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Gelijkheid en autonomie: waarden bij navordering

prof.mr.dr. J.L.M. Gribnau1

‘Is this indifference to the world a consequence
of too much intercourse with machines that give

the appearance of thinking?’2

1 INLEIDING

De door A-G Niessen ingestelde vordering tot cassatie in het belang der wet 
(NTFR 2007/1294) en het daaropvolgende arrest HR 7 december 2007, nr. 44.096, 
NTFR 2007/2249, BNB 2008/178 hebben het nodige stof doen opwaaien. De Hoge 
Raad bleek een inbreuk op de bestaande rechtsbescherming van het nieuwe feit 
bij navordering niet tot zijn rechtsvormende taak te rekenen. In deze bijdrage 
zal ik dit arrest in een breder perspectief van waarden en beginselen plaatsen.

Het leerstuk van de navorderingsaanslag bevindt zich in het spanningsveld van 
de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid (vertrouwensbeginsel). Met deze 
waarden van gelijkheid, zekerheid en vertrouwen zijn ook andere waarden in 
het geding. Het gaat dan om autonomie, vrijheid en solidariteit; dit zijn even-
zeer fundamentele waarden in onze samenleving en rechtsorde.

Ik zal eerst dieper ingaan op deze waarden en daarna op het leerstuk van de 
navorderingsaanslag. Dit leerstuk berust op een bepaalde keuze inzake de afwe-
ging van de genoemde waarden en beginselen. Mij gaat het hier niet zozeer om 
de juistheid of onjuistheid van de gemaakte keuze als wel om het benoemen van 
de diverse relevante fundamentele waarden en de onvermijdelijkheid van een 
keuze en de uitwerking daarvan bij navordering.

2 ZEKERHEID EN VERTROUWEN

Vertrouwen en zekerheid zijn verwante begrippen. Vertrouwen is de smeerolie 
van menselijke betrekkingen. Zonder dat is een stabiele samenleving, waarin 
mensen samen handelen en samenwerken, eenvoudigweg niet mogelijk. Ver-
trouwen is daarom een kernwaarde van onze maatschappij en rechtsorde. Dat 
betekent dat het beschermen van (gerechtvaardigd) vertrouwen een groot 
rechtsstatelijk goed is; het recht regelt immers intermenselijke betrekkingen. 
Het serieus nemen van iemand als lid van een maatschappij en rechtsorde bete-

1 Hans Gribnau is hoogleraar Kwaliteit van fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden en hoofd-
docent Methodologie van het belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg/Center for Company 
Law, Universiteit van Tilburg; j.l.m.gribnau@uvt.nl.

2 J.M. Coetzee, Youth, Secker & Warburg, Londen 2002, p. 149.
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156 prof.mr.dr. J.L.M. Gribnau

kent dan dat we rechtsgevolgen verbinden aan het niet honoreren van vertrou-
wen door een bepaalde persoon. Hier gaat het om respect voor de autonomie 
van de mens. Schending van vertrouwen staat immers op gespannen voet met 
de individuele autonomie, opgevat als de mogelijkheid van de mens tot zelf-
beschikking en zelfbepaling.
Dat maakt vertrouwen tot een ethisch beginsel dat ten grondslag ligt aan onze 
rechtsorde.

Waar we met een ander in betrekking treden moeten we ons kunnen verlaten 
op correct gedrag van de ander. Aan het rechtsleven is nu eenmaal een bepaalde 
onzekerheid eigen, omdat we handelen op grond van feiten die we maar ten 
dele kennen. ‘Omstandigheden (zoals bedoeling of wil) en karaktereigenschap-
pen (eerlijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel) kunnen we vaak niet kennen.’3 
Ondanks die onzekerheid moeten we toch vaak handelen alsof we wél zeker-
heid hebben omtrent de persoon, situatie, regels, etc. Wij vertrouwen erop dat 
een andere persoon zich zal gedragen zoals van hem mag worden verwacht. 
Wezenlijk voor het recht, als regeling van de intermenselijke verhoudingen, is 
daarom de bescherming van (gerechtvaardigd) vertrouwen ten aanzien van per-
sonen of hun gedragingen e.d.4 Het object van dit vertrouwen zal een bepaalde 
toestand, een feit, een gebeurtenis of het gedrag van een of meer personen zijn. 
Door dit object krijgt het vertrouwen in verschillende omstandigheden inhoud: 
het kan gaan om een belofte, de juistheid van een mededeling, maar ook ‘heel 
algemeen dat de ander zich zorgvuldig zal gedragen.’5 Het vertrouwen moet dan 
door toedoen van de wederpartij zijn opgewekt. Vertrouwen, hoezeer gerecht-
vaardigd, dat niet op enigerlei wijze is veroorzaakt door een doen of nalaten van 
de ander, verdient geen bescherming.6 Aldus kan een vertrouwenwekkende 
handeling worden toegerekend.

Bescherming van vertrouwen biedt aldus zekerheid. Het begrip ‘zekerheid’ kan 
eveneens aan menselijke betrekkingen worden gekoppeld. Mensen in een 
samenleving zijn van elkaar afhankelijk om hun persoonlijke plannen te ver-
wezenlijken en zich te ontplooien. Deze afhankelijkheid gaat gepaard met onze-
kerheid over de plannen en handelingen van andere personen in die samenle-
ving. In hun onderlinge contacten kunnen personen elkaar zekerheid verlenen, 
bijvoorbeeld via overeenkomsten. Door zichzelf (en elkaar) zo zekerheid te ver-
schaffen, kan een persoon zijn levensplan ‘[uit]stippelen in een context van 
keuze- en beslissingsvrijheid voor zichzelf en anderen’.7 Zonder zekerheid geen 
persoonlijke vrijheid en maatschappelijke ontplooiing.8 Het recht speelt hierbij 
een ondersteunende rol, namelijk door zekerheid te verschaffen over de 

3 J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, Gouda Quint, Arnhem 1995, p. 117.
4 Wat men over en weer van elkaar mag verwachten is in het recht dus wezenlijker dan een een-

zijdig bevel (gedragsvoorschrift); Smits 1995, p. 118, onder verwijzing naar Glastra van Loon. Ver-
gelijk J.L.M. Gribnau, Rechtsbetrekking en rechtsbeginselen in het belastingrecht. Rechtstheoretische beschou-
wingen over navordering, toezegging en fiscale vaststellingsovereenkomst, Gouda Quint, Deventer 1998, 
p. 33 e.v.

5 Smits 1995, p. 127.
6 J.H. Nieuwenhuis, Drie beginselen van contractenrecht, Kluwer, Deventer 1979, p. 8.
7 P. Popelier, Rechtszekerheid als beginsel van behoorlijke regelgeving, Intersentia, Antwerpen 1997, p. 129.
8 Popelier 1997, p. 127.
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gemaakte afspraken (die op zichzelf weer dienden om zekerheid te creëren), bij-
voorbeeld de nakoming van overeenkomsten.

Daarmee komen we bij het begrip ‘rechtszekerheid’, het vertrouwen van de bur-
gers op het recht en het rechtssysteem. Rechtszekerheid betreft de zekerheid 
omtrent het geldende recht; de burger moet kunnen weten wat zijn rechten en 
verplichtingen zijn, wat zijn rechtspositie is.9 Personen hebben recht op rechts-
zekerheid, maar dit recht is geen onbeperkt recht. Het heeft een beginselka-
rakter, het zal steeds tegen andere beginselen en belangen moeten worden afge-
wogen.10 Volgens Popelier is het rechtszekerheidsbeginsel

‘een uit de rechtsstaat voortvloeiend rechtsbeginsel, volgens hetwelk het objec-
tieve recht het elke persoon moet mogelijk maken zijn gedrag te regelen en in 
redelijke mate de rechtsgevolgen daarvan te voorzien, en volgens hetwelk elke 
persoon erop moeten kunnen vertrouwen dat rechtmatige verwachtingen, 
gewekt door het objectief recht of door wat redelijkerwijs als objectief recht 
kan worden beschouwd, worden gehonoreerd.’11

Rechtszekerheid houdt dus in dat burgers kunnen en mogen vertrouwen op het 
recht.

3 OVERHEID EN BURGER

Wenden wij de steven naar de verhouding tussen overheid en burger, en meer 
specifiek die tussen Belastingdienst of inspecteur en belastingplichtige. 
Waarom zou men moeten kunnen vertrouwen op de overheid, waarom zouden 
gerechtvaardigde verwachtingen beschermd moeten worden? De ‘reliance the-
ory’ redeneert vanuit het utilitarisme: de vrijheid van een met openbaar gezag 
bekleed orgaan om in het algemeen belang te handelen vindt haar grens daar 
waar het schade aan bepaalde individuen toebrengt, bijvoorbeeld omdat zij tot 
handelen ‘verleid’ zijn. Schønberg betoogt terecht dat deze beperking tot 
schade toebrengend handelen te ver gaat. Bescherming van gerechtvaardigde 
verwachtingen kan bijvoorbeeld ook geïndiceerd zijn indien de overheid bur-
gers niet tot handelen heeft aangezet of burgers (zelfs) niet gehandeld hebben.12 
Denk aan een (eenzijdig) opgelegde belastingaanslag.

Een meer overtuigend alternatief is de ‘rule of law theory.’ Als we gemakshalve 
het begrip ‘rechtsstaat’ hier als synoniem nemen voor ‘rule of law’, dan is direct 
duidelijk dat de rechtsstaat de vrijheid van het individu dient. Het recht dient 
immers ter bestrijding van machtsmisbruik als aantasting van de individuele 

9 J.L.M. Gribnau, ‘Rechtszekerheid en overgangsrecht’, in: A.O. Lubbers e.a., Opstellen fiscaal over-
gangsbeleid, Kluwer, Deventer 2005, p. 79 e.v.

10 Zie ook M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen, Sdu Uitgevers, 
Amersfoort 2009, hoofdstuk 4; Gribnau 1998, p. 56 e.v.; R.H. Happé, Drie beginselen van fiscale rechts-
bescherming, Kluwer, Deventer 1996, p. 77 e.v.

11 Popelier 1997, p. 175-176.
12 S.J. Schønberg, Legitimate Expectations in Administrative Law, Oxford University Press, Oxford 2000, 

p. 9 e.v. Hij verwijst naar J.S. Mill’s On Liberty (1859) (Over vrijheid, Boom, Amsterdam 2002), maar de 
meest fervente pleitbezorger van het utilitarisme – de leer volgens welke gestreefd moet worden 
naar het grootste geluk voor allen is toch wel Jeremy Bentham. Zie bijvoorbeeld P. Venmans, Over 
de zin van nut. Een filosofisch essay, Atlas, Amsterdam 2008.
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vrijheid en autonomie. In de ‘rule of law theory’ bevordert de bescherming van 
vertrouwen de autonomie van het individu. Recht dient én reguleert individuele 
vrijheid van personen binnen een maatschappelijk verband. Het individu moet 
immers plannen kunnen maken en dus met een redelijke mate van zekerheid 
de gevolgen van het handelen van overheidsorganen kunnen voorspellen. Infor-
matieverstrekking in ruime zin, waaronder ook een bindende mededeling 
omtrent rechten en plichten, zoals een aanslag, vormt de basis van persoonlijke 
planning.13 Rechtszekerheid heeft zo een intrinsieke waarde. Rechtszekerheid 
is primair van belang voor de autonomie van burgers. Dat geldt a fortiori in de 
verhouding tussen burgers en overheid. De eis van voorspelbaarheid geldt nog 
meer voor overheidsorganen met veel macht, zoals de fiscus; zij nemen vaak 
ingrijpende beslissingen. Daarbij geldt met name voor de fiscaliteit dat de belas-
tingwetgeving steeds allerlei persoonlijke beslissingen regardeert. Hoe meer het 
handelen van de burgers dan fiscale gevolgen heeft, hoe meer zij zekerheid 
daaromtrent willen.

Als mens wil ik immers dat mijn leven en beslissingen van mij zelf afhangen, en 
‘niet van om het even welke krachten van buiten’, zo betoogt Isaiah Berlin. Ik 
wil handelen op basis van redenen, van ‘bewuste bedoelingen die van mij zijn 
en niet door oorzaken die mij als het ware van buitenaf overvallen.’14 Verplich-
tingen die eenzijdig door een ander, bijvoorbeeld de overheid, worden opgelegd 
staan haaks op het zelf beslissen, keuzes maken en handelen op basis van het 
idee van zelfbeschikking. Daarbij mag overigens niet vergeten worden dat een 
aantal eenzijdige overheidsingrepen, zoals belastingheffing, het samenleven en 
samenwerken van mensen, dus de samenleving, ondersteunt en ons daarmee 
weer mogelijkheden tot handelen en zelfontwikkeling biedt.

Nu kan men in het spoor van Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) betogen dat een 
individu via het democratisch proces zelf bepaalt waar en in hoeverre zijn vrij-
heid ingeperkt wordt. De burgers dienen hun eigen wetgever te zijn waarbij het 
soevereine volk de hoogste wetgever is. De wet moet – als uitdrukking van de 
volonté générale – de vrijheid van de burgers verwerkelijken.15 Dit is de bekende 
idee van zelfwetgeving. In abstracto stemt een burger dan in met wetten die zijn 
vrijheid inperken, maar elke wet op zich zal dan nog steeds duidelijk moeten 
bepalen wanneer en in welke mate zijn vrijheid wordt ingeperkt. Aldus ver-
krijgt hij zo veel mogelijk zekerheid omtrent de hem eenzijdig door de overheid 
opgelegde verplichtingen. Als derhalve aan (bijvoorbeeld) mijn handelen fiscale 
gevolgen verbonden zijn, dan wil ik dat daar duidelijkheid over bestaat, zodat ik 
er rekening mee kan houden en er niet (veelal achteraf) door overvallen word.

13 Vergelijk Schønberg 2000, p. 20.
14 I. Berlin, Twee wegen van vrijheid (1958), Boom, Amsterdam 1996, p. 43.
15 Jean-Jacques Rousseau, Het maatschappelijk verdrag (1762), Boom, Amsterdam/Meppel 1995, II.6, 

p. 73.

Niessen_Draaicirkels.book  Page 158  Thursday, September 3, 2009  7:27 AM



Gelijkheid en autonomie: waarden bij navordering 159

4 VRIJHEID, GELIJKHEID EN . . .

Zo belangrijk autonomie en vrijheid van het individu zijn, een onbeperkte vrij-
heid van de een komt al gauw in botsing met vrijheid van anderen. Bovendien is 
vrijheid niet de enige fundamentele menselijke waarde. Denk aan gelijkheid:

‘Equality may demand the restraint of the liberty of those who wish to domi-
nate.’16

Van belang is dan te onderkennen dan menselijke waarden botsen; dit is geen 
toevallig verschijnsel maar inherent aan waarden als zodanig. In onze wereld is 
er geen perfecte harmonieuze oplossing denkbaar waarin the verschillende 
menselijke waarden harmonieus samengaan:

‘We are doomed to choose, and every choice may entail an irreparable loss.’17

Aldus is vrijheid verbonden met gelijkheid en andere waarden, en gaat het 
nastreven van de ene waarde onvermijdelijk ten koste van andere waarden.
Vrijheid en gelijkheid zijn dus niet onbeperkt leverbaar. Bij gelijkheid denken 
we in eerste instantie aan formele gelijkheid. In de klassieke formulering van 
Aristoteles moeten gelijke (vergelijkbare) gevallen gelijk te worden behandeld 
en ongelijk gevallen ongelijk – naar de mate van hun ongelijkheid.18 Gelijkheid 
kent mensen dus een bepaalde behandeling toe, maar daarvoor zijn wel inhou-
delijke criteria nodig. Materiële gelijkheid is bijvoorbeeld te vinden in artikel 1 
van de Grondwet. Mensen zijn gelijk ongeacht hun ras, geslacht, godsdienst, en 
dergelijke, die dan ook geen grond voor een verschillende behandeling mogen 
zijn. Bij wetgeving bepaalt de doelstelling van de wet wie als gelijken gelden en 
wie niet.19 Formele gelijkheid zal overigens soms moeten wijken voor de fun-
damentelere materiële gelijkheid. Voor de verhouding tussen overheid en bur-
ger herformuleerde Dworkin deze fundamentele treatment as an equal als het 
recht van een ieder op equal concern and respect.20 Hier speelt overigens een ele-
ment van wederkerigheid en solidariteit mee.

Waarom eigenlijk deze gelijkheid? Gelijkheid is immers een waarde met veel 
facetten, en daardoor vaak een nogal vaag begrip. Maar duidelijk is dat er steeds 
een moreel engagement aanwezig is in de notie van gelijkheid. We zijn allen 
mensen die lijden en affectie voelen voor onze naasten, gemeenschappelijke 
behoeften hebben, etc. Op basis van deze gemeenschappelijke kern van de 
mens kunnen we besluiten tot het beginsel dat we mensen als gelijken dienen te 
behandelen, tenzij er een steekhoudende reden is om ze verschillend te behan-

16 I. Berlin, ‘The Pursuit of the Ideal’, in: I. Berlin, The Crooked Timber of Humanity, John Murray, Lon-
den 1990, p. 12.

17 Berlijn 1990, p. 13.
18 Aristoteles, The Nicomachean Ethics (D. Ross, ed.), Oxford University Press, Oxford, New York 1984, 

Vol. 1131a-1131b.
19 Vergelijk ook J.L.M. Gribnau, ‘Rechtsbeginselen en evaluatie van belastingwetgeving’, in: A.C. Rij-

kers en H. Vording, Vijf jaar Wet IB 2001, Kluwer, Deventer 2006, p. 33 e.v.
20 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Duckworth, Londen 1977, p. 227.
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delen. Er is daarom draagvlak voor het nastreven en voorschrijven van gelijke 
behandeling omdat zo een gelijkheid wordt bevestigd

‘which is believed in some sense already to exist, and to be obscured or neglec-
ted by actual social arrangements.’21

Achter onze complexe maatschappelijke verhoudingen ligt dus een fundamen-
tele gelijkwaardigheid van personen.22

De rechtsgelijkheid is aldus te herleiden tot de principiële gelijkwaardigheid 
van op zich autonome personen in een maatschappij. In de woorden van Nies-
sen:

‘de mens die zichzelf voor soeverein houdt, kan niet eraan voorbij zien dat de 
mede-mens evengoed soeverein is.’23

Het ethische beginsel van de autonomie van de mens is aldus nauw verbonden 
met het gelijkheidsbeginsel: autonome mensen zijn onderling gelijkwaardig. In 
de moderne tijd wordt de samenleving een samenwerking van vrije en gelijke 
personen die van elkaar afhankelijk zijn. Vrijheid en gelijkheid voor allen wor-
den dus ‘zowel de iure als de facto’ als uitgangspunten erkend.24 Deze vrije en 
gelijke personen zijn van elkaar afhankelijk, hetgeen dwingt tot een bepaalde 
solidariteit.

In een atomistisch wereldbeeld gaat het om vrijheid en gelijkheid van indivi-
duen die enkel worden gedreven door eigen belang. Zij zijn uitsluitend uit op de 
realisatie van hun eigen welzijn en de vervulling van eigen behoeftes en ver-
langens. Het recht is dan dienstbaar aan een geheel van menselijke relaties die 
op zich negatief worden opgevat en geen waarde in zich hebben. Dit lijkt op de 
markt, waar men de ander slechts waardeert voor zover hij een nuttige 
(tegen)prestatie kan leveren, op basis van reciprociteit (tit for tat principle of do ut 
des).25 Maar reciprociteit is niet de enige vorm van wederkerigheid; er is ook nog 
solidariteit. Mensen zien hun relaties met anderen vaak ook op positieve wijze. 
In die relaties met anderen spelen vaak ook respect, zorg, of zelfs sympathie 
voor anderen. Men kan dan stellen, zoals Van der Wal doet, dat een ‘latent ele-
ment van positieve menselijke betrokkenheid of solidariteit moet worden aan-
genomen om van een gemeenschap van vrije individuen een morele onderne-
ming te maken.’ Daarnaast veronderstelt de idee van gelijke vrijheid dat men-

21 B. Williams, ‘The Idea of Equality’, in: P. Laslett & W.G. Runciman (eds.), Philosophy and Politics in 
Society (Second Series), Basil Blackwell, Oxford 1964, p. 112.

22 Uitvoeriger: J.L.M. Gribnau, ‘Equality, consistency, and impartiality in tax legislation’, in: J.L.M. 
Gribnau (ed.), Legal Protection against Discriminatory Tax Legislation, Kluwer Law International, Den 
Haag, Londen, Boston 2003, p. 8 e.v.

23 R.E.C.M. Niessen, ‘Waarop berust fiscale ethiek?’, in: J.L.M. Gribnau (red.), Belastingrecht en ethiek in 
debat. Opstellen over ethische aspecten van belastingheffing, Kluwer, Deventer 1999, p. 95-96.

24 R.E.C.M. Niessen, ‘Over de legitimatie van belastingheffing’, in: Geppaartbundel, Kluwer, Deventer 
1996, p. 151.

25 Zie J.L.M. Gribnau, Bijdragen aan een rechtvaardige belastingheffing (Jan Giele-lezing 2007), Sdu Fiscale 
& Financiële Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 22 e.v. en R.H. Happé, ‘Over belastingheffing en 
ethiek: Enige politiek-filosofische verkenningen’, in: D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), Maat-
schappelijk heffen. De wetenschap (Stevensbundel), Kluwer, Deventer 2006.
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sen zelfredzame personen zijn, waarmee echter de ogen gesloten wordt voor ‘de 
menselijke kwetsbaarheid en afhankelijkheid, van elkaar en van de omstan-
digheden.’26 Solidariteit veronderstelt in dit tweede perspectief een ander mens-
beeld, waarin mensen positief in elkaars bestaan en lot geïnteresseerd zijn en 
waarin ‘belangeloze (niet door eigenbelang gemotiveerde) aandacht voor en toe-
wijding aan de ander reële mogelijkheden zijn.’27 Deze verbondenheid van men-
sen met elkaar betekent dat het primaat ligt bij relaties. Dan kantelt ons mens- 
en maatschappijbeeld: de samenleving is te zien als een netwerk van relaties, en 
niet een atomistisch geheel van individuen. Individuele autonomie is dan altijd 
relatieve autonomie.

In onze moderne westerse samenleving is sprake van een meer abstracte soli-
dariteit. De samenleving heeft in aanzienlijke mate individuele solidariteit 
‘geoutsourced’ naar de staat. De individuele solidariteit wordt zo getransfor-
meerd tot abstracte solidariteit die vervolgens door allerlei wetgeving in onze 
samenleving wordt geconcretiseerd – ter bescherming van de kwetsbaren, maar 
ook van anderen die door malheur worden overvallen.28 De laatste vijftig jaar 
staat door horizontalisering, individualisering, verzakelijking, secularisatie, 
pluriformiteit en emancipatie de wederkerigheid tussen burgers sterk onder 
druk; het onderlinge vertrouwen en de solidariteit tussen burgers neemt af.29 
Het recht zorgt voor ‘Ersatz’-vertrouwen en -solidariteit waarbij de uitbreiding 
van de overheidstaken heeft geleid tot een opmars van het belastingrecht. De 
fiscaliteit rukt op; enerzijds om de toenemende overheidstaken te financieren, 
anderzijds als een eigensoortig instrument van het overheidsbeleid. Aan steeds 
meer aspecten van het persoonlijke leven van mensen knoopt de wet fiscale 
gevolgen vast.

5 NAVORDERING: GELIJKHEID EN ZEKERHEID

De in het voorgaande besproken waarden spelen ook bij navordering een rol. De 
eerste volzin van art. 16, lid 1, AWR geeft de hoofdregel met betrekking tot 
navordering. Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat ten 
onrechte geen of een te lage definitieve aanslag is opgelegd, kan de inspecteur 
deze te lage vaststelling corrigeren met behulp van een navorderingsaanslag. 
Deze eis van het nieuwe feit geeft het relatieve belang van de rechtszekerheid 
en het vertrouwen van de belastingplichtige bij navordering aan. Deze moeten 
namelijk afgewogen worden tegen de gelijkheid.30 Navorderen is dus mogelijk 
tenzij de te lage aanslag te wijten is aan een onjuist inzicht van de inspecteur in 
de feiten of het recht. In de praktijk betekent dit dat de inspecteur de aanslag 
redelijk zorgvuldig moet vaststellen. Zo mag de inspecteur op de juistheid van 

26 K. van der Wal, ‘Autonomie met een menselijk gezicht. Pleidooi voor een relationeel vrijheids-
begrip’, in: E. Wit e.a. (red.), De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid, SUN, Amster-
dam 2007, p. 86.

27 Van der Wal 2007, p. 88-89.
28 Over de omslag naar een meer materiële gelijkheid op basis van maatschappelijke solidariteit, zie 

J.L.M. Gribnau, ‘Wat maakt u zo bijzonder? Herendiensten en rechterlijk overgangsrecht’, WFR 
2007/6736, p. 1071-1072.

29 J.B.M. Vranken, Algemeen deel. Een vervolg, Kluwer, Deventer 2005, p. 128.
30 Gribnau 1998, p. 301-352.

Niessen_Draaicirkels.book  Page 161  Thursday, September 3, 2009  7:27 AM



162 prof.mr.dr. J.L.M. Gribnau

de aangifte vertrouwen tenzij de aangifte of andere (contra-)informatie aanlei-
ding geeft tot nader onderzoek (beperkte onderzoeksplicht).

In geval van een ambtelijk verzuim is het dan niet van belang of de belasting-
plichtige zich het onjuiste inzicht van de inspecteur in de feiten of het recht rea-
liseert. Hij mag daarom vertrouwen op, rechtszekerheid ontlenen aan, een aan-
slag(biljet) waarvan hem bij ontvangst onmiddellijk duidelijk is dat de inspec-
teur zich gebaseerd heeft op een onjuist inzicht in de feiten – die hem bekend 
waren of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn – of het recht (tenzij de belas-
tingplichtige te kwader trouw is; zoals vanaf 1994 in art. 16, lid 1, AWR is vast-
gelegd). Dit is te zien als een vorm van respect voor de persoonlijke autonomie. 
Vanuit een andere invalshoek kan men deze bescherming van zekerheid zien 
als een vorm van solidariteit met degenen die vertrouwen op een redelijk zorg-
vuldig werkende Belastingdienst, maar worden geconfronteerd met een amb-
telijk verzuim.

De rechtszekerheid en de bescherming van het vertrouwen van de burger zijn 
als gezegd gebaseerd op de rechtsstatelijke waarde van respect voor de auto-
nomie van de mens. Onbeperkte navordering betekent dat de belastingplichtige 
voortdurend rekening moet houden met een inbreuk op zijn (bestedingsvrij-
heid). Hij weet dan niet waar hij aan toe is; zoveel onzekerheid maken auto-
nomie en vrijheid illusoir. Een ongelimiteerde navorderingsmogelijkheid 
getuigt van weinig respect voor individuele vrijheid en weinig solidariteit met 
degenen die vertrouwen op een redelijk zorgvuldig werkende Belastingdienst.31 
Tegenover deze rechtszekerheid en deze bescherming van het vertrouwen van 
de burger staat de rechtsgelijkheid.

De (materiële) rechtsgelijkheid ziet hier dan in het kader van navordering op 
belastingplichtigen met een vergelijkbare materiële belastingschuld, waar geen 
fout bij de aanslagregeling is gemaakt. Het honoreren van vertrouwen op een 
door een fout materieel onjuiste belastingaanslag betekent dat andere belas-
tingplichtigen meer zullen moeten gaan betalen (een schending van het begin-
sel van de égalité devant l’impot).32 De gelijkheid tussen de onderhavige belas-
tingplichtige en de rest van de belastingplichtigen wordt zo verstoord. Daarbij 
zit in de bescherming van het vertrouwen en de autonomie van de individuele 
belastingplichtige overigens ook nog een aspect van gelijkheid. Het vertrouwen 
van elke belastingplichtige in deze omstandigheden wordt immers beschermd.

Aldus zien we tevens dat het beschermen van (gerechtvaardigd) vertrouwen op 
een aanslag of beschikking, net als de rechtsgelijkheid, een rechtsstatelijke 
waarde is. Het leerstuk van de navorderingsaanslag bevindt zich zo in het span-
ningsveld van de rechtsgelijkheid ter vermijding van privileges en de rechts-

31 Bij navordering is derhalve ook een bepaald mensbeeld in het geding, dat overigens in de loop der 
tijd kan veranderen; vergelijk – in den brede – S. Baer, “Der Bürger” im Verwaltungsrecht, Mohr Sie-
beck, Tübingen 2004.

32 Te onderscheiden van het beginsel van de égalité devant les charges publiques; Vergelijk O. Bos, Codi-
ficatie van het rechtsbeginsel van de égalité devant les charges publiques in de Algemene wet bestuursrecht, 
Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2004, p. 46.

Niessen_Draaicirkels.book  Page 162  Thursday, September 3, 2009  7:27 AM



Gelijkheid en autonomie: waarden bij navordering 163

zekerheid (vertrouwensbeginsel) die de persoonlijke autonomie dient. Deze 
spanning tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid is richtinggevend geweest 
bij de verdere uitbouw van het leerstuk van de navordering. De rechter deed dat 
in 1973 door te differentiëren tussen de gevallen van ambtelijk verzuim en de 
klasse van schrijf- en tikfouten (HR 6 juni 1973, nr. 17.106, BNB 1973/161). De 
wetgever voerde analoog een nieuwe klasse van gevallen in, namelijk die van de 
belastingplichtigen te kwader trouw, die geen aanspraak (meer) kunnen maken 
op de bescherming van het nieuwe feit.

6 ZEKERHEID DOOR BETROUWBARE BELASTINGDIENST

Het bestuur bepaalt de rechtspositie van de burger en dient daarbij betrouwbaar 
te zijn. Deze eenzijdige bevoegdheid kleurt hier de inhoud van het begrip ‘ver-
trouwen.’ Als gezegd krijgt vertrouwen in verschillende omstandigheden 
inhoud; zo kan het gaan om vertrouwen dat ‘de ander zich zorgvuldig zal gedra-
gen’ (zie § 1). Dit vertrouwen is uitgangspunt bij navordering: de inspecteur is 
(eenzijdig) verantwoordelijk voor de formalisering van de materiële belasting-
schuld. Hoofdregel is immers dat de rechtsgelijkheid prevaleert mits de inspec-
teur redelijk zorgvuldig is geweest bij de vaststelling van de primitieve aanslag. 
Zo niet, dan weegt het vertrouwen (de rechtszekerheid) dat de belastingplich-
tige aan die aanslag ontleent zwaarder. De burger dient op zo het bestuur te 
kunnen rekenen.
De belastingplichtige mag dus vertrouwen op een redelijk zorgvuldige aanslag-
regeling. Hier speelt de idee van de betrouwbare overheid.33 Een Belastingdienst 
die eerdere onzorgvuldig genomen besluiten mag herzien met een navorde-
ringsaanslag zal door de belastingplichtige, aangetast in zijn rechtszekerheid, 
niet direct worden gezien als een betrouwbaar overheidsorgaan. Daarmee boet 
de Belastingdienst aan legitimiteit in, hetgeen de nalevingsbereidheid van de 
belastingplichtige(n) kan schaden.34

Het vertrouwen op het handelen van de Belastingdienst is een waarde die res-
pect verdient. Dat geldt zeker voor een formele handeling in de vorm van een 
aanslag of beschikking. Het gaat om een formalisering waarvoor enkel de 
inspecteur verantwoordelijk is. Dit is een eenzijdige ingreep in de (beste-
dings)vrijheid die de belastingplichtige lijdelijk moet ondergaan. Hij mag dan 
vertrouwen op de kwaliteit van dat proces en het resultaat; de term ‘definitieve 
aanslag’ geeft dat al aan. Daaraan doet niet af dat onder omstandigheden navor-
dering mogelijk is, als tenminste sprake is (geweest) van een redelijk zorgvul-
dige aanslagregeling. Slechts onder bepaalde voorwaarden kan de Belasting-
dienst een te lage aanslag corrigeren. Daarbij geldt bovendien dat vertrouwen 
geen zwart-witkwestie is; het is niet alles of niets. Vertrouwen is een kwestie van 
gradatie. Die gradatie komt hier tot uitdrukking in de hoofdregel dat er nage-
vorderd mag worden tenzij niet voldaan is aan de eis van het nieuwe feit. De 
burger mag dus een zeker vertrouwen ontlenen aan de aanslag en daarmee ver-

33 Uitvoeriger: J.L.M. Gribnau, ‘Navordering en een betrouwbare Belastingdienst’, NTFR 2009/614, 
p. 1-2.

34 J.L.M. Gribnau, ‘Belastingmoraal en compliance: Het belang van legitimiteit van de Belasting-
dienst’, WFR 2008/6790, p. 1325-1336.
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trouwen op de zorgvuldigheid van de inspecteur bij de vaststelling daarvan. 
Alleen al de eis dat een ‘redelijke’ zorgvuldigheid is vereist, drukt uit dat ver-
trouwen, en meer algemeen rechtszekerheid, niet absoluut is.

Een betrouwbare overheid maakt bewuste keuzes met betrekking tot haar orga-
nisatie, werkwijze en ICT-systemen. De taken en verantwoordelijkheden vragen 
om bewust beleid bij de Belastingdienst. Dat geldt ook voor de administratieve 
werkzaamheden van medewerkers die voorafgaan aan het vaststellen van de 
aanslag. Die handelingen maken deel uit van het proces dat leidt tot vaststelling 
van de aanslag. Hier gemaakte fouten leiden tot een ambtelijk verzuim.35 Wel-
overwogen keuzes zijn ook nodig bij zaken als het gebruik van informatietech-
nologie, de planning van de werkzaamheden en de inzet van medewerkers naar 
de mate van hun deskundigheid. Dat was vroeger niet anders. De inspecteur 
heeft nu een assistent in de vorm van een computer die allerlei nuttig en 
arbeidsintensief voorwerk verricht. Maar net als bij medewerkers kan er ook bij 
computers sprake zijn van (toerekenbare) ondeskundigheid, bijvoorbeeld als er 
fouten in de programmatuur zitten. Deze fouten zijn het gevolg van menselijke 
keuzes en onvoldoende deskundigheid in het programmeren binnen de Belas-
tingdienst.36 Zowel personen als automatiseringssystemen kunnen bovendien 
gegevens onjuist verwerken.37 Dergelijke fouten die het gevolg zijn van 
bepaalde (beleidsmatige) keuzes kunnen de organisatie worden aangerekend en 
zijn daarom als ambtelijk verzuim te kwalificeren. Ze resulteren immers in een 
onjuist inzicht in de feiten of het recht, zodat een nieuw feit ontbreekt.

Bij de huidige werkwijze worden met behulp van geavanceerde informatietech-
nologie (de ‘computer’) de aangiftes gecontroleerd en geselecteerd. Aangiftes 
worden eventueel ‘uitgeworpen’ voor nader ‘handmatig’ onderzoek door mede-
werkers – vaak enkel op bepaalde onderdelen. Daarbij moeten keuzes worden 
gemaakt. Als er bijvoorbeeld te weinig (deskundige) medewerkers voor deze 
beoordeling zijn, zal de computer zodanig afgesteld worden dat die minder aan-
giftes uitwerpt. Ook kan het zijn dat uitgeworpen aangiftes door gebrek aan per-
soneel niet gecontroleerd kunnen worden. Deze situatie is in feite een vorm van 
administratieve afdoening, met het risico van het ontbreken van een nieuw feit. 
De oorzaak van foute aanslagen is dus zeker niet altijd de digitalisering.38 Kern 
is dat het hier gaat om een capaciteitsprobleem in het licht van een bepaalde 
werkwijze of organisatie, waar de Belastingdienst (al dan niet noodgedwongen) 
zelf voor kiest en verantwoordelijk voor is. In die zin is er niets nieuws onder de 
zon. Ook vroeger zullen er vaak forse bedragen in het geding zijn geweest die bij 
administratieve afdoening niet konden worden nagevorderd.
Fouten die vroeger voorkwamen, kunnen zich dus ook in het ICT-tijdperk voor-
doen, waarbij de oorzaak van de fouten niet wezenlijk anders is dan vroeger. De 
gevolgen van systeem-, werkwijze- en organisatiefouten in het kader van de aan-

35 Vergelijk HR 9 juli 2004, nr. 38.980, NTFR 2004/1055, BNB 2004/351 en HR 25 februari 2005, 
nr. 40.456, NTFR 2005/295, BNB 2005/173.

36 Vergelijk HR 14 april 2006, nr. 40.958, NTFR 2006/546, BNB 2006/315.
37 HR 9 juni 2006, nr. 41.648, NTFR 2006/880, BNB 2006/317.
38 De ‘computer’ kan overigens allerlei handelingen sneller, efficiënter en nauwkeuriger uitvoeren 

dan de inspecteur van vlees en bloed en draagt dus aanzienlijk bij aan een zorgvuldige aanslag-
regeling.
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slagregeling die zich onder de verantwoordelijkheid van de inspecteur afspeelt, 
mogen in principe niet op de belastingplichtige worden afgewenteld.39

7 GEKOZEN WERKWIJZE TEGENOVER SPLIT SECOND 
AFWERKINGSFOUTEN

Volledig los van de eis van het nieuwe feit en dus van de werkwijzejurisprudentie 
staat de schrijf- en tikfoutenjurisprudentie.40 De inspecteur doet onbewust iets in 
een split second, een onbewaakt ogenblik, wat hij helemaal niet beoogde te doen. 
Zo ontstaat de ook in het civiele recht bekende discrepantie tussen wil en ver-
klaring. We achten iemand die onbewust en onwillekeurig handelt niet gauw ver-
antwoordelijk; dat zou in strijd komen met zijn autonomie. De kern van de 
schrijf- en tikfoutenjurisprudentie is en blijft dat de belastingplichtige met het 
aanslagbiljet in handen ziet dat de inspecteur deze formalisering niet bedoeld kan 
hebben, bijvoorbeeld door een komma die evident verschoven is. Zeker, de Belas-
tingdienst is een black box, maar dat is niet van belang. Het gaat er om dat de 
belastingplichtige weet dat wat er uit die black box komt rollen zó niet bedoeld 
kan zijn; onafhankelijk van de zorgvuldigheid die daar betracht is. Zoals een ieder 
zich – voor de toehoorder of wederpartij kenbaar – kan verspreken of verschrij-
ven, kan dit ook een (betrouwbare) organisatie overkomen. Weinigen zullen 
daarop willen vertrouwen of daaraan zekerheid willen ontlenen.

Het gaat hier dus niet om het tot stand komen van de aanslag en de in dat kader 
door de Belastingdienst gemaakte keuzes inzake systeem, werkwijze en orga-
nisatie. Het gaat om zich onvermijdelijk voordoende fouten in de communicatie 
met de belastingplichtige die deze onmiddellijk zal herkennen. Er doet zich niet 
eens een misverstand voor, omdat direct duidelijk is dat de ontvangen schrif-
telijke mededeling niet overeen kan komen met de vaststelling van de belas-
tingschuld, hoe die ook beoogd zou zijn. Het aanslagbiljet is als mededeling mis-
lukt, en dat moet goed onderscheiden worden van het geval dat de vaststelling 
van de aanslag evident mislukt is – door bijvoorbeeld ondeskundigheid, onop-
lettendheid, gebrek aan nacontrole of onjuiste instructies. Onder de fouten die 
zich na het bewuste proces van aanslagregeling kunnen voordoen bij de afwer-
king, de verwerking van de aanslag tot een aanslagbiljet, valt het abusievelijk 
verkeerde getallen overnemen. Maar het kan ook gaan om andere onbewuste 
fouten die niet berusten op een foute beoordeling, zoals het in een onbewaakt 
ogenblik onjuist intoetsen van een tariefgroep.41 Ook deze fouten berusten niet 
op een foute beoordeling, maar op een door de betreffende persoon niet gewilde 
en niet bewuste handeling. De belastingplichtige die dit soort fouten snel her-
kent, zal navordering ter correctie niet gauw als een inbreuk op zijn autonomie 
ervaren.42 Dit is anders bij navordering als gevolg van een zorgvuldige of ondes-

39 Zie H.J. Hofstra, A.M. Donner en Ch.P.A. Geppaart, ‘Navordering en administratieve boete. Rap-
port van de gelijknamige commissie aan de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs’, WFR 1985/
5680, p. 517 e.v.

40 Gribnau 1998, p. 320-336.
41 HR 8 augustus 2003, nr. 37.570, NTFR 2003/1399, BNB 2003/345 noemt als voorbeelden: schrijf-, 

reken-, overname-, of intoetsfouten.
42 Men kan dit ook zien als een vorm van solidariteit met degenen die toevallig de pech hebben zich 

te verspreken of te verschrijven.
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kundige aanslagregeling, al dan niet te wijten aan het systeem, de werkwijze en 
de organisatie waarvoor de Belastingdienst heeft gekozen. Kennis van het niet 
beoogd zijn van de aanslag zoals die medegedeeld wordt via het aangiftebiljet 
moet dus goed worden onderscheiden van kennis van onjuistheid van de aan-
slag zelf (waarmee het biljet overeenkomt).

8 UITLEIDING: DE SCHEIDING GEHANDHAAFD

Niessen wil het onderscheid tussen fouten als gevolg van onvoldoende persoon-
lijke en organisatorische zorgvuldigheid in het aanslagregelende proces en ‘split 
second’-fouten bij de afwerking van het resultaat van de aanslagregeling door-
breken. Hij betoogt in zijn in de inleiding genoemde vordering dat navordering 
mogelijk moet zijn

‘wanneer de aanslag is opgelegd in overeenstemming met een aangifte waarin 
de belastingplichtige anders dan opzettelijk een fout heeft gemaakt waardoor 
de aanslag zoveel voordeliger voor de belastingplichtige is dan deze bij een 
juiste toepassing van de wet zou zijn geweest dat geen redelijk denkend mens – 
mede gelet op de aard van die fout – kan menen dat de aanslag op het juiste 
bedrag is vastgesteld.’43

Als gezegd is vanwege de eenzijdige verantwoordelijkheid van de inspecteur 
door de eis van het nieuwe feit de kennis van de belastingplichtige van door de 
inspecteur gemaakte fouten niet van belang. Dit lijdt slechts uitzondering als 
het gaat om de kennis van de mislukte afwerking van de aanslagregeling: het 
niet overeenkomen van het aanslagbiljet met de beoogde aanslag. Niessen wil 
nu in uitzonderingsgevallen de belastingplichtige de zekerheid ontnemen die 
hij ontleent aan een redelijk zorgvuldige aanslagregeling. In essentie bepleit hij 
namelijk dat navordering mogelijk moet zijn als de belastingplichtige niet kan 
twijfelen aan de inhoudelijke onjuistheid van de aanlag; dit in afwijking van de 
jurisprudentie waar enkel de kennis van de belastingplichtige van de discre-
pantie tussen beoogde aanslag en het ontvangen aanslagbiljet van belang is. 
Navordering kan aldus onder omstandigheden dienen tot herstel van onjuist 
inzicht in de feiten of het recht. Dit is een opening naar een radicaal andere ver-
deling van de taken en verantwoordelijkheden bij aanslagbelastingen. Het gaat 
dus om een zeer principiële, rechtsvormende keuze.

Als bekend heeft de Hoge Raad beslist dat slechts de wetgever kan besluiten tot 
een dergelijke inbreuk op de bescherming van het nieuwe feit. Dat lijkt mij met 
Rousseau in het achterhoofd een juiste beslissing. Een inperking van de rechts-
bescherming is aan de democratisch gelegitimeerde wetgever. De idee van zelf-
wetgeving eist immers dat burgers, via hun volksvertegenwoordiging, beslissen 
over een dergelijke inbreuk op hun autonomie.

43 Het jaarverslag van de Hoge Raad bevat overigens een onjuiste weergave van Niessen’s standpunt 
(waarbij dan elke evidente fout tot navordering zou moeten kunnen leiden); zie Hoge Raad der 
Nederlanden. Verslag 2007 en 2008, Den Haag, p. 109. De weergave op p. 137 is wel juist.
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