over de kwaliteit van wetgeving hebben bekende oorzaken die 
samenhangen met de aard en dynamiek van de samenleving. Wetgeving is 
onontkoombaar het resultaat van partijpolitieke compromissen. Verwoording 
van doel en strekking van de wet is daardoor lang niet altijd duidelijk. Com-
promissen worden soms zodanig omfloerst verwoord, dat uiteindelijk de uit-
voerder en de rechter moeten beslissen wat in concreto met de wettekst is 
bedoeld. Ondoordachte, politiek gedreven last-minute-amendementen ver-
troebelen vaak de uiteindelijke bedoeling. Bovendien worden voorgenomen 
belastingherzieningen structureel in veel te krap bemeten tijdschema's ge-
perst. Er is meestal geen tijd voor een bredere nut-en-noodzaakdiscussie. 
Kennelijk is de politiek bang dat grotere bedachtzaamheid afbreuk doet aan de 
realisatiekansen.28 
 
Onduidelijke wetgeving veroorzaakt maatschappelijke schade. Het leidt ertoe 
dat de burger via kostbare rechterlijke procedures zijn gelijk moet halen.29 
Fijnmazige casuïstische wetgeving beperkt de mogelijkheid tot teleologische 
rechtsvinding en doet deze verschralen tot platte grammaticale interpretatie. 
Het proces van wetgeving krijgt steeds meer het karakter van ‘wegwerpwet-
geving’. 30 Dat komt het gezag van de wet bepaald niet ten goede. 
 
Er is bij de wetgever bovendien structureel te weinig aandacht voor de 
uitvoerbaarheid. Ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van 
wetgeving heeft het de voorkeur een ruimer gebruik te maken van ‘open 
normen’. Het gaat daarbij om een andere verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen overheid en samenleving. 31 Het betekent dat afstand wordt genomen 
van de regelgedreven wetgeving, waarin de wetgever precies moet 
verwoorden waaraan de burger zich te houden heeft en aan de uitvoerder 
slechts een beperkte beleidsmarge wordt toegekend. Met open normen wordt 
een overstap gemaakt naar principegedreven regelgeving. Daarin staat niet 
langer het rechtsmiddel centraal, maar de bestuurlijke doelstelling. Het biedt 

                                                 
28 J.H. van Kreveld, ‘Terugkoppelen vanuit de rechtspraak naar de wetgever’, RegelMaat 
2006/6, p. 186-196. 
29 J.E.A.M. van Dijck, ‘Het begrippenmateriaal van de Wet LB 1964 deugt niet’, WFR 
2003/6553 en ‘Onduidelijke wettelijke begrippen’, WFR 2006/6688. 
30 Nuttig is de tien voorstellen van P.H.J. Essers om te komen tot een meer zorgvuldig pro-
ces van wetgeving serieuzer in acht te nemen. Zie daartoe het verslag van het eerste WFR 
Fiscaal café over wetgevingskwaliteit in WFR 2010/693. Zie ook zijn opstel ‘Tien voorstel-
len ter verbetering van de kwaliteit van het fiscale wetgevingsproces’ in: Wetgevingskunsten 
(Bartel-bundel), Den Haag, Sdu Uitgevers, 2010. 
31 Commissie Stevens, Regels op maat, ’s-Gravenhage, 4 februari 2007. Zie ook J.L.M. Grib-
nau en A.O. Lubbers, ‘Aanbevelingen tot verbetering van het fiscale wetgevingsproces’, 
WFR 2010/1388. 
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meer ruimte voor uitvoeringsflexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid aan 
ondernemingen, instellingen en burgers.32 De wetstoepassing kan daardoor 
beter aansluiten bij de concrete situatie, is minder beperkend en daardoor ook 
minder conflictgevoelig. Open normen kunnen zodoende een kwaliteitsimpuls 
zijn voor een betere rechtsbedeling.33 
 
De wetgever moet uiteraard wel duidelijk zijn. ‘Open normen’ mogen geen 
‘vage beleidsdoelstellingen’ zijn, want daarmee worden uitvoerders en 
rechters het drijfzand in gestuurd. Zij kunnen dan niet de gewenste 
rechtseenheid en rechtszekerheid bieden. Het geldende fiscale recht kent 
daarvan diverse (afschrikwekkende) voorbeelden. Ook mag het gebruik van 
vage normen niet leiden tot een ongecontroleerde machtsverschuiving van de 
wetgever naar de uitvoerder.34 Helemaal uit den boze is dat de wetgever zich 
soms bewust bedient van vage termen om af te dwingen dat de gecreëerde 
onzekerheid over de rechtsgevolgen leidt tot een afhankelijke opstelling van 
de belastingbetaler. Hij wordt soms gedwongen aan de hand van de fiscus een 
fiscaal moeras over te steken. Dit is in strijd met de rechtsstaatgedachte. Een 
vergelijkbaar irritatiepunt is (de schijn van) partijdigheid die ontstaat als de 
wetgever een door de fiscus verloren procedure meteen (en soms nog met 
terugwerkende kracht) door reparatiewetgeving ongedaan maakt. Met de 
noodzaak tot ingrijpen moet behoedzaam worden omgesprongen. 
Uitvoerbaarheidseisen stellen uiteraard grenzen aan de toepasbaarheid van 
open normen. Soms hebben duidelijkheid en rechtszekerheid het primaat en is 
er geen ruimte voor discussies over de achterliggende abstracte rechtsideeën. 
Deze behoefte aan duidelijkheid is groter naarmate de afbakening van 
begrippen grotere consequenties heeft. Zoals een stevige afrastering nodig is 
bij een gevaarlijk hoogteverschil, zo vereist een groot verschil in effectieve 
belastingdruk duidelijk gedefinieerde begrippen. 
 
Al deze kwaliteitstekorten in wetgeving maken duidelijk dat een belangrijke 
voorwaarde voor de concrete toepasbaarheid van de ‘fair share’-benadering in 
de fiscale rechtsvinding, inhoudende dat er sprake is van een maatschappelijk 
breed gedragen visie op de wijze van belasting heffen, bepaald nog niet is 
vervuld. Het is (vooralsnog) een te hoog gegrepen rechtvaardigheidsambitie 
 
 
8. Conclusie 
 
Het ligt primair op de weg van de wetgever om kwalitatief hoogwaardige 
wetten af te leveren met een duidelijk aangegeven strekking. Deze moeten tot 
stand zijn gebracht in een zorgvuldig proces van parlementaire behandeling 
en zijn vastgelegd in zo duidelijk mogelijke bewoordingen. De ‘fair share’-
benadering mag vanwege het gebrek aan concrete opvattingen over die 
benadering niet gesteld worden boven het recht. De ‘fair share’-ideologie ligt 

                                                 
32  Zie de Kabinetsvisie inzake het Actieprogramma ‘Andere overheid’, Kamerstukken II 
2003/04, 29 362, nr. 1. 
33 J.M.H.F. Teunissen, Alternatieve regelgeving en eigen verantwoordelijkheid, Nijmegen, Wolf 
Legal Publishers, 2007. 
34 Ch.P.A. Geppaart 1965, § 16.b. 
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in de ethische sfeer en bevindt zich als zodanig buiten het bereik van de 
afdwingbare rechtsnorm. Haar geldingskracht is slechts werkzaam bij 
degenen die zich door de waarden aangesproken voelen. 
 
Deze terughoudende conclusie staat niet op gespannen voet met de 
slotaanbeveling van Richard Happé in zijn meermalen genoemde preadvies. 
Belastingethiek moet een centrale rol spelen in de opleiding van onze 
toekomstige fiscalisten, opdat zij straks de juiste vragen stellen, niet alleen aan 
de ander, maar vooral ook aan zichzelf. In ‘Fiscus, ik ben je vriendje niet’ heb 
ik aan het slot een vergelijkbare wenselijkheid uitgesproken. En die 
gemeenschappelijke overtuiging schept een waardevolle band. Richard, het ga 
je goed! 
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Maatschappelijke ondernemingen en ethiek: heeft 
de overheid een voorbeeldrol? 
 
 
Prof. dr. S.A. Stevens1 
 
 
1. Inleiding 
 
Richard Happé is altijd een aanjager geweest van het debat over de rol van 
ethiek in het belastingrecht. In deze bijdrage wil ik terugkeren naar een van de 
onderdelen van mijn proefschrift ‘De belaste overheid’. Richard had zitting in 
de promotiecommissie en tijdens de verdediging discussieerden wij naar aan-
leiding van een passage in mijn proefschrift over de vraag in hoeverre over-
heidsorganisaties zich mogen inlaten met tax planning. In deze bijdrage 
concentreer ik mij op maatschappelijke ondernemingen zoals woningcorpora-
ties, zorg- en onderwijsinstellingen. Mijn stelling is dat deze instellingen 
werkzaam zijn in het semi-publieke domein en daardoor meer terughoudend-
heid wordt verwacht dan van commerciële ondernemingen bij de toepassing 
van fiscale structuren. Doordat maatschappelijke ondernemingen een hybride 
karakter hebben, oefenen zowel de normen van de publieke sector als die van 
de markt invloed uit op de organisatie. De verhouding met de overheid is 
daarbij ambigu. Door de sterke verwevenheid met de Rijksoverheid zou een 
coöperatieve relatie voor de hand liggen. Tegelijkertijd zien wij dat deze ster-
ke verwevenheid en financiële afhankelijkheid zorgt voor tegengestelde belan-
gen. De druk die vanuit de overheid wordt gelegd op maatschappelijke 
ondernemingen stimuleert opportunistisch en non-coöperatief gedrag op fis-
caal terrein. Non-coöperatief gedrag kan ook door overheidsoptreden of -
gedrag worden versterkt. Mijn stelling is dat negatief voorbeeldgedrag van 
non-coöperatieve overheidsorganisaties (waaronder maatschappelijke onder-
nemingen) een (belasting)cultuur van non-coöperatie en opportunisme ver-
sterkt. Terughoudendheid is dus het devies. Omdat het echter niet altijd 
duidelijk is waar de grenzen zijn van onoirbare tax planning, zou de anonimi-
teit van de uitspraken waarbij organisaties die – voor meer dan de helft uit de 
publieke middelen worden bekostigd – als belastingplichtige zijn betrokken, 
de anonimiteit moeten worden opgeheven. 
 
 
2. Karakterisering van maatschappelijke ondernemingen 
 
De maatschappelijke onderneming raakt steeds meer ingeburgerd als begrip 
om woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen aan te duiden. De Ru2 
omschrijft de maatschappelijke onderneming als: 

                                                 
1 Bijzonder hoogleraar Fiscale aspecten van maatschappelijke ondernemingen (TiasNimbas) 
en verbonden aan PwC.  
2 H.J. de Ru, J.L. Burggraaf en L.A.J. Spaans, De maatschappelijke onderneming (Allen & Overy 
special editions), Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, p. 17. 



PRINCIPIEEL BELASTINGRECHT 

222 

‘Een onderneming die is vormgegeven als privaatrechtelijke rechts-
persoon, die een maatschappelijke doelstelling nastreeft dat parallel 
loopt aan het algemeen belang, en waarvan de winst niet wordt uit-
gekeerd, maar geheel en alleen wordt aangewend voor het realiseren 
van het maatschappelijke doel dat de onderneming nastreeft’. 
 

In deze definitie ligt besloten dat de maatschappelijke onderneming vanuit een 
organisatierechtelijk perspectief geen deel uitmaakt van de overheid en pu-
bliekrechtelijke rechtspersonen geen maatschappelijke ondernemingen zijn. 
Als ik in deze bijdrage spreek van maatschappelijke onderneming dan begrijp 
ik daar echter ook de publiekrechtelijke rechtspersonen onder. Dezelfde maat-
schappelijke taken worden immers verricht door publiek- en privaatrechtelijke 
rechtspersonen (vergelijk de Universiteit van Tilburg met de Rijksuniversiteit 
van Leiden). 
 
Ook maatschappelijke ondernemingen die een privaatrechtelijke rechtsvorm 
hebben, zijn in sterke mate van de overheid afhankelijk. De overheid reguleert 
de activiteiten van maatschappelijke ondernemingen en is direct of indirect 
betrokken bij de financiering van de activiteiten (via bijvoorbeeld directe sub-
sidies, de heffing van inkomensafhankelijke zorgpremies of garanties). De ma-
te en vorm waarin dat geschiedt, verschilt per sector waarin de specifieke 
maatschappelijke onderneming actief is. Door de sterke band met de overheid 
worden maatschappelijke ondernemingen, ook als zij een zelfstandige privaat-
rechtelijke rechtspersoon zijn, sterk met de overheid geassocieerd en tot de 
semi-publieke sector gerekend. 
 
Een consequentie van deze associatie is dat de waarden en normen van de se-
mi-publieke sector ook gelden of in elk geval invloed uitoefenen op de cultuur 
van maatschappelijke ondernemingen. Normen ten aanzien van bestuurders-
beloningen, verantwoording en verslaggeving zijn daar voorbeelden van. Het 
is dus niet verbazingwekkend dat het grote publiek maatschappelijke onder-
nemingen al snel vereenzelvigt met de overheid. Als er iets mis gaat bij een 
maatschappelijke onderneming dan wordt de minister daarvoor ter verant-
woording geroepen, ook al zijn de maatschappelijke ondernemingen vaak juist 
opgezet als een zelfstandig bestuursorgaan om het functioneren van individue-
le organisaties te onttrekken aan de ministeriële verantwoordelijkheid. De 
publieke verontwaardiging is – in weerwil van de juridische positie - een ster-
ke indicatie dat de maatschappelijke onderneming zich bevindt in het publieke 
domein. 
 
De associatie met publieke normen wordt nog versterkt indien een maat-
schappelijke onderneming tevens aangemerkt kan worden als een bestuursor-
gaan in de zin van de Awb. In bestuursrechtelijk zin behoort de 
maatschappelijke onderneming dan tot de overheidsorganisatie en gelden alle 
publiekrechtelijke normen voor behoorlijk bestuur. Deze positie werpt ook 
zijn schaduw over het feitelijk handelen van maatschappelijke ondernemingen. 
Maatschappelijke ondernemingen kennen dus een hybride karakter, waardoor 
de cultuur van een maatschappelijke organisaties zal worden gevoed door pu-
blieke en markt normen. 
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3. Organisatiecultuur, tax compliance en tax planning 
 
Een belangrijke factor voor de wijze waarop wordt omgegaan met tax compli-
ance en tax planning is de cultuur van de organisatie. Kenmerkend voor deze 
cultuur zijn de gemeenschappelijke opvattingen en vooral de gedragspatronen. 
Cultuur geeft richting doordat zij maatstaven aanreikt hoe te handelen. 
 
De cultuur van een organisatie hangt af van de aard van het product of de 
markt, de locatie, de grootte, de rechtsvorm en de geschiedenis of ontwikkelfa-
se. Maatschappelijke ondernemingen zijn actief in de semi-publieke sector en 
bieden complexe goederen en diensten aan. Er wordt door veel verschillende 
instanties toezicht uitgeoefend op de activiteiten van de maatschappelijke on-
derneming (kwaliteitstoezicht, markttoezicht, beleidstoezicht en dergelijke). 
Dat resulteert in een cultuur die sterk gericht is op betrouwbaarheid en 
rechtmatigheid en dus een sterke compliance met regels. Van organisaties met 
een dergelijk cultuur wordt denk ik (ik heb het niet empirisch getoetst) een 
coöperatief optreden verwacht in de relatie met de belastingdienst. Het is niet 
toevallig dat bij de belastingdienst maar ook bij belastingplichtigen in de se-
mi-publieke sector een groot enthousiasme bestaat voor het concept van ‘Ho-
rizontaal Toezicht’ en verschillende handhavingsconvenanten zijn afgesloten. 
 
Tegelijkertijd zien wij dat maatschappelijke ondernemingen nadrukkelijk op 
hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen als het gaat om financiële 
continuïteit (bezuinigingen en kostenbeheersing). Er wordt een ondernemende 
instelling verwacht en New Public Management-taal die wordt gebruikt bij 
maatschappelijke ondernemingen stemt steeds vaker overeen met de taal van 
het commerciële bedrijfsleven. Er worden producten gedefinieerd, business 
units gecreëerd en er wordt ‘afgerekend’ op basis van prestaties en 
(markt)prijzen. Maatschappelijke ondernemingen gaan ook zelf op een com-
merciële markt goederen en diensten aanbieden in concurrentie en/of samen-
werking met commerciële partijen. Dat heeft tot gevolg dat de mores van de 
markt (de waarden en normen die op de markt gelden) nadrukkelijker hun 
invloed doen gelden bij maatschappelijke ondernemingen.3 
 
Door marktdenken op een maatschappelijke onderneming toe te passen, wordt 
de maatschappelijke onderneming gelijkgesteld aan een burger. Dat heeft ook 
consequenties voor de binding aan het recht. Aan ieder burger is het immers 
toegestaan in zijn houding tegenover het recht zijn eigenbelang te verdiscon-
teren.4 De juridische grens in het ongebreideld nastreven van het eigenbelang 
wordt in het belastingrecht gevonden in het leerstuk van fraus legis. Uit empi-
risch onderzoek blijkt overigens dat individuen in beginsel bereid zijn sub-
stantieel bij te dragen aan het algemeen belang, zelfs als dat strijdig is met 

                                                 
3 Vgl. J.H.J. van den Heuvel e.a., Het morele gezicht van de overheid, Utrecht, Lemma, 2002, p. 
145. Zij constateren dat er voortdurend een wisselwerking is tussen overheid en samenle-
ving en dus ook tussen de waarden en normen die in het openbaar bestuur en in de maat-
schappij geldingskracht hebben. 
4 R. Happé, ‘Belastingethiek: een kwestie van fair share’, Preadvies VBW 2010, Deventer, 
Kluwer, 2011, § 1.5. 
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hun individuele, egoïstische eigenbelang.5 Volgens Etzioni is de voornaamste 
reden dat mensen de verschuldigde belasting betalen niet omdat zij bang zijn 
voor ontdekking door de overheid, maar omdat zij vinden dat de lasten eerlijk 
verdeeld zijn en de belastingopbrengsten legitiem worden besteed.6 Als deze 
stelling wordt omgekeerd kan belastingweerstand naast puur eigen belang 
ook worden verklaard door onvrede over een eerlijke verdeling van de belas-
tinglast en aanwending van belastingopbrengst. 
 
Bovendien zullen maatschappelijke ondernemingen zodra zij meer op de markt 
actief worden, ook meer geconfronteerd worden met de wens van commerciële 
marktpartijen om hun fiscale positie te optimaliseren. Dat kan een uitstra-
lingseffect hebben naar de eigen belastingmoraal. De bewustheid van de be-
reidheid van de gemeenschap om constructies te gebruiken en belasting te 
vermijden waar mogelijk werkt besmettelijk. 7  Dit proces wordt versterkt 
doordat belastingadviseurs inspelen op de behoefte aan kostenbesparing door 
de aanbieding van fiscale diensten die dat mogelijk maken, al dan niet in sa-
menwerking met commerciële marktpartijen die goederen en diensten aan 
maatschappelijke ondernemingen willen verkopen zoals schoonmaakdiensten 
en apparatuur. 
 
Onderdeel van marktdenken is dat kosten moeten worden geminimaliseerd 
om zo’n sterk mogelijke positie op de markt te verwerven. Indien belastingen 
worden beschouwd als kosten zal er dus een sterke prikkel zijn om de belas-
tingdruk te minimaliseren. Bij maatschappelijke ondernemingen zal die prik-
kel misschien nog wel sterker zijn dan bij commerciële ondernemingen, omdat 
maatschappelijke ondernemingen worden geconfronteerd met bezuinigingen 
door verlaging van de subsidie en/of vergoeding voor diensten of door een 
vergroting van het takenpakket zonder dat de daarbij behorende financiële 
middelen worden verstrekt. Een dergelijk proces kan tot gevolg hebben dat 
coöperatief gedrag wordt vervangen door calculerend of zelfs obstructief ge-
drag. Ik zal daar zo een aantal voorbeelden van geven in het publieke domein. 
Het functioneren van de instituties wordt een op zichzelf staande waarde, 
waardoor ze louter op efficiëntie en effectiviteit worden beoordeeld. De ethi-
sche dimensie gaat dan verloren.8 
 
Naast het kostenaspect van belastingen is echter ook de relatie met de belas-
tingdienst en een goede reputatie in de ogen van klanten, werknemers, leve-
ranciers en de publieke opinie in het algemeen van belang. In dat licht kan het 
verstandig zijn af te zien van (agressieve) tax planning. Happé9 stelt dat een 
ethische houding zich niet verdraagt met de opvatting dat belastingen alleen 
als een kostenpost kunnen worden gezien. Belastingen zijn ogenschijnlijk al-
leen verplichtingen jegens de overheid en bij maatschappelijke ondernemingen 

                                                 
5 Zie de literatuur die door Happé 2011, § 2.5  noot 171, wordt aangehaald en J.L.M. Grib-
nau, ‘Fiscale ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid voor de integriteit van het belasting-
recht’, Preadvies VBW 2010, Deventer, Kluwer, 2011, § 1.3.3 en 1.7.3. 
6 A. Etzioni, ‘Wie wordt gemotiveerd door straf?’, NRC-Handelsblad 23 mei 2009. 
7 V. Braithwaite and J. Braithwaite, ‘Democratic Sentiment and Cyclical Markets in Vice’, 
British Journal of Criminology (47) 2006, p. 1115. Geciteerd in Happé 2011, § 2.5. 
8 Vergelijk Van den Heuvel 2002, p. 29. 
9 Happé 2011, § 2.11. 
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meestal jegens de staat. Ook nu geldt dat de staat slechts als intermediair fun-
geert10 . De belastingen die de maatschappelijke onderneming niet betaalt, 
drukken uiteindelijk op de burgers, die daar afhankelijk van de verdelingsef-
fecten meer of minder nadeel van zullen ondervinden. Het fiscale gedrag van 
maatschappelijke ondernemingen als belastingplichtige is een vorm van han-
delingsethiek. Daarnaast kan bestuursethiek van belang zijn indien de over-
heid of maatschappelijke onderneming optreedt als wetgever of 
bestuursorgaan (zie hierna). 
 
 
4. Voorbeelden van non-coöperatie door maatschappelijke ondernemin-
gen 
 
In de jurisprudentie zijn verschillende voorbeelden te zien van non-coöperatie 
op fiscaal terrein, waarbij overheidsorganisaties of semi-overheidsorganisaties 
in verschillende rollen waren betrokken. De introductie van de vennoot-
schapsbelasting bij de woningcorporaties stuitte op zoveel verzet bij woning-
corporatie De Veste dat zij uit het gereguleerde volkshuisvestingstelsel wilde 
stappen. De Raad van State heeft daarvoor echter in zijn uitspraak van 27 ok-
tober 2010 een stokje gestoken.11 De Veste betoogde dat door de weigering 
van een vrijwillige uittreding de vrijheid om de onderneming naar eigen in-
zicht te exploiteren worden beperkt en haar recht van eigendom wordt ge-
schonden (artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM). De Raad van State was 
van mening dat er inderdaad een inbreuk bestond op het ongestoord genot 
van haar eigendom (r.o. 2.8.1). Het protocol staat een dergelijke inbreuk ech-
ter toe indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat ‘bij wet’ en deze door 
het algemeen belang wordt gerechtvaardigd, hetgeen een belangenafweging 
vereist. Volgens de Raad van State voorzag het gesloten stelsel van de Wo-
ningwet en het Besluit beheer sociale huur-sector niet in de mogelijkheid om 
de toelating van de instelling op verzoek van die instelling in te trekken. De 
onmogelijkheid was daarom volgens de Raad van State bij wet voorzien. De 
minister had betoogd dat als toegelaten instellingen zich door middel van uit-
treding aan het woningcorporatiestelsel aan overheidstoezicht zouden kunnen 
onttrekken, onvoldoende gewaarborgd zou zijn dat deze instellingen hun wo-
ningvoorraad voor deze doeleinden zullen blijven inzetten. De minister heeft 
daarom volgens de Raad van State zich op het standpunt mogen stellen dat 
een redelijk evenwicht bestaat tussen het met de onmogelijkheid van uittre-
ding gediende volkshuisvestingsbelang en de nadelige gevolgen daarvan voor 
De Veste, ook als deze gevolgen ontneming van eigendom in de zin van artikel 
1 van het Eerste Protocol zou inhouden. De Raad van State woog daarbij mee 
dat het woningcorporatiestelsel ook voordelen met zich mee bracht en dat op 
grond van het Woningbesluit dat gold ten tijde van de toelating van de 
rechtsvoorgangster van De Veste kon worden afgeleid dat uittreding uit het 
woningcorporatiestel onmogelijk was. 
 
Een ander voorbeeld betreft de rechtsgeldigheid van de zogenoemde Voge-
laarheffing. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (hierna: CFV) legt vermo-

                                                 
10 Gribnau 2011, § 1.6.1. 
11 Raad van State, 21002155/1/H3, LJN: BO1837. 
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gende woningcorporaties een heffing op om daarmee bijzondere projectsteun 
aan armlastige woningcorporaties te financieren. In geschil was onder andere 
de vraag of deze heffing een schending opleverde van artikel 1 van het Eerste 
Protocol van het EVRM. Kort samengevat concludeert de rechtbank dat de 
Vogelaarheffing op zich zelf rechtmatig is.12 Aan de wetgever komt immers 
veel ruimte toe bij belastingen. De grens wordt pas overschreden indien het 
oordeel van de nationale autoriteiten is ‘manifestly without reasonable founda-
tion’. De rechtbank overwoog dat nu het CFV voldoende had onderbouwd dat 
de wijkenaanpak een algemeen belang diende, het tevens voldoende heeft on-
derbouwd dat de bijdrageheffing – die immers strekt tot financiering van deze 
wijkenaanpak – in het algemeen belang is (r.o. 4.47). Er dient ook een fair ba-
lance te bestaan tussen de heffing en het daarmee gediende algemene belang. 
Daarbij is niet relevant of er ook andere middelen denkbaar zijn, zoals de hef-
fing van vennootschapsbelasting, om het beoogde doel te bereiken (r.o. 2.50). 
Ook is niet relevant of de ontvangende woningcorporaties de financiële bij-
drage gezien hun vermogenspositie nodig hebben (r.o. 2.51). De rechtbank 
neemt bij de beoordeling van de fair balance in aanmerking dat met de bijdra-
geheffing een inzet van woningcorporaties wordt gevraagd die ligt binnen hun 
publieke en maatschappelijke taakstelling. Het vermogen van de woningcor-
poraties is maatschappelijk gebonden, vanwege de strikte taakstelling en het 
vermogen in het verleden is vergaard door subsidies, vrijstelling van vennoot-
schapsbelasting, de mogelijkheid om onder gunstige voorwaarden vreemd 
vermogen aan te trekken en overheidsgaranties. De rechtbank oordeelt dat de 
bijdrageheffing past in het solidariteitskarakter van het woningcorporatiebe-
stel. De woningcorporaties dienen bij te dragen aan een zo groot mogelijk 
maatschappelijk rendement van de socialehuursector als geheel. Het is binnen 
dit stelsel van onderlinge solidariteit dat de woningcorporaties via de bijdra-
geheffing worden verplicht een bijdrage te leveren aan door andere woning-
corporaties in de aandachtswijken in het belang van de volkshuisvesting te 
verrichten activiteiten (r.o. 2.53). 
 
De rechtbank concludeert dat de Vogelaarheffing in beginsel geen strijd ople-
vert met het EVRM. Voor het jaar 2008 lag dat overigens anders, omdat de 
heffing pas bij het besluit van 20 oktober 2008 werd ingevoerd, waardoor de 
woningcorporaties bij het opstellen van hun begroting hiermee geen rekening 
konden houden. De heffing voor de woningcorporaties was onvoldoende voor-
zienbaar (r.o. 2.57 en 2.58). Daardoor was de heffing ook in strijd met de Wo-
ningwet en het rechtszekerheidsbeginsel. Overigens komt de rechtbank 
uiteindelijk tot de conclusie dat de Vogelaarheffing ook over het jaar 2009 
onrechtmatig is, omdat deze over het jaar 2008 en 2009 verboden staatssteun 
vormt. In het kader van dit betoog is dat nu minder relevant. 
 
Bovenstaande twee voorbeelden illustreren dat de nationale overheid en een 
maatschappelijke onderneming hard kunnen botsen als het gaat om de toepas-
sing van fiscale wetgeving. Het geschil bleef daarbij niet beperkt tot wetsin-
terpretatie, maar betrof ook de legitimiteit van de heffing als zodanig. 
Daarnaast biedt de fiscale jurisprudentie inmiddels een kleurrijk beeld van 
maatschappelijke ondernemingen die door middel van fiscale constructies 

                                                 
12 Rechtbank Utrecht, SBR 10/2956 en SBR 10/1098 e.v., LJN: BO5098. 
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trachten hun budget te maximaliseren. Op dit moment gaat het daarbij vooral 
om Btw-constructies. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat niet alleen 
maatschappelijke ondernemingen zoals scholen en zorginstellingen13 gebruik 
maken van Btw-constructies, maar ook zuivere overheidsorganisaties zoals 
gemeenten.14 Verschillende van die constructies sneuvelen op basis van een 
herkwalificatie van de feiten en/of de toepassing misbruik van recht. In moreel 
opzicht naar mijn mening vergelijkbare categorieën. De feiten zijn juridisch 
willens en wetens anders verpakt en gepresenteerd om een situatie te creëren 
die afwijkt van de economische realiteit. Bij misbruik van recht zijn de juridi-
sche vorm en economische realiteit congruent, doch wordt (1) in strijd met 
doel en strekking van de richtlijn en wet een belastingvoordeel toegekend en 
(2) uit een geheel van objectieve factoren blijkt dat het wezenlijke doel van de 
betrokken transacties erin bestaat een belastingvoordeel te verkrijgen. 
 
 
5. Een goed voorbeeld doet volgen 
 
Happé formuleert als normatief uitgangspunt dat de belastingplichtige een 
nakomingsplicht heeft.15 Deze plicht vraagt van belastingplichtigen dat zij bij 
het zoeken naar de fiscaal voordeligste weg binnen de grenzen van de geest 
van de wet blijven. De burger dient het midden te houden tussen het nastre-
ven van het eigenbelang en het rekening houden met de gerechtvaardigde 
belangen van zijn medeburgers16. Een coöperatieve instelling is afhankelijk 
van een conditie van reciprociteit, dus van de waargenomen coöperatieve in-
stelling van anderen.17 Fiscaal ontwijkingsgedrag van de een kan de opvatting 
van de ander ten aanzien van zijn ethische plicht om zich fiscaal compilant te 
gedragen beïnvloeden. Tegelijkertijd geldt dat de belastingplichtige intrinsiek 
gemotiveerd kan zijn om belasting te betalen. Dat hangt af van de belasting-
moraal of belastingcultuur bij een organisatie.18 Net zoals tussen burgers on-
derling geldt ook voor de relatie tussen overheid en burger de 
coöperatielogica. Als de een zich minder of niet coöperatief opstelt, beïnvloedt 
dit het gedrag van de ander19. De overheid heeft dus een bijzondere verant-
woordelijkheid om coöperatief optreden te stimuleren. Dworkin merkt in dit 
verband op: 

‘It requires government to speak with one voice, to act in a principled 
and coherent manner toward all its citizens, to extend to everyone 
the substantive standards of justice or fairness it uses for some’20.  

De staat, maar in het verlengde daarvan alle overheidsorganisaties spelen een 
belangrijke rol bij het faciliteren en zonodig afdwingen van coöperatie in de 
maatschappij. Overheidsorganisaties acteren in verschillende rollen en de 

                                                 
13 HR 15 juni 2007, nr. 37646, V-N 2007/31.24. 
14 Hof ’s-Gravenhage, MK II, 26 juni 2009, nr. BK-08/00333, V-N 2009/49.1.5. 
15 Happé 2011,  § 1.7. 
16 Happé 2011 § 2.1.  p. 31. 
17 G. den Hartogh, ‘Belastingbeginselen en belastingmoraal’, in J.L.M. Gribnau (red.), Belas-
tingrecht en ethiek in debat, Deventer, Kluwer, 1999. 
18 Gribnau 2011, § 1.8. 
19 Happé 2011, § 2.7. 
20 R. Dworkin, Law’s Empire, Cambridge (Mass.)/Oxford, Harvard University Press, 1986, p. 
165. 
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noodzaak om in een principiële wijze te handelen strekt zich uit tot alle rollen: 
als wetgever, uitvoerder en belastingplichtige. Hierna wil ik kort enkele kant-
tekeningen maken bij deze rollen.  
 
 
6. De wetgevende rol 
 
In deze rol bestaat primair de verantwoordelijkheid om kwalitatief goede wet-
geving te maken. Nu is het waarschijnlijk onmogelijk om perfecte wetgeving 
te maken.21 Dat betekent naar mijn mening wel dat de wetgever de plicht heeft 
snel te reageren indien er signalen zijn dat de wet tekortschiet. Deze signalen 
zijn uit verschillende bronnen afkomstig zoals de Raad van State, adviezen van 
beroepsorganisaties, de fiscale literatuur en de praktijk. De wet kan tekort-
schieten omdat dubbele heffing optreedt, geen heffing plaatsvindt, rechtsonze-
kerheid bestaat over de reikwijdte van fiscale faciliteiten. Soms is de wetgever 
op de hoogte van een tekortkoming in de wet, maar wordt die bewust geaccep-
teerd. De Hoge Raad heeft dan ook geen mogelijkheid om die tekortkoming op 
te lossen. Een schrijnend actueel voorbeeld vind ik HR 27 januari 2011, nr. 
09/04375, V-N 2011/3.17 waarin toepassing van de thin-capitalisation rege-
ling in een volledig binnenlandse situatie leidt tot dubbele heffing. Een derge-
lijk fiscaal resultaat is apert onredelijk en moet zeker voor de niet 
grensverkennende belastingplichtige worden voorkomen.  
 
Een ander voorbeeld waar ik eerder uitgebreid aandacht aan heb besteed is de 
toepassing van een aantal fiscale faciliteiten in de vennootschapsbelasting 
(herbestedingsreserve en de aftrek voor fondswerving).22 Het is al een aantal 
jaren duidelijk dat toepassing van deze faciliteiten – onder omstandigheden – 
leidt tot volledige uitholling van de belastingplicht van stichtingen en wo-
ningcorporaties. De discussie gaat in de kern om drie vragen (1) de uitleg van 
de begrippen ‘algemeen nut beogende instelling’ en ‘instelling waarbij het al-
gemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat’, (2) de vraag of naar de 
ratio bovenvermelde fiscale faciliteiten toegepast kunnen worden door bij-
voorbeeld zorginstellingen en woningcorporaties en (3) hoe de voorwaarden 
moeten worden uitgelegd.  
 
Het valt mij op dat de overheid er regelmatig voor kiest om eerst een zaak uit 
te procederen tot de Hoge Raad en daarna bij een negatieve uitkomst pas de 
wet direct of later aan te passen. Als reparatiewetgeving wordt voorgesteld na 
een verloren procedure krijgt de wetgever soms het verwijt dat hij een slechte 
verliezer is, maar dat verwijt wordt naar mijn oordeel ten onrechte gemaakt. 
Indien een bepaalde uitleg als maatschappelijk ongewenst wordt beschouwd, is 
het juist de verantwoordelijkheid van de wetgever om maatregelen te nemen 
en de wet in overeenstemming te brengen met de politiek gewenste uitkomst. 
Soms kiest de wetgever ervoor om wetswijziging lopende de procedure aan te 
kondigen voor het geval dat staatssecretaris door de hoogste rechter in het 

                                                 
21 Happé 2011, § 1.7. 
22 S.A. Stevens, ‘Kwaliteit van fiscale wetgeving: een case study van het wetsvoorstel maat-
schappelijke ondernemingen’, in B. van Delden, G.J. van Muijen & L. Stevens (red.), Recht-
spraak in 2040 (Liber Amicorum G.A.M. Stevens), Deventer, Kluwer, 2009, p. 221 e.v. 
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ongelijk wordt gesteld. Ik vraag mij af wat het nut van dit wachten is. Ik kan 
mij niet aan de indruk trekken dat het ministerie van Financiën soms het repa-
ratiewetsvoorstel al klaar heeft liggen, zodat het niet ingegeven is door de 
besparing van wetgevende capaciteit. Wellicht is een politiek motief dat door 
de wet aan te passen impliciet wordt toegegeven dat de geldende wet op dat 
punt niet helemaal duidelijk is. Voor de uitkomst van de lopende rechtelijke 
procedure maakt dat echter niet zoveel uit. De uitspraak van de Hoge Raad 
zou wellicht nog aanknopingspunten kunnen geven voor de wijze waarop de 
wet moet worden gerepareerd. Ook die reden is naar mijn mening geen over-
tuigend argument om wetgevend ingrijpen uit te stellen. In veel gevallen is 
duidelijk wat het interpretatieprobleem is en in welke richting de aanpassing 
moet plaatsvinden. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. De budgettaire ge-
volgen van de onverbindendheid van uitsluiting van deelnemingskosten van 
buitenlandse deelnemingen konden niet op eenvoudige wijze worden gerepa-
reerd. Een argument voor snelle wettelijke reparatie is dat in beginsel de tekst 
van de wet helder moet zijn. Zoveel mogelijk moet de belastingplichtige de 
fiscale gevolgen kunnen afleiden uit de wet zelf, zonder daarbij kennis te moe-
ten nemen van de jurisprudentie. 
 
Onderdeel van de wetgevende taak is dat de overheid het fiscale recht ook 
inzet om instrumentele doelen te bereiken. De wetgever dient er op bedacht te 
zijn dat de wetgever daarmee appelleert aan het calculerende gedrag van de 
burger. De theorie achter fiscale faciliteiten is namelijk dat door de inzet van 
financiële (fiscale) prikkels het gedrag van burgers kan worden beïnvloed. 
Dergelijke prikkels kunnen effectief zijn, maar uit de economische psychologie 
blijkt ook dat de inzet van financiële prikkels morele prikkels kunnen onder-
mijnen. Klassiek is het voorbeeld van het kinderdagverblijf dat een boete in-
voerde om te voorkomen dat ouders te laat hun kinderen afhaalden bij de 
crèche. Paradoxaal leidde dat juist tot een stijging van het aantal ouders dat 
hun kinderen te laat haalden. De verklaring was dat het morele schuldgevoel 
van de ouders voor het te laat komen werd gecompenseerd door de boete die 
als een prijs werd gepercipieerd. Als de overheid dus systemen maakt die anti-
ciperen op calculerend gedrag van de overheid dan moet diezelfde overheid 
niet verbaasd zijn dat de burger een dergelijk gedrag ook ten toon gaat sprei-
den op momenten en plaatsen dat dat minder uitkomt. Dat wordt nog sterker 
indien de overheid zelf calculerend gedrag vertoont door een belastingsysteem 
op te zetten dat tax planning stimuleert of bewust accepteert.23 Natuurlijk, 
onder het mom van een goed vestigingsklimaat, probeert de Nederlandse 
overheid al dan niet ten koste van andere landen te concurreren op de interna-
tionale markt van voordelige vestigingsplaatsen. De dividendbelasting kan 
niet worden afgeschaft, maar we accepteren wel al jaren dat door het tussen-
schuiven van een coöperatie de heffing van dividendbelasting eenvoudig kan 
worden vermeden. Via een hybride lening kan effectief de buitenlandse winst 
worden uitgehold, zonder dat dit leidt tot belastingheffing in Nederland. On-
der de noemer van belastingsoevereiniteit en vestigingsklimaat zouden aan-
zienlijke distorsies worden geïntroduceerd indien Nederland (eenzijdig) een 
groepsrentebox of defiscalisering van groepsrente zou introduceren. Een 
overheid die zelf in de internationale arena het concurrentiespel vol overgave 

                                                 
23 Vgl. Gribnau 2011, § 2.6.2. 
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speelt, moet niet verbaasd zijn dat de belastingplichtigen die technieken over-
nemen en gebruik maken van de mogelijkheden die internationaal worden 
gecreëerd, ook als dat soms ten laste van de Nederlandse belastinggrondslag 
gaat. Een moreel appel om dat niet te doen krijgt dan al snel een nationalisti-
sche lading. Nederlandse bedrijven moeten zich binnen Nederland netjes op-
stellen om het nationaal belang niet te schaden. Buitenlandse bedrijven mogen 
echter gelokt worden met fiscale faciliteiten, al dan niet ten koste van de bui-
tenlandse grondslag. Door het verbod op staatssteun en de Code of Conduct24 
zijn al te opzichtige fiscale regelingen niet mogelijk. 
 
Internationale verhoudingen zijn eeuwen lang gedomineerd door het principe 
van de macht van de sterkste, met slechts een beperkte rol van het recht. Het 
internationale recht is echter in opkomst en door de globalisering en interna-
tionale problemen die iedereen raken neemt het belang van samenwerking toe. 
Daardoor ontstaat er steeds meer een internationale gemeenschap waarbinnen 
staten, bedrijven en burgers niet alleen acteren op basis van machtsverhou-
dingen, maar ook in toenemende mate rechtsnormen en gemeenschappelijke 
ethische normen een plaats vinden. Dat proces verloopt vanzelfsprekend lang-
zaam, vanwege de diversiteit aan culturele achtergronden en het verschil in 
economische en politieke ontwikkeling. Die verschillen maken het ook lastig 
om tot een internationaal coherent fiscaal stelsel te komen dat onontbeerlijk is 
om internationale tax planning te voorkomen. Een verschil in preferentie ten 
aanzien van de mate waarin bepaalde taken collectief moeten worden bekos-
tigd in plaats van individueel heeft vanzelfsprekend impact op de omvang van 
het collectieve aanbod van goederen en diensten en in het verlengde daarvan 
de hoogte van de belastingdruk. Die verschillen zullen moeten worden geac-
cepteerd omdat die diep verankerd liggen in de nationale cultuur en de uit-
komst zijn van lokale (democratische) politieke afwegingen. Dat betekent dat 
belastingheffing vooral moet aansluiten op de plaats waar economisch toege-
voegde waarde wordt gecreëerd en mobiele productiefactoren in de heffing 
moeten worden betrokken op de plaats waar deze worden aangewend in plaats 
van de plaats waar de eigenaar woonachtig of gevestigd is. Een dergelijke 
aanpassing van het internationale fiscale stelsel op basis van het oorsprongbe-
ginsel vereist internationale samenwerking: coöperatie. Als nationale overhe-
den zich in hun onderlinge contacten laten leiden door principes van 
coöperatie ontlenen zij daaraan moreel gezag om ook andere stakeholders op 
het internationale speelveld, zoals multinationals. aan te spreken als global 
citizen. 
 
 
7. De rol als uitvoerder 
 
Als uitvoerder van wet- en regelgeving moeten overheidsorganisaties en 
maatschappelijke ondernemingen (indien die laatste ook een bestuursorgaan in 
de zin van de Awb zijn) vanzelfsprekend de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur in acht nemen. Lastig vind ik dat de nakomingsplicht van de wet 

                                                 
24 De Code of Conduct is een politieke afspraak (dus niet juridisch bindend) tussen de Lidsta-
ten van de Europese Unie om bestaande (schadelijke) belastingconcurrentie te verminderen 
en geen nieuwe maatregelen in te voeren die daartoe leiden. 
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hierbij niet gespiegeld kan worden naar de overheid. Zij is immers gebonden 
aan het legaliteits- en het gelijkheidsbeginsel, waardoor het wegnemen van 
een onbillijkheid in een concreet geval onmogelijk wordt gemaakt. Van de 
belastingplichtige wordt dus gevraagd ethisch te handelen, terwijl de uitvoer-
der soms zich zal moeten beroepen op de wet en daarvan niet kan afwijken, 
omdat het hem niet vrijstaat de wet ethisch te toetsen. Zolang het gaat om 
wetsinterpretatie of interpretatie van de feiten bestaat er natuurlijk wel ruimte 
om een redelijke belangenafweging te maken. Daarbij past naar mijn mening 
ook dat de belastingdienst zich moet onthouden van stellingen die als fiscale 
grensverkenning kunnen worden aangemerkt. 
 
 
8. De rol als belastingplichtige 
 
Ook in de rol van belastingplichtige zal de overheid/maatschappelijke onder-
neming het goede voorbeeld moeten geven. Dat betekent niet dat elke vorm 
van tax planning uit den boze is. Door het gebruik van een fiscaal transparan-
te rechtsvorm kan worden voorkomen dat de winst die uiteindelijk toekomt 
aan een vrijgestelde overheidsorganisatie of maatschappelijke onderneming in 
de heffing wordt betrokken. Stel dat een ziekenhuis en een vrijgevestigde apo-
theker samen een stadsapotheek willen exploiteren binnen de muren van een 
ziekenhuis. Indien deze apotheek wordt gedreven in de vorm van een BV dan 
is de winst volledig belast. Ook die toekomt aan het ziekenhuis. Wordt daar-
entegen gekozen voor een vennootschap onder firma of een commanditaire 
vennootschap dan is de winst die toekomt aan het ziekenhuis niet belast. Uit 
de jurisprudentie is de opzet van een afvalverwerker bekend.25 Een aantal ge-
meenten participeerde via een commanditaire vennootschap die een afvalver-
werker exploiteerde. De Hoge Raad heeft beslist dat deze participatie niet 
leidde tot belastingplicht (geen drijven van een onderneming). Natuurlijk kan 
worden betoogd dat in deze voorbeelden geen kunstmatige structuur is opge-
zet. De belastingplichtige heeft simpelweg gekozen voor de fiscaal meest 
voordelige rechtsvorm. Vanuit een economisch perspectief is er echter in beide 
situaties niet anders dan een samenwerkingsverband. 
 
Een verstandige norm die overheidsorganisaties in acht zouden kunnen nemen 
is dat zij geen structuren opzetten, waarbij het risico bestaat dat de opzet met 
succes op basis van fraus legis kan worden bestreden of het risico bestaat van 
een herkwalificatie van de feiten, omdat de juridische en economische werke-
lijkheid uit elkaar lopen. 
 
Een verandering van omstandigheden kan tot gevolg hebben dat ook andere 
waarden en normen gaan gelden. De maatschappelijke verontwaardiging over 
de Btw-constructie bij ING was ongetwijfeld minder hoog opgelopen indien 
deze niet net naar buiten was gekomen in een periode dat ING aan het infuus 
van de staatskas lag. Daardoor kon zij zich niet meer exclusief beroepen op de 
principes die in de markt gelden, maar moest zij zich ook rekenschap geven 
van de normen die in het publieke domein gelden en werd zij nadrukkelijk 

                                                 
25 HR 13 juli 2001, nr. 36 267, BNB 2001/327c*. 
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aangesproken op de wederzijdse relatie met de overheid die een bepaalde mate 
van coöperatie met zich meebrengt. 
 
 
9. Moreel gedrag en openbaarheid 
 
Wij zagen dat het niet altijd eenvoudig is om te bepalen waar de morele grens 
ligt voor tax planning. De positivisten trekken de grens bij het legaliteitsbe-
ginsel, anderen hanteren een andere maatstaf. Vooral de invulling van die an-
dere maatstaf is gediend bij een open en actief debat over de grenzen van tax 
planning. In dat verband vind ik het interessant dat nu een debat plaatsvindt 
over de mate waarin de belastinguitspraken niet langer anoniem moeten wor-
den gepubliceerd. In het kader van een ‘naming en shaming’ strategie zouden 
belastingplichtigen die zich schuldig maken aan onoirbare tax planning met 
naam en toenaam moeten worden genoemd. Daarbij zou eraan gedacht kun-
nen worden dat de anonimiteit wordt opgeheven indien een constructie door 
de rechter als fraus legis of misbruik van recht aanmerkt. Ik zou daar overi-
gens geen voorstander van zijn26, omdat doel en strekking van de wet lang 
niet duidelijk zijn. Ook het oordeel van de rechter blijft slechts een juridisch 
oordeel, waarvan de ethische juistheid betwist kan worden. Het omgekeerde 
geldt ook. Een sauverend juridisch oordeel hoeft niets te zeggen over het 
ethisch gehalte van een fiscale opzet. In elk geval zal het risico dat de anonimi-
teit wordt opgeheven belastingplichtigen voorzichtiger maken. Nu is open-
baarheid slechts aan de orde indien de belastingplichtige wordt verdacht (en 
vervolgd) van het plegen van een strafbaar feit. Daarbij moet de publicitaire 
impact voor belastingplichtigen niet worden onderschat, omdat de beeldvor-
ming in de media zeer krachtig kan zijn en moeilijk bij te stellen is. Bovendien 
is er sprake van ongelijke partijen, omdat een belastingplichtige in beginsel als 
privépersoon wordt aangesproken.27 Bij grote organisaties zoals multinatio-
nals of maatschappelijke ondernemingen zal het fiscaal handelen eerder aan de 
organisatie worden toegerekend en minder direct aan de bestuurder. Hoewel 
wij ook daar steeds meer identificatie van bestuur met de onderneming en vice 
versa zien. Dat past in de trend dat meer verantwoordelijkheid en aansprake-
lijkheid bij individuele bestuurders wordt gelegd (vergelijk de ‘in control”’ 
verklaring die wordt vereist in het kader van de Sox regulering). De belas-
tingdienst of het openbaar ministerie opereren veel anoniemer en treden eer-
der als instituut op. De tegenhanger van ‘naming en shaming’ zou dan moeten 
zijn dat als de belastingdienst zijn boekje te buiten gaat ook de desbetreffende 
ambtenaar met naam en toenaam wordt genoemd. 
 
Ten aanzien van overheidsorganisaties en maatschappelijke ondernemingen 
die werkzaam zijn in de semi-publieke sector kan ik mij voorstellen dat ophef-
fing van de anonimiteit op minder bezwaren stuit en juist een katalysator kan 
zijn om de morele grenzen van tax planning vast te stellen. Voor publiekrech-
telijke lichamen geldt nu al dat de uitspraken waarbij deze lichamen (als belas-

                                                 
26 Ook A.J.H. Suilen, ‘Pleidooi voor openbare belastingrechtspraak’, NTFR 2008/933 is 
geen voorstander van opheffing van de anonimisering. 
27 Dat geldt ook indien het bedrijf van een directeurgrootaandeelhouder wordt aangespro-
ken. Zeker in de media zal dan al snel sprake zijn van vereenzelviging. 
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tingplichtige) partij zijn, niet hoeven te worden geanonimiseerd. De rechtelij-
ke macht heeft besloten alle uitspraken waarbij een publiekrechtelijk lichaam 
partij is te publiceren28. Naar mijn mening zouden niet alleen de uitspraken 
waarbij een publiekrechtelijke lichaam partij is, ongeanonimiseerd moeten 
worden gepubliceerd, maar alle organisaties die voor meer dan de helft uit de 
collectieve middelen (belastingen en premies) worden bekostigd. Dat past in 
verantwoording die zij behoren af te leggen jegens het publiek. 
 
 
10. Verantwoordelijk van bestuur en democratische organen 
 
Vilein maar terecht is de constatering van de bewindspersonen in het debat 
over de Btw-constructies bij gemeenten dat besluiten van een gemeente om 
een zogenoemde btw-besparende structuur aan te gaan, gewoonlijk in de ge-
meenteraad zullen worden besproken en de raad van die gemeente dus bekend 
is met de btw-constructie29. Die opmerking impliceert dat ook de politieke en 
morele verantwoordelijkheid berust bij het democratisch gekozen orgaan. 
Eerder heb ik betoogd dat de bestuurders zich ervan bewust moeten zijn dat 
het aangaan van deze constructies niet kosteloos is in termen van aantasting 
van moreel gezag.30 In feite hanteerde ik daarbij een calculerend perspectief. 
Een ethische benadering zou intrinsiek de vraag stellen of het goed is dat een 
overheidsorganisatie aan tax planning doet. 
 
 
11. Afsluiting 
 
De overheid moet zich realiseren dat zij een hoge boom is die dus ook moreel 
veel wind vangt.31 Het fiscale gedrag van maatschappelijke ondernemingen 
wordt bepaald door de cultuur van een maatschappelijke onderneming. Ik 
verwacht dat naarmate een maatschappelijke onderneming meer vergelijkbaar 
is met een onderneming (dat wil zeggen deelneemt op de markt) en belasting-
plichtig is, het management meer bereid zal zijn door middel van tax planning 
de belastingdruk te minimaliseren. Tevens verwacht ik dat het publiek en het 
management van commerciële ondernemingen terughoudendheid verwachten 
van maatschappelijke ondernemingen bij tax planning. Beide hypothesen heb 
ik (nog) niet empirisch getoetst, maar vormt naar mijn mening interessant 
vervolgonderzoek. Daarbij zou ook moeten worden getoetst in hoeverre de 
interne belastingcultuur overeenstemt met de verwachtingen van het publiek. 
Een overheid die niet herkent wat moreel gerechtvaardigd is en wat de samen-
leving moreel gerechtvaardigd acht, verliest immers vertrouwen en legitimi-
teit. 32  De mening van Richard Happé over dit onderwerp ventileerde hij 

                                                 
28 Brief Staatssecretaris van Financiën en Minister van Veiligheid en Justitie, 19 november 
2010, nr. DGB2010/2809 U, V-N 2011/4.3. 
29 Brief Staatssecretaris van Financiën en Minister van Veiligheid en Justitie, 19 november 
2010, nr. DGB2010/2809 U, V-N 2011/4.3. 
30 S.A. Stevens, De belaste overheid, Deventer, Kluwer, 2003, p. 175-176. 
31 Vgl. J.A.G. van der Geld, ‘De wet als enige werkbare norm in fiscaal-ethische zaken’, in 
D.A. Albregtse & P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen. De wetenschap, (Stevens-bundel), 
Deventer, Kluwer, 2006.  
32 Vgl. Van den Heuvel 2002, p. 119. 
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duidelijk in de bespreking van het rapport van de Commissie fiscale aspecten 
van leasing33. Hij betoogde over cross-border-lease-constructies door gemeen-
ten: 

‘Ik vind dat ongelofelijk knap. Maar fiscaal-ethisch vind ik het gênant. 
Ik vind het ook verwerpelijk, vooral omdat het hier gaat om een lager 
overheidslichaam. Het is niet bepaald een symptoom van een incident, 
maar van een trend. Al 20, 25 jaar gaan lagere overheden zich naar 
mijn mening te buiten aan constructies om een graantje mee te prik-
ken’. 

Ik schat in dat hij er niet veel moeite mee heeft, als we een lager overheidsli-
chaam vervangen door een maatschappelijke onderneming, maar dat zullen we 
hem zelf moeten vragen. 

                                                 
33 Bespreking van het rapport van de Commissie fiscale aspecten van leasing, Geschriften van de 
Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 218, Deventer, Kluwer, 2002, p. 24. 
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De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in het licht van 
het gelijkheidsbeginsel 
 
 
Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken1 
 
 
1. Inleiding 
 
Op 18 juni 1999 sprak Richard Happé zijn rede uit ter gelegenheid van de 
aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar. Die rede had betrekking op de fun-
damentele discussie waarbij de wetgevende en rechtsprekende macht tegen-
over elkaar stonden. De wetgever was van mening dat de Hoge Raad hem 
voor de voeten liep door te pas en te onpas artikel 26 IVBPR in stelling te 
brengen. Dat er sprake zou zijn van rechterlijke activisme weerlegt Happé in 
zijn oratie. Hij betoogt dat de arresten van de Hoge Raad juist blijk geven van 
een grote mate van terughoudendheid. Deze terughoudendheid is sindsdien 
alleen maar verder toegenomen. De oorzaak hiervan is gelegen in de zaak Del-
la Ciaja/Italië.2 Tot dat arrest kwam de wetgever volgens vaste jurisprudentie 
van het EHRM ‘a certain margin of appreciation’ toe bij de beantwoording 
van de vraag of gevallen gelijk waren en, zo ja, of er een objectieve en redelijke 
rechtvaardiging voor de ongelijke behandeling aanwezig was.3 In Della Cia-
ja/Italië beslist het Hof echter dat de nationale wetgever op het gebied van 
belastingheffing een ‘wide margin of appreciation’ geniet. Deze nuancering 
heeft de Hoge Raad overgenomen in de zogenaamde kinderopvangarresten4. 
In zijn noot overweegt Happé: 

‘Is hier sprake van grotere terughoudendheid van de rechter dan 
voorheen? Ik betwijfel dat. Er is eerder sprake van verduidelijking 
door de rechter. Procedures met betrekking tot fiscale discriminatie 
betreffen in verreweg de meeste gevallen zakelijke onderscheidingen 
die geen fundamentele aspecten raken. Daarbij hoort de rechter de 
wetgever niet op de hielen te trappen. En onze belastingrechter doet 
dat ook niet.’ 

 
Ruim tien jaar later is het beeld gekanteld. Want ook bij onderscheidingen die 
wel fundamentele aspecten raken, stelt de Hoge Raad zich uiterst terughou-
dend op. Zo oordeelde de Hoge Raad de niet aftrekbaarheid van kosten van de 
dienstbetrekking niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel5 en ook de ongelijke 
behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden6 vond in de ogen 
van de Hoge Raad genade. Dit leidde tot de volgende verzuchting van Happé: 

                                                 
1 Hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg en als wetenschappelijk advi-
seur verbonden aan PricewaterhouseCoopers. 
2 EHRM 22 juni 1999, BNB 2002/398. 
3 Aldus bijvoorbeeld EHRM 8 juli 1984, NJ 1986,4. 
4 HR 12 juli 2002, BNB 2002/399 en BNB 2002/400. 
5 Zie HR 8 juli 2005, BNB 2005/310 en HR 10 augustus 2007, BNB 2008/88. 
6 HR 14 november 2008, BNB 2010/3 en HR 15 oktober 2010, V-N 2010/53/29. 
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‘de Hoge Raad (vat) de ’wide margin of appreciation’ zo ruim op (…) 
dat hij te weinig aan een eigen beoordeling van het al dan niet discri-
minatoire karakter van wettelijke regelingen toekomt. Het gevolg 
daarvan is dat het voor de rechter fundamentele motiveringsbeginsel 
onder druk komt te staan.’7 

 
In deze bijdrage sta ik stil bij de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zoals deze met 
ingang van 1 januari 2010 zijn opgenomen in de Successiewet. Een verkrijger 
krachtens erfrecht of schenking, die ondernemingsvermogen verkrijgt, betaalt 
kort gezegd over de eerste miljoen euro geen erf- of schenkbelasting. Over het 
meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Dat betekent dat een kind dat een 
onroerendgoedportefeuille erft met een waarde van € 2.000.000 ongeveer € 
385.000 aan erfbelasting is verschuldigd en een kind dat een aanmerkelijkbe-
langpakket erft (in een ondernemende vennootschap) ter waarde van € 
2.000.000 ongeveer € 20.000 aan erfbelasting is verschuldigd. In deze bijdrage 
ga ik nader in op de vraag of dit verschil in heffing al dan niet in strijd is met 
het gelijkheidsbeginsel. In § 2 schets ik eerst kort, aan de hand van de wetshis-
torie, de aanleiding om deze vrijstelling in te voeren. Daarna toets ik in § 3 de 
regeling aan het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke wetgeving. 
Vervolgens ga ik in § 4 in op de vraag hoe de Hoge Raad zou (moeten) oorde-
len indien hem de vraag wordt voorgelegd of de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
al dan niet in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel. Ik sluit af met 
een conclusie. 
 
 
2. De wetsgeschiedenis in vogelvlucht 
 
2.1. Inleiding 
 
In deze paragraaf wordt de wetsgeschiedenis van de vrijstelling op hoofdlijnen 
besproken.8 Van belang is te achterhalen waarom de verkrijging van onder-
nemingsvermogen voor de toepassing van de Successiewet anders wordt be-
handeld dan de verkrijging van overig vermogen.9 In artikel 65 Successiewet 
(oud) werd al vanaf de invoering van de Successiewet 1956 bepaald dat  

‘Door of namens onze Minister van Financiën (…) in bijzondere ge-
vallen uitstel van betaling (kan) worden verleend (…).’  

In de Leidraad werd bepaald dat het verzoek om uitstel van betaling met bij-
zondere aandacht moet worden bezien,  

                                                 
7 Zie zijn noot bij HR 14 november 2008, BNB 2010/3. 
8 Bij het schrijven van deze paragraaf heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het materiaal 
dat door J.P. Hopman in zijn masterthesis ‘De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 
1956, een onderzoek naar het ontstaan, de ratio en het gelijkheidsbeginsel’ (december 2010) 
is verzameld. 
9 Hierbij beperk ik mij tot de geschiedenis die heeft geleid tot de huidige 100%/83% vrijstel-
ling. De geschiedenis van de faciliteit waarbij het verschil tussen de waarde in het economi-
sche verkeer en de lagere going-concernwaarde is vrijgesteld (art. 35b, eerste lid, onderdeel 
b, sub 1 Successiewet), blijft buiten beschouwing. Tevens beperk ik mij in deze bijdrage tot 
de erfbelasting. 
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‘ingeval een ter zake ingediend verzoek zijn grond vindt in (niet langs 
andere weg op te vangen) liquiditeitsmoeilijkheden van het bedrijf dat 
vererfd is (…).’ 

Tijdens de parlementaire behandeling in 1979 kwamen uit de Tweede Kamer 
de eerste geluiden dat de betalingsregeling van artikel 65 Successiewet niet 
voldoende waarborgen bood bij de overgang van een onderneming. Dit was de 
opmaat naar de vrijstelling zoals wij deze nu kennen. 
 
2.2. Betaling in vijf jaarlijkse termijnen 
 
In 1979 lag een wetsvoorstel ter wijziging van de Successiewet bij de Tweede 
Kamer. De Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf had in zijn commentaar op 
dit wetsvoorstel gesteld dat bij vererving van kleine en middelgrote onderne-
mingen het vaak niet mogelijk was om zonder ernstige moeilijkheden, binnen 
de betalingstermijn, vermogen vrij te maken om de erfbelasting uit te vol-
doen.10  Naar aanleiding van dit commentaar verwijst de staatssecretaris naar 
de regeling van artikel 65 Successiewet en merkt op dat hem niets bekend is 
van deze ‘ernstige moeilijkheden’: 

‘Zoals in de memorie van toelichting reeds is gezegd, kan de ontvan-
ger aan die problemen tegemoetkomen door soepele betalingsrege-
lingen toe te kennen (…). De vrees van deze leden dat de problemen 
langs die weg niet werkelijk op te lossen zullen zijn, achten wij niet 
gegrond. In de praktijk wordt slechts zeer sporadisch de tussenkomst 
van het ministerie ingeroepen in verband met moeilijkheden bij het 
betalen van successierecht door ondernemers. In dit verband zij er 
nog op gewezen dat, indien het verlenen van uitstel niet voldoende 
soelaas biedt, de directeur der rijksbelastingen geheel of gedeeltelijk 
afschrijving van de belasting kan verlenen opgrond van artikel 17 van 
de Invorderingswet van 1845.’11 

De Kamer laat zijn oren echter hangen naar het commentaar van de Raad en 
bij amendement wordt vervolgens toch een betaling in vijf jaarlijkse termijnen 
wettelijk vastgelegd.12  
 
2.3. Renteloze betalingsregeling 
 
Enige jaren later blijkt de staatssecretaris van mening te zijn veranderd. Als 
in 1983 opnieuw een wetsvoorstel wordt ingediend tot wijziging van de Suc-
cessiewet wordt voorgesteld om de rentedragende betalingsregeling alsnog 
renteloos te maken.13 Deze maatregel vindt plaats in het kader van de lasten-
verlichting voor het midden- en kleinbedrijf. 

‘De voorgestelde regeling heeft met name tot doel een knelpunt weg 
te nemen dat zich voordoet bij bedrijfsopvolging ten gevolge van het 
overlijden van een ondernemer. (…) Door de betaling van deze belas-
ting kan een liquiditeitsprobleem ontstaan indien de verkrijgers 
voornemens zijn om de onderneming voort te zetten.’ 

                                                 
10 Kamerstukken II 1979/80, 16 016, nr. 9, p. 12.  
11 Kamerstukken II 1979/80, 16 016, nr. 7, p. 28. 
12 Kamerstukken II 1979/80, 16 016, nr. 14. 
13 Kamerstukken II 1983/84, 18 226. 
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Vier jaar daarvoor achtte de staatssecretaris het niet nodig om een wettelijke 
regeling voor een betaling in jaarlijkse termijnen op te nemen, omdat niet van 
enig probleem was gebleken. Nu, vier jaar later, is er blijkbaar toch een liqui-
diteitsprobleem.14 Uit later onderzoek (1987) naar de werking van de rentelo-
ze betalingsregeling blijkt dat van deze faciliteit slechts een zeer gering 
gebruik wordt gemaakt: 

‘Uit een onderzoek (…) is gebleken dat de regeling thans zeer weinig 
wordt toegepast en een gering financieel belang heeft. Over de perio-
de 1 januari 1984 – de datum waarop de regeling in werking is getre-
den – tot 1 juli 1986, is de bepaling ongeveer 40 maal toegepast, dus 
gemiddeld 16 maal per jaar.’15 

 
2.4. Betaling in tien jaarlijkse termijnen 
 
Bij Wet van 18 december 1995 werd de betalingstermijn verlengd van vijf 
naar tien jaar. Uit het feit dat gemiddeld 16 maal per jaar gebruik werd ge-
maakt van de mogelijkheid om de belastingschuld renteloos te spreiden over 
vijf jaren, werd afgeleid dat de regeling niet functioneerde. 

‘Door het georganiseerde bedrijfsleven is aangedrongen op verlen-
ging van deze termijn omdat uitstel voor een periode van vijf jaar te 
kort is om een substantiële bijdrage te leveren aan het wegnemen van 
de genoemde liquiditeitsproblemen.’16 

Deze redenering verbaast zeer. Het ligt immers voor de hand om uit het ge-
ringe gebruik af te leiden dat er überhaupt geen probleem bestaat in de prak-
tijk. Overigens wordt niet verhuld dat de verruiming van de regeling heeft 
plaatsgevonden op aandringen van het georganiseerde bedrijfsleven. 
 
2.5. Invoering 25% vrijstelling 
 
Met ingang van 1 januari 1998 geldt een vrijstelling van 25% van het onder-
nemingsvermogen.17 De vraag of een vrijstelling voor verkregen onderne-
mingsvermogen wenselijk is, is daarentegen in 1984 door de staatssecretaris 
ontkennend beantwoord: 

‘Wij wijzen er op dat gedeeltelijke kwijtschelding van de successie-
rechten volgens een glijdende schaal neerkomt op een vrijstelling van 
een evenredig deel van het verkregen ondernemingsvermogen, onge-
acht de omvang van dat vermogen. Wij sluiten ons in dezen aan bij 
hetgeen is verwoord in het rapport van de interdepartementale werk-
groep fiscale maatregelen ten bate van het midden- en kleinbedrijf 
omtrent de mogelijkheid van kwijtschelding van successierechten 
volgens een glijdende schaal. De werkgroep merkt op, dat een derge-
lijke regeling in strijd is met de basisgedachte van de Successiewet 
1956, die inhoudt dat al hetgeen krachtens erfrecht wordt verkregen 
in beginsel aan de heffing van successierecht is onderworpen en bo-
vendien voorbijgaat aan het feit dat tot de nalatenschap andere ver-

                                                 
14 Kamerstukken II 1983/84, 18 226, nr. 3, p. 3. 
15 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 4. 
16 Kamerstukken II 1995/96, 24 428, nr. 3, p. 14. 
17 Welke vrijstelling terug werkt tot 1 januari 1997. 
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mogensbestanddelen kunnen behoren, die een zodanige omvang heb-
ben dat er in het geheel geen reden is enigerlei tegemoetkoming te 
verlenen.’18 

 
Dit standpunt herhaalt hij in 1993: 

‘Nadere faciliteiten die bij voorbeeld gelegen zouden kunnen zijn in 
aangepaste waarderingsregels voor ondernemingsgebonden vermo-
gen of gedeeltelijke vrijstellingen ter zake van dergelijk vermogen, 
passen niet in de systematiek van de Successiewet 1956; deze beoogt 
namelijk te belasten de waarde van al wat wordt verkregen (vgl. arti-
kel 1). Voor het introduceren daarvan zie ik, ook uit het oogpunt van 
precedentwerking, geen ruimte.’19 

 
In 1997 gaat de staatssecretaris dus toch overstag. Met ingang van 1 januari 
1998 wordt een vrijstelling ingevoerd van 25% van de waarde van het verkre-
gen ondernemingsvermogen.20 Ter rechtvaardiging van de invoering van deze 
vrijstelling wordt het volgende overwogen: 

‘Wanneer een onderneming door vererving overgaat op de erfgena-
men en door één of meer van hen wordt voortgezet, kan het ver-
schuldigde successierecht tot financiële problemen leiden die de 
continuïteit van de onderneming zouden kunnen aantasten. (…) Van-
uit het algemeen sociaal-economisch belang is het onwenselijk dat een 
onderneming die overgaat door vererving moet worden gestaakt of 
geforceerd moet worden verkocht zonder dat de bedrijfsresultaten 
daar aanleiding toe geven, met als gevolg een verlies aan werkgele-
genheid en economische diversiteit. (…) Het voorstel is door een 
tweetal maatregelen een bijdrage te leveren aan de continuïteit van 
familie-ondernemingen door de druk van het successierecht (…) ten 
gevolge van de overgang van de onderneming te verminderen.’21 

 
Wat er precies is gewijzigd in de jaren sinds 1993 wordt niet toegelicht. Ove-
rigens wordt de stelling dat het verschuldigde successierecht tot financiële 
problemen kan leiden die de continuïteit van de onderneming zouden kunnen 
aantasten op geen enkele wijze onderbouwd. 
 
2.6. Verhoging vrijstelling naar 30% 
 
In 2002 wordt de vrijstelling verhoogd naar 30% omdat daar budgettaire 
ruimte voor is. 

‘In 2.3.3.5 van het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de werk-
groep Moltmaker is aangekondigd dat het kabinet in het kader van de 
voorbereiding van de begroting 2002 zal onderzoeken of middelen 
vrijgemaakt kunnen worden om het percentage van het onderne-

                                                 
18 Kamerstukken II 1983/84, 18 226, nr. 5, p. 5. 
19  Brief van staatssecretaris van Financiën van 16 juni 1993, nr. AFP93/165, V-N 
1993/2011, 3. 
20 De vrijstelling had de vorm van een kwijtscheldingsfaciliteit en was neergelegd in de 
artikelen 25 en 26 Invorderingswet 1990 en werkte terug tot 1 januari 1997. 
21 Kamerstukken II 1997/98, 25 688, nr. 3, p. 7. 



PRINCIPIEEL BELASTINGRECHT 

240 

mingsvermogen dat bij bedrijfsopvolging buiten de heffing van suc-
cessie- en schenkingsrecht blijft duidelijk te verhogen. Als uitvloeisel 
hiervan wordt voorgesteld dit percentage (nu: 25%) te verhogen tot 
30%.’22 

Waarom de verhoging van de vrijstelling wenselijk is, wordt niet toegelicht.  
 
2.7. Verhoging vrijstelling naar 60% en 75% 
 
In het rapport ‘Bedrijfsoverdracht; continuïteit door fiscaliteit’ (juli 2004) 
merkt de staatssecretaris op dat een verruiming van de bedrijfsopvolgingsfaci-
liteiten naar 50% gewenst is: 

‘Door verschillende organisaties is in de oriënterende gesprekken 
aandacht gevraagd voor het als een knelpunt ervaren schenkings- en 
successierecht bij een bedrijfsoverdracht. Gedachte daarachter is dat 
het schenkings- en successierecht veelal niet uit het privévermogen 
kan worden gefinancierd en derhalve ten laste van het ondernemings-
inkomen en - vermogen komt. Teneinde een eventuele belemmering 
hiervan voor bedrijfsoverdrachten te voorkomen wordt voorgesteld 
om per 1 januari 2005 de bedrijfsopvolgingsregeling te verruimen 
door de vrijstelling voor het schenkings- of successierecht te verho-
gen van 30% naar 50% van het ondernemingsvermogen.’23 

De ‘verschillende organisaties’ waaraan in dit citaat wordt gerefereerd zijn 
VNO-NCW, MKB Nederland, de Raad voor Zelfstandig Ondernemerschap, de 
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Federatie van Belastingadvi-
seurs. 
Bij amendement wordt voorgesteld de vrijstelling verder te verhogen naar 
60% en vervolgens naar 75%. De staatssecretaris verzet zich hiertegen. 

‘Het bestaan van een faciliteit voor bedrijfsopvolging, met de daaraan 
inherente ongelijke behandeling van vermogensbestanddelen, vindt 
zijn rechtvaardiging in het algemeen belang dat gemoeid is met de 
continuïteit van ondernemingen. Er is geen sprake van schending van 
het gelijkheidsbeginsel mits de vormgeving van de faciliteit geschikt 
is voor het beoogde doel en de faciliteit niet ruimer is dan nodig is om 
het gekozen doel te bereiken. Hoe ruim de faciliteit in dit kader mag 
zijn, valt niet exact te bepalen, ook al omdat het een generieke facili-
teit is en de ondernemingen waarop zij van toepassing zal zijn, ver-
schillend van aard zijn. Desalniettemin hebben wij de indruk dat, 
zoals ook elders in deze nota is aangegeven, de liquiditeitsproblemen 
die ten gevolge van de heffing van successie- of schenkingsrecht bij 
bedrijfsopvolging kunnen ontstaan met deze verhoging in voldoende 
mate zijn weggenomen. Een verdere verhoging of zelfs een volledige 
vrijstelling zou, nog afgezien van andere ongewenste neveneffecten, 
naar ons oordeel over zijn doel heen schieten. Dan zou inderdaad de 
vraag of er sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel, terecht 
gesteld kunnen worden.’ 24 

                                                 
22 Kamerstukken II 2001/02, 28 015, nr. 3, p. 4. 
23 V-N 2004/37.7. 
24 Kamerstukken II 2004/05, 29 767, nr. 14, p. 38. 
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De waarschuwende woorden van de staatssecretaris weerhoudt de Tweede 
Kamer er niet van om het amendement aan te nemen. 
 
2.8. Verhoging vrijstelling naar 90% 
 
Ondanks het feit dat de staatssecretaris in 2004 nog van mening was dat een 
vrijstelling van 50% volstond en de verhoging naar uiteindelijk 75% wel eens 
strijd met het gelijkheidsbeginsel kon oproepen, komt hij in 2008 zelf met het 
voorstel de vrijstelling verder te verhogen naar 90%: 

‘Uit overleg met diverse maatschappelijke organisaties heeft mij het 
signaal bereikt dat de huidige faciliteit toch als belemmerend wordt 
ervaren. De verhoging van het vrijgestelde percentage naar 90% 
moet hier een eind aan maken. Verruiming van de al bestaande uit-
stelregeling (uitstel van betaling voor de verschuldigde erf- en 
schenkbelasting over het niet-vrijgestelde bedrag) zou dat effect niet 
hebben. Immers, een dergelijke verruiming – in welke vorm dan ook 
– zou niet van invloed zijn op de hoogte van de belastingclaim. Met 
de verhoging van het percentage wordt daarnaast nog een tegemoet-
koming geboden voor een ander aspect dat als knelpunt in de praktijk 
wordt ervaren, namelijk de waardering van ondernemingsvermogen 
bij aanwezigheid van (zakelijke) goodwill. Met het pakket van maat-
regelen voor de bedrijfsopvolging ontstaat een dusdanig evenwichti-
ge situatie dat verhoging van het percentage tot 100% mijns inziens 
economisch thans niet noodzakelijk is (…).’25 

 
Uit dit citaat volgt dat hij een verhoging naar 100% niet rechtvaardig acht. 
Via amendement wordt de vrijstelling toch verder verhoogd tot 100% (over de 
eerste miljoen).26 
 
2.9. Conclusie 
 
Uit het voorgaande overzicht ontstaat het beeld van een wetgever die onder 
druk is gezet om de vrijstelling voor verkregen ondernemingsvermogen 
steeds verder te verhogen.27 In eerste aanleg wordt iedere uitbreiding van de 
faciliteiten (zoals het renteloos maken van de termijnen) tegengehouden met 
het argument dat niet gebleken is van enig probleem, om vervolgens, enkele 
jaren later zelf met een voorstel te komen om de faciliteiten te verruimen. Dit 
patroon zien we ook bij de verhoging van de vrijstelling. Is de staatssecretaris 
in eerste aanleg van mening dat een vrijstelling niet nodig is, later komt hij 

                                                 
25 Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 9, p. 18. 
26 Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 79. 
27 Met als dieptepunt de actie van de Vereniging van Familiebedrijven in Nederland die bij 
monde van haar voorzitter via een krantenkop in het Financieele Dagblad van 22 september 
2009 liet weten dat het familiebedrijf in het nauw komt door de nieuwe erfwet. Een dag na 
deze publicatie liet het Ministerie van Financiën – via hetzelfde medium – weten dat aan de 
bezwaren van de Vereniging tegemoet zou worden gekomen. Van belang is te weten dat het 
om belangen van kleiner dan 5% in een ondernemende vennootschap ging. Het is een raad-
sel hoe de vererving van een belang kleiner dan 5% de continuïteit van de onderneming in 
gevaar kan brengen. Dit bracht A.C. Rijkers in zijn opinie in NTFR 2009/2031 tot de ver-
zuchting dat sprake is van Berlusconiaanse wetgeving.  
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zelf met het voorstel om een vrijstelling van 25% in te voeren. Voor de verho-
ging naar 30% wordt de budgettaire ruimte als reden gegeven. Weer later 
geeft de staatssecretaris aan dat de vrijstelling van 30% in de praktijk niet als 
toereikend wordt ervaren. Hij is van mening dat een vrijstelling van 50% vol-
staat om de knelpunten in de praktijk weg te nemen en enkele jaren daarna 
komt hij zelf met een voorstel om de vrijstelling verder te verhogen naar 90%. 
De rechtvaardiging voor elke uitbreiding wordt teruggebracht tot ‘signalen 
uit de praktijk’, overleg met het georganiseerde bedrijfsleven of overleg met 
belangorganisaties. Hier is naar mijn mening geen andere conclusie mogelijk 
dan dat het bedrijfsleven via het lobbycircuit heeft bereikt dat na lang soebat-
ten in 1998 een vrijstelling wordt ingevoerd die in rap tempo is verhoogd tot 
100%.28 
 
 
3. Het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke wetgeving 
 
3.1. Inleiding 
 
Bij de meeste recente verhoging van de vrijstelling in de Successiewet (naar 
90%) heeft de Raad van State het volgende overwogen: 

‘Het nagenoeg geheel onbelast laten van ondernemingsvermogen (…) 
is niet te verklaren uit de continuïteitsbedreiging uit hoofde van de 
onttrekking van liquide middelen. Ten gunste van een lagere heffing 
dan circa 3,5%29 van de waarde van de onderneming (huidige facili-
teit) kan niet gesteld worden dat de kern van de regeling is dat de erf- 
of schenkbelasting vanwege het belang van een onbelemmerde voort-
zetting van economische bedrijvigheid een bedreiging vormt voor re-
ele bedrijfsoverdrachten. De verhouding met de heffing van erf- of 
schenkbelastingen over de overige vermogensbestanddelen is zoek. 
(…). Het nagenoeg geheel onbelast laten van ondernemingsvermogen 
past ook niet bij het buitenkansbeginsel als dragende grondslag voor 
de erf- en schenkbelastingen. De faciliteit ondergraaft daarmee deze 
belastingen als zodanig. Zolang geen andere rechtvaardigingsgrond 
als dragende grondslag kan worden aangeduid, krijgen deze belastin-
gen een willekeurig karakter, aangezien de voorgestelde bevoordeling 
van de agrarische sector en het overige familiebedrijf niet uit het bui-
tenkansbeginsel kan worden verklaard. De omstandigheid dat een 
substantieel gedeelte van de vererfde of geschonken vermogensbe-
standdelen buiten de heffing blijft roept spanning op met het gelijk-
heidsbeginsel, die alleen kan worden weggenomen door voor de 
nagenoeg gehele vrijstelling voor ondernemingsvermogen een objec-
tieve en redelijke grond aan te voeren. 

                                                 
28 Over € 1.000.000 en 83% over het meerdere. 
29 IvV: Dit is het percentage successie- of schenkingsrecht dat tot 1 januari 2010 was ver-
schuldigd over verkregen ondernemingsvermogen. Er gold een vrijstelling van 75%, zodat 
slechts 25% van het verkregen ondernemingsvermogen werd belast. Deze 25% werd in de 
familiekring belast tegen maximaal 27%. Voor de aldus verschuldigde belasting kon uitstel 
van betaling worden verkregen tegen een enkelvoudige rente, waardoor de contante waarde 
van de verschuldigde belasting door de Raad van State werd begroot op 3,5% van het on-
dernemingsvermogen. 
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Nu de dragende motivering voor de verhoging van de faciliteit ontoe-
reikend is, adviseert de Raad de verruiming van de faciliteit opnieuw 
te bezien.’30 

Ook in de literatuur wordt nut en noodzaak van de faciliteiten in twijfel ge-
trokken. Dat er een liquiditeitsprobleem kan ontstaan door het overlijden van 
een ondernemer of aanmerkelijkbelanghouder wordt niet betwist. De remedie 
tegen een liquiditeitsprobleem is een soepele uitstelregeling. Omdat de wetge-
ver niet duidelijk maakt waarom een dergelijke regeling niet volstaat, pleit het 
merendeel van de auteurs voor een fatsoenlijke uitstel van betalingsregeling. 
Een afstelregeling, zoals nu geldt, wordt door hen overbodig geacht.31 
In de hiernavolgende paragrafen wordt de vrijstelling getoetst aan het gelijk-
heidsbeginsel. Waarom moet de erfgenaam die een onroerendgoedportefeuille 
erft ter waarde van € 2.000.000 circa € 385.000 erfbelasting betalen en hoeft 
de erfgenaam die ondernemingsvermogen erft ter waarde van € 2.000.000 
slechts € 20.000 erfbelasting te betalen?  
 
3.2. Is sprake van gelijke gevallen? 
 
Zoals menig auteur reeds heeft vastgesteld, zijn gevallen nooit volkomen ge-
lijk. In die zin is iemand die ondernemingsvermogen erft niet gelijk aan ie-
mand die ander vermogen erft. De gelijkheid van de gevallen dient echter te 
worden beoordeeld vanuit het perspectief van de Successiewet. Het doel van 
de Successiewet is om verkrijgingen krachtens erfrecht en schenking in de 
heffing te betrekken. In die zin verschilt de verkrijger van ondernemingsver-
mogen, dat wordt verkregen krachtens erfrecht niet van een verkrijger die 
overig vermogen verkrijgt krachtens erfrecht. De staatssecretaris is deze me-
ning ook toegedaan in twee passages, aangehaald in § 2.5.: al hetgeen krach-
tens erfrecht wordt verkregen is in beginsel aan de heffing van successierecht 
onderworpen.32 Later merkt hij zelfs uitdrukkelijk op dat aan het bestaan van 
een faciliteit voor bedrijfsopvolging inherent is dat verkregen vermogensbe-
standdelen ongelijk worden behandeld.33  
Tijdens de behandeling van wetsvoorstel 31 930 merkt de staatssecretaris 
echter op dat verkrijgers van ondernemingsvermogen om verschillende rede-
nen niet vergelijkbaar zijn met verkrijgers van ander vermogen.34 Voor de 

                                                 
30 Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 4, p. 3. 
31 Zie o.a. T. Blokland, ‘Herziening Successiewetgeving’, FED 2001/410; A. de Haan, ‘De 
bedrijfsopvolgingsregeling: stimulering of grondslagversmalling’, FED 2009/81; M.J. 
Hoogeveen, ‘Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet 1956 per 1 januari 2002’, 
WPNR (2002) 6485, p. 303 e.v.; L.G.M. Stevens, ‘Hoe terecht is successierecht’, MKB advi-
seur 2008, nr. 8/9, S. A. Stevens, ‘De herziene bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en 
erfbelasting’, TFO 2010/25; J.P.M. Stubbé, ‘Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successie-
wet’, FBN 2008/2, p. 16 e.v.; S.A.M. de Wijkerslooth – Lhoëst, ‘Contouren nieuwe bedrijfs-
opvolgingsfaciliteit voor de nieuwe Wet schenk- en erfbelasting, geen afstel maar uitstel’, 
WFR 2008/1113; J.W. Zwemmer, ‘Bedrijfsopvolging in de Successiewet 1956’, WPNR 
(2000) 6391 en J.W. Zwemmer, ‘De heffing van successie- en schenkbelasting bij bedrijfsop-
volging’, WPNR (2004) 6576. 
32 Kamerstukken II 1983/84, 18 226, nr. 5, p. 5 en Brief van staatssecretaris van Financiën 
van 16 juni 1993, nr. AFP93/165, V-N 1993/2011, 3. 
33 Kamerstukken II 2004/05, 29 767, nr. 14, p. 38. 
34 Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 15, p. 3. 



PRINCIPIEEL BELASTINGRECHT 

244 

Successiewet zijn beide gevallen naar mijn mening wel gelijk. Beiden verkrij-
gen vermogen krachtens erfrecht. 
 
3.3. Is het verschil in behandeling gerechtvaardigd? 
 
Ondanks dat de gevallen gelijk zijn, worden zij niet gelijk behandeld. Deze 
ongelijke behandeling kan zijn gelegen in de verschillende aard van het ver-
kregen vermogen. Zoals we in §1 hebben gezien wordt de wetgever een ‘wide 
margin of appreciation’ gegund om te beoordelen of er een objectieve en rede-
lijke rechtvaardiging voor de ongelijke behandeling aanwezig is.  
Blijkens de parlementaire geschiedenis van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is 
het beschermen van het algemeen sociaal-economisch belang de doelstelling 
van de faciliteiten. Het is onwenselijk dat een onderneming die overgaat door 
vererving moet worden gestaakt of geforceerd moet worden verkocht zonder 
dat de bedrijfsresultaten daar aanleiding toe geven, met als gevolg een verlies 
aan werkgelegenheid en economische diversiteit.35 
Men kan niet tegen deze doelstelling zijn. Uiteraard is het onwenselijk dat de 
belastingheffing faillissementen van bedrijven en verlies van werkgelegenheid 
zou veroorzaken. De vraag is echter of het veronderstelde liquiditeitsprobleem, 
dat zou worden veroorzaakt door de heffing van schenk- of erfbelasting zich 
ook daadwerkelijk voordoet. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dit niet. 
De stelling wordt steeds herhaald, zonder dat deze wordt onderbouwd met 
empirisch onderzoek. De faciliteit is steeds verder verruimd na overleg met 
‘het georganiseerde bedrijfsleven’ of na ‘signalen uit de praktijk’. Het feit dat 
de faciliteit tot 1996 slechts sporadisch gebruikt werd (renteloos uitstel van 
betaling) doet zelfs het tegendeel vermoeden. 
De faciliteiten in de Successiewet kosten de overheid jaarlijks € 185 miljoen. 
Er is sprake van een belastinguitgave.36 Omdat elke belastinguitgave gepaard 
gaat met verlies aan belastingopbrengst, en dus ten koste gaat van de overige 
belastingbetalers, is het van belang dat nut en noodzaak van de betreffende 
belastinguitgave vaststaan. Daartoe worden belastinguitgaven periodiek geë-
valueerd. In de miljoenennota 2010 is toegezegd dat een evaluatie van de on-
dernemersfaciliteiten37 zou plaatsvinden. In navolging op deze toezegging is 
op 22 juli 2010 een brief verschenen van het Ministerie van Financiën.38 De 
reactie is onthutsend:  

‘Om inzicht te verkrijgen in de mate van doelbereik, doeltreffendheid 
en doelmatigheid van de betrokken regelingen zal een onderzoek op 
kwantitatieve wijze moeten plaatsvinden. Voor een dergelijk onder-

                                                 
35 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1997/98, 25 688, nr. 3, p. 2. 
36 Een belastinguitgave is een tegemoetkoming in de fiscale wetgeving die daarin is opge-
nomen om een beleidsdoelstelling te verwezenlijken die de overheid ook via directe uitgaven 
kan nastreven. Zie V. Halberstadt en C.A. de Kam, ‘Belastinguitgaven’, WFR 1976/885.  
37 Overigens zou deze evaluatie op meer faciliteiten zien die aan ondernemers worden ge-
gund, zoals de stakingsaftrek (IB-ondernemer) (budgettair beslag € 14 mln.), de doorschui-
ving van stakingswinst voor IB-ondernemers (€ 185 mln.), de doorschuiving van inkomen 
uit aanmerkelijk belang (€ 90 mln.) en de vrijstelling in de overdrachtsbelasting voor de 
bedrijfsoverdracht in familiesfeer (€ 18 mln.). Het totale budgettaire beslag van deze facili-
teiten, inclusief de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet bedraagt € 492 mln. per 
jaar. 
38 AFP/2010/0319 U, V-N 2010/37.13. 
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zoek is het noodzakelijk om het gebruik, het voordeel en de kosten 
van de regelingen in kaart te brengen. Bij de Belastingdienst zijn ge-
gevens over het gebruik voor de diverse te onderzoeken 
(deel)regelingen niet centraal beschikbaar. Het is daarom niet goed 
mogelijk om op objectieve wijze een evaluatie uit te voeren aan de 
hand van het thans beschikbare materiaal.’ 

Waarop de stelling dan is gebaseerd dat de heffing van erfbelasting de conti-
nuïteit van de onderneming in gevaar zou brengen is volstrekt onduidelijk.39 
Er heeft, blijkens de brief van 22 juli 2010, immers nog nooit systematisch 
onderzoek naar nut en noodzaak plaatsgevonden.  
Hiermee komt de rechtvaardigingsgrond aan de vrijstelling in de Successiewet 
te ontvallen. De wetgever mag dan een zeer ruime vrijheid hebben om te be-
oordelen of er een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor de ongelijke 
behandeling aanwezig is, maar die ruime beoordelingsvrijheid ontheft hem 
niet van de plicht om verleende privileges te motiveren en daaraan ontbreekt 
het volledig bij de ruime vrijstelling die ondernemers wordt gegund in de 
Successiewet. Hiermee gaat de wetgever zijn ‘wide margin of appreciation’ te 
buiten.  
De maatregel mag een legitieme doelstelling van overheidsbeleid nastreven 
(behoud van economische bedrijvigheid), maar de overheid zal dan aanneme-
lijk moeten maken dat het middel kan bijdragen aan die doelstelling. Een ob-
jectieve en redelijke rechtvaardiging voor een ongelijke behandeling van 
gelijke gevallen vereist namelijk niet alleen een legitieme doelstelling van het 
overheidsbeleid, maar ook een redelijke proportionaliteit tussen middel en doel. 
Meer concreet gaat het om een liquiditeitsprobleem; daar richt de maatregel, 
de vrijstelling, zich dus op. Is dit een geschikt middel? Deze zogenaamde ‘ge-
schiktheid’ is een element van de toets aan het evenredigheids- of proportiona-
liteitsbeginsel.40 Geschiktheid betekent dat het voorgestelde middel, dus de 
wettelijke regeling, tot het gewenste gevolg kan leiden. De wetgever moti-
veert de geschiktheid van de maatregel echter niet; er wordt enkel een liquidi-
teitsprobleem geponeerd. Dan kan van geschiktheid geen sprake zijn, omdat er 
überhaupt geen probleem is aangetoond, waartoe vervolgens een middel kan 
worden ingezet. Nu dit achterwege is gebleven staat daarmee naar mijn me-
ning ook vast dat er van een redelijke proportionaliteit tussen het gebruikte 
middel en de nagestreefde doelstelling geen sprake kan zijn. Ondanks het feit 
dat ook hier de Hoge Raad de wetgever veel speelruimte laat, kan niet met 
droge ogen worden beweerd dat een 100%/83% vrijstelling proportioneel is, 
terwijl niet is gebleken van enig liquiditeitsprobleem. Ik verwijs voor alle ze-
kerheid nog maar eens naar de passage, hiervoor aangehaald in §2.3., waarin 
wordt opgemerkt dat gemiddeld 16 keer per jaar een beroep werd gedaan op 
de uitstelregeling. Daarnaast moet niet uit het oog worden verloren dat de 
vrijstelling niet alleen geldt bij de vererving van 100% van de aandelen in de 
ondernemende vennootschap. Ook als een aandelenpakket van 5% vererft, 

                                                 
39 Zie ook M.J. Hoogeveen en M.P.M. Vernooij, ‘Effectiviteit van de bedrijfsopvolgingsfacili-
teiten beoordeeld aan de hand van Altman’, WFR 2010/1594, noot 5. 
40 Naast geschiktheid kunnen successievelijk noodzakelijkheid en evenredigheid in enge zin 
als elementen van de evenredigheid worden onderscheiden; vgl. J.L.M. Gribnau, ‘Rechtsbe-
ginselen en evaluatie van belastingwetgeving’, in A.C. Rijkers en H. Vording, Vijf jaar Wet 
IB 2001, Deventer, Kluwer, 2006, p. 60 e.v. 
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wordt een volledige vrijstelling verleend.41 Het is in die gevallen in het geheel 
niet aannemelijk dat de continuïteit van de onderneming door de erfbelasting 
die over dat pakket wordt verschuldigd in gevaar komt. 
Uit de wetgeschiedenis van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten blijkt telkens 
weer dat een verdergaande maatregel niet nodig wordt geacht om het doel te 
bereiken, maar dat uiteindelijk toch een steeds verdergaande maatregel, onder 
druk van het bedrijfsleven, wordt ingevoerd. Door de omstandigheid dat een 
100%/83% vrijstelling is ingevoerd, zonder dat vaststaat dat er een probleem 
is, is er naar mijn mening sprake van ‘een overduidelijke onevenredigheid’42 
tussen middel en doel. 
 
3.4. Conclusie 
 
Naar mijn mening is sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel omdat 
gelijke gevallen ongelijk worden behandeld en de aangedragen rechtvaardi-
gingsgrond op geen enkele wijze is onderbouwd. Deze constatering brengt 
mee dat er evenmin sprake kan zijn proportionaliteit tussen middel en doel. 
 
 
4. Wat doet de Hoge Raad? 
 
De vraag is wat de Hoge Raad zal doen als hij wordt geroepen om te oordelen 
over de houdbaarheid van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. 
Nam Happé ruim tien jaar geleden de Hoge Raad nog in bescherming toen 
deze werd beticht van rechterlijk activisme, nu roept Happé de Hoge Raad 
juist op om zich meer ruimte toe te eigenen als het om de beoordeling van het 
gelijkheidsbeginsel gaat: 

‘De rechter hanteert op een haast mechanische wijze de ‘margin of 
appreciation’. Veelal bestaat het redeneerschema van de rechter uit 
een opsomming van de in de wetsgeschiedenis aangetroffen argumen-
ten, gevolgd door de constatering dat de wetgever zonder overschrij-
ding van de hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid heeft 
kunnen menen dat voor de ongelijke behandeling een objectieve en 
redelijke rechtvaardiging bestaat. Zo’n loutere verwijzing naar de 
‘margin of appreciation’ overtuigt de rechtszoekende niet.’43 

 
Het risico bestaat dat de Hoge Raad zich, bij de beoordeling van de rechtma-
tigheid van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, verschuilt achter de argumenten 
van de wetgever: de doelstelling om het algemeen belang te dienen door ver-
lies aan bedrijvigheid en werkgelegenheid te voorkomen is een legitieme doel-
stelling. 

                                                 
41 Maar ook bij belangen die kleiner zijn dan 5% maar groter dan 0,5%. Hier laat het zich 
helemaal moeilijk denken dat continuïteit van de onderneming in gevaar kan komen door de 
verschuldigde erfbelasting. Dat op deze pakketten ook de vrijstelling van toepassing is is te 
danken aan de openlijke lobby van de Vereniging van Familiebedrijven in Nederland. Zie 
noot 26. 
42 HR 4 oktober 2002, BNB 2002/406. 
43 Zie zijn bijdrage ’Het gelijkheidsbeginsel: de rechtspraak van het EHRM biedt meer ruim-
te dan de Hoge Raad benut’ in L.J.A. Pieterse (red.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, 
Vriendenbundel René Niessen, Amersfoort, Sdu Uitgevers, 2009, p. 183. 
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Maar, zoals hiervoor reeds is betoogd, de wetgever heeft de vooronderstelling, 
dat bedrijven hun deuren moeten sluiten door de heffing van erfbelasting, 
nooit onderbouwd. Indien de Hoge Raad dit uitgangspunt als rechtvaardi-
gingsgrond overneemt, onderbouwt hij zijn uitspraak evenmin. Het motive-
ringsbeginsel komt dan in het gedrang en daarmee verliest de Hoge Raad de 
belangen van de rechtszoekende uit het oog. 
Als de wetgever aan een bepaalde groep een vrijstelling van € 1.000.000 wil 
geven en aan de overige verkrijgers geen of een zeer geringe vrijstelling, moet 
hij dit fatsoenlijk motiveren. Als hij dit nalaat, ligt het op de weg van de Hoge 
Raad om hem hiertoe te dwingen. 
 
 
5. Conclusie 
 
De terughoudendheid van de Hoge Raad (in navolging van het EHRM) in de 
toepassing van het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke wetgeving, 
hangt samen met de democratische rechtsorde. Het ligt op de weg van de 
wetgever om het algemeen belang inhoud te geven en het overheidsbeleid 
daarop af te stemmen. Dat betekent echter niet dat de wetgever de ene belas-
tingplichtige een vrijstelling van € 1.000.000 mag geven en de ander niet met 
de enkele verwijzing naar maatschappelijke belangen. De vooronderstelling 
dat die in het geding komen bij de vererving van ondernemingsvermogen is 
nooit aannemelijk gemaakt. Het ligt op dan op de weg van de Hoge Raad om 
de wetgever te dwingen deze afweging opnieuw, en nu gemotiveerd, te maken. 
 


