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Kenbare fouten en navordering 

Grondslagen in het licht van automatisering en mensenwerk 
 
Prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau1 

 
1 Inleiding 
 
Op 7 december 2007 wees de Hoge Raad een arrest dat voor veel opschudding in de media 
zorgde. De Hoge Raad besliste dat navordering niet mogelijk was in het geval van een niet 
door de fiscus opgemerkte enorme verschrijving door de belastingplichtige (HR nr. 44.096, 
BNB 2008/178. Aanvankelijk zou reparatie van dit arrest onderdeel uitmaken van de integrale 
modernisering van de AWR. Maar nu deze zomer besloten is even van deze modernisering af 
te zien, wil de staatssecretaris van Financiën dit probleem apart aanpakken. Er ligt nu een 
wetsvoorstel om navordering in dit soort extreme gevallen mogelijk te maken. 
Het kabinet wil enerzijds de schrijf- en tikfoutenjurisprudentie codificeren en anderzijds 
navordering mogelijk maken in het geval van kenbare fouten die het gevolg zijn van de 
veranderde – geautomatiseerde – werkwijze van de Belastingdienst. Het gaat het kabinet met 
name om deze laatste fouten die nu (nog) niet door navordering kunnen worden hersteld. In 
dit artikel zal ik op systematische wijze twee aspecten van fouten bij de aanslagregeling 
onderzoeken: enerzijds het criterium van de kenbaarheid daarvan en anderzijds de 
geautomatiseerde werkwijze als oorzaak van die fouten. Beide aspecten hebben nog te weinig 
aandacht in de literatuur gekregen. 
Allereerst zal ik de gebruikte methodologie uiteenzetten. Vervolgens ga ik in op het eigen 
karakter van aanslagbelastingen en de daaraan ten grondslag liggende vooronderstellingen. 
Deze systeemkenmerken van aanslagbelastingen vormen immers de randvoorwaarden voor 
wijzigingen in het navorderingsregime. Daarna behandel ik de eis van een redelijk 
zorgvuldige aanslagregeling – de kernvoorwaarde voor navordering. Dan volgt de bespreking 
van het criterium van de kwade trouw en de schrijf- en tikfoutenleer. Aansluitend analyseer ik 
de aanslagregeling zonder diepgaand onderzoek omdat dit situatietype sterk lijkt op de 
werkwijze waarbij door de computer geselecteerde aangiften niet nader worden onderzocht. 
Na een discussie van een aantal gezichtspunten die van belang zijn voor de herijking van het 
navorderingsregime sluit ik af met een conclusie. 
 
2 Methodologie 
 
In dit artikel zal ik nagaan in hoeverre de geautomatiseerde werkwijze de oorzaak is van 
fouten die niet door navordering hersteld kunnen worden. De ‘werkwijze’ valt onder de eis 
van het nieuwe feit en is onderscheiden van de schrijf- en tikfoutenjurisprudentie.2 De te 
codificeren schrijf- en tikfoutenjurisprudentie zal worden geplaatst in de 
navorderingssystematiek. 
De centrale vraag van dit onderzoek valt uiteen in een aantal subvragen die in de 
verschillende paragrafen aan de orde komen. Hoe past de geautomatiseerde werkwijze in het 
leerstuk van de navordering? Deze vraag leidt op zijn beurt tot onderzoek naar de systematiek 
en grondslagen van navordering en de heffingstechniek bij wege van aanslag. Op basis 
hiervan kan dan de jurisprudentie inzake de – geautomatiseerde – werkwijze van de 
Belastingdienst worden onderzocht. Gegeven het karakter van deze onderzoeksvragen zal hier 

                                                
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 Voorstel van wet. Overige fiscale maatregelen, Kamerstukken II 2009/2010, 32 129, nr. 2 (V-N 2009/46.5, blz. 
149). 
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een vrij traditionele juridische methodologie worden gehanteerd. Deze vragen zijn immers 
deels analytisch en deels descriptief van aard. De gebruikelijke formele en informele 
rechtsbronnen als wet, jurisprudentie en dogmatiek zullen derhalve worden bestudeerd. 
Daarbij biedt een rechtsfilosofische benadering die uitgaat van het rechtssysteem als een 
geheel van regels en beginselen de basis voor een meer theoretische reflectie. Het 
rechtsgelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel vormen het normatieve fundament 
van het leerstuk van de navorderingsaanslag.3 Daarmee kent de centrale probleemstelling van 
dit artikel ook een evaluatieve component. Deze vormt vervolgens het normatieve kader voor 
de ontwikkeling van een aantal gezichtspunten die van belang zijn voor de mogelijke 
herijking van het navorderingsregime. 
Een andere invalshoek en onderzoeksmethodologie zijn ook mogelijk. Men kan bijvoorbeeld 
kiezen voor een meer kwantitatieve benadering en de aantallen opgelegde 
navorderingsaanslagen analyseren, zoals deze in het Beheersverslag van de Belastingdienst 
staan vermeld. Probleem is dat deze gegevens enkel gedifferentieerd zijn naar de aantallen 
navorderingen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.4 Hier is de invloed 
van de automatisering, zonder nadere gegevens, bovendien niet te vinden. De Belastingdienst 
heeft misschien meer precieze gegevens beschikbaar. Probleem is wel dat navordering juist 
niet mogelijk is bij ‘geautomatiseerde werkwijze-fouten.’ De vraag is of deze fouten apart 
worden geregistreerd, zowel naar aantallen als naar de omvang van de niet na te vorderen 
materiële belastingschuld. Men zou ook de gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de 
‘geautomatiseerde werkwijze-fouten’ kunnen tellen en analyseren om te kwantificeren om 
welke bedragen het gaat en wat de kosten van het beslag op de rechterlijke capaciteit zijn. 
Maar ook deze rechts-economische benadering zal slechts een zeer beperkt beeld opleveren. 
Overigens zal bij een dergelijke kwantitatieve benadering toch ook een kwalitatieve evaluatie 
nodig zijn. Er is immers geen mono-causale relatie tussen aantallen navorderingsaanslagen en 
de aantallen fouten in de aanslagregeling. Gebrek aan menskracht kan betekenen dat 
potentiële navorderingsgevallen bijvoorbeeld niet worden opgespoord of (alsnog) terzijde 
worden geschoven. 
 
3 Formalisering materiële belastingschuld 
 
3.1 Algemeen 
Navordering speelt bij aanslagbelastingen, zoals de inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting. De toepasselijke methode van heffing bij deze belastingen stuurt 
daarbij de concrete invulling van de mate van rechtshandhaving en rechtsbescherming, zoals 
uitgewerkt in de eisen die gelden voor de bevoegdheid van de inspecteur om een te lage 
aanslag te corrigeren. Deze eisen verschillen aanzienlijk van de eisen waaraan voldaan moet 
zijn bij naheffing in het kader van aangiftebelastingen, die immers een heel andere 
systematiek kennen. Het door elkaar halen van deze heffingstechnieken is vragen om 
moeilijkheden. In het voetbalspel kan men ook niet zomaar een rugby-spelregel invoeren. 
Het uitgangspunt voor beide heffingsmethoden is op zich identiek. Artikel 104 Grondwet 
bevat het fiscale legaliteitsbeginsel: de belastingschuld vloeit voort uit de wet. Dat betekent 
dat de burger in principe zijn eigen belastingschuld kan berekenen. De burger kan deze 
belastingschuld, zoals die ontstaat door wet, feiten en tijdsverloop, zelf bepalen (mits hij 
voldoende deskundig is). Deze zogenoemde materiële belastingschuld impliceert echter nog 
geen betalingsverplichting jegens de fiscus. Pas als deze materiële belastingschuld is 
geformaliseerd is er sprake van een (formele) betalingsverplichting en is de belastingschuld 
invorderbaar. De formalisering heeft dus enerzijds een declaratoir karakter – zij stelt de materieel 
                                                
3 J.L.M. Gribnau, Rechtsbetrekking en rechtsbeginselen in het belastingrecht. Rechtstheoretische beschouwingen 
over navordering, toezegging en fiscale vaststellingsovereenkomst, Gouda Quint, Deventer, 1998, blz. 305-306. 
4 In de jaren 2004 – 2008 respectievelijk: 39.000, 69.000,  61.500,  43.400, en 38.100 (IB) en in de jaren 2004 – 
2008 respectievelijk: 6.600, 6.000, 5.800, 6.900, 7.400 (Vpb). Zie Belastingdienst Beheersverslag 2008, < 
www.Belastingdienst.nl>, blz. 84. 
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reeds bestaande belastingschuld vast –, en anderzijds is zij constitutief voor de 
betalingsverplichting.5 Juist deze formalisering, en de verantwoordelijkheid daarvoor, is heel 
verschillend geregeld in de aanslagbelastingen en in de aangiftebelastingen. Dit verschil werkt 
ook door in de (on)mogelijkheid voor de inspecteur om een te lage belastingheffing te 
corrigeren, zoals we zo dadelijk zullen zien. 
 
3.2 Aanslagbelastingen 
Op het punt van de formalisering lopen aanslagbelastingen en aangiftebelastingen uiteen en 
kennen zij hun eigen systeem van regels. Bij de methode ‘heffing bij wege van aanslag’ stelt de 
inspecteur de formele belastingschuld vast (zie hfd. III AWR). Deze heffingsmethode wordt 
traditioneel gebruikt indien het gaat om gecompliceerde regelingen en belastingtarieven en 
burgers aan wie veelal geen bijzondere fiscale deskundigheid kan worden toegerekend. De 
vaststelling van de omvang van de belastingschuld is bij deze belastingen een zo ingewikkelde 
zaak, dat deze onmogelijk aan de belastingplichtigen kan worden overgelaten.6 Bovendien zijn 
de bedragen waarom het gaat te groot om op een juiste vaststelling daarvan door de 
belastingplichtige te kunnen vertrouwen, zo is het uitgangspunt van deze heffingstechniek. 
Daarom moet aan de (verplichting tot) betaling van de belastingschuld een ambtelijke vaststel-
ling voorafgaan: de inspecteur beoordeelt de aangifte en legt een aanslag op (art. 11 AWR). Ook 
zonder aangifte kan hij een aanslag opleggen. De wettelijke verantwoordelijkheid voor een juiste 
formalisering van de materiële belastingschuld ligt zo bij de inspecteur, die daartoe over zeer 
ruime bevoegdheden beschikt. Zonder zijn handelen ontstaat geen betalingsverplichting. 
Fundamentele uitgangspunten zijn dus hier enerzijds het (veronderstelde) gebrek aan fiscale 
deskundigheid van de gemiddelde belastingplichtige en anderzijds de – daarmee direct 
samenhangende – verantwoordelijkheid voor een juiste aanslagregeling die volledig bij de 
inspecteur ligt.  
Als nu een aanslag te laag is vastgesteld, moet de vraag worden gesteld of het voor deze onjuiste 
formalisering verantwoordelijke bestuursorgaan, de inspecteur, een verwijt kan worden gemaakt. 
Zo ja, dan is geen navordering mogelijk. De inspecteur kan zich dan voor dit ambtelijk verzuim 
niet disculperen door te stellen dat het gaat om een fout die voor de belastingplichtige kenbaar is. 
Het maakt niet uit dat deze weet wat de materiële belastingschuld is en dus dat de formalisering 
door de inspecteur onjuist is. De inspecteur is immer verantwoordelijk vanwege de 
veronderstelling dat de belastingplichtige niet fiscaal deskundig is of in betekenende mate over 
fiscale kennis beschikt. De wetgeving is daarenboven te complex voor deze niet fiscaal 
deskundige geachte belastingplichtige. Daarom is de rechtszekerheid die de belastingplichtige 
aan het aanslagbiljet ontleend gebaseerd op het vertrouwen dat de formele belastingschuld 
vaststaat, dus niet dat deze juist is vastgesteld.  
Bij een eventuele wijziging in het navorderingsregime zijn dit essentiële uitgangspunten. Elke 
wijziging in het bestaande systeem zal moeten passen bij deze fundamentele uitgangspunten. Er 
zijn dus grenzen aan pragmatische oplossingen.  
 
3.3 Aangiftebelastingen 
Bij aangiftebelastingen – denk aan de omzetbelasting en de loonbelasting – is dit anders (zie 
hfd. IV AWR). De belastingplichtige respectievelijk de inhoudingsplichtige wordt juist wel 
geacht fiscaal deskundig te zijn. Deze wordt geacht op juiste wijze de materiële 

                                                
5 J.J. Vetter, P.J. Wattel en M.H.M. van Oers, Invordering van belastingen, Kluwer, Deventer, 2009, blz. 13-14; 
M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Kluwer, Deventer, 2007, blz. 91-93.  
6 H.J. Hofstra en R.E.C.M. Niessen, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht, Kluwer, Deventer, 2002, blz. 
173. Deze dragende gedachte geldt ook voor veel andere geldschulden aan de overheid, waarvoor volgens de 
Memorie van Toelichting bij de Vierde Tranche van de Awb geldt dat ‘van de burger niet kan worden verlangd 
dat hij op grond van de wet alleen weet dat hij een geldschuld heeft’ en hij bovendien ‘de hoogte van die schuld 
zelf veelal niet [kan] vaststellen’; Kamerstukken II 2003/2004, 29 702, nr.3, blz. 32. Vgl. M.W.C. Feteris, 
Heffing van belasting door middel van betaling op aangifte, Kluwer, Deventer, 2005, blz. 3. 
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belastingschuld te kunnen berekenen, formaliseren en (vooral) betalen.7 De belanghebbenden 
moeten hier daarom zelf de belastingschuld berekenen, daarvan aangifte doen en - zonder 
tussenkomst van een inspecteur - de verschuldigde belasting eigener beweging betalen (art. 
19, eerste lid AWR).8 Overigens moet de gemiddelde belastingplichtige ondernemer of 
werkgever de hem toegerekende fiscale deskundigheid wel inkopen en is hier in feite sprake 
van een afwenteling van de aansprakelijkheid voor fouten van de Belastingdienst naar de 
leveranciers van deze herendiensten.9 Correctie van een onjuiste betaling is aan weinig 
voorwaarden gebonden vanwege de veronderstelde fiscale kennis en deskundigheid. De 
belastingplichtige of inhoudingsplichtige wordt geacht zelf te zien dat hij een fout heeft 
gemaakt. 
Bij aangiftebelastingen wordt de belastingplichtige dus een zodanige fiscale kennis en 
deskundigheid toegerekend dat er geen inspecteur aan te pas hoeft te komen om de materiële 
belastingschuld te formaliseren. A fortiori kan de taakvervulling van de inspecteur bij het 
formaliseren geen aangrijpingspunt zijn voor de vraag of latere correctie (naheffing) mogelijk 
is – anders dan bij aanslagbelastingen. Fouten in de formalisering zijn eigen fouten van de 
fiscaal deskundig geachte belastingplichtige of inhoudingsplichtige en zijn dus hem ‘per 
definitie’ kenbaar. 
 
Nu het uitgangspunt van de kenbaarheid is uiteengezet, ga ik de rol van de geautomatiseerde 
werkwijze onderzoeken. Daartoe zal ik eerst de werkwijze van de Belastingdienst in het 
algemeen uiteenzetten in het licht van het vereiste van het nieuwe feit. Dan zal blijken dat de 
werkwijze redelijk zorgvuldig zal moeten zijn. De vraag is dan wat dat betekent voor de 
geautomatiseerde werkwijze. 
 
4 Navorderen mits nieuw feit 
 
De inspecteur zal een te lage (primitieve) aanslag willen corrigeren. Hij kan onder bepaalde 
voorwaarden een navorderingsaanslag opleggen. Deze voorwaarden vloeien voort uit het 
systeem van aanslagbelastingen met zijn wettelijke verantwoordelijkheid van de inspecteur voor 
een juiste formalisering van de materiële belastingschuld. Dit betekent dat de vraag moet worden 
gesteld of de voor deze onjuiste formalisering verantwoordelijke inspecteur een verwijt kan 
worden gemaakt. Deze gedachte is vastgelegd in de eis van het nieuwe feit. 
Navordering als correctie van een eerdere onjuiste aanslag hoeft als bekend niet te impliceren 
dat er sprake is van verwijtbaar onjuist handelen van de belastingplichtige. De 
belastingplichtige kan immers fouten maken die zijn oorzaak vinden in zijn fiscale 
ondeskundigheid en onwetendheid.10 Het is goed om dit in het achterhoofd te houden.  
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. Begaat de inspecteur een ambtelijk verzuim dan is er 
geen nieuw feit – een feit dat hem bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Deze 
eis van het nieuwe feit geeft hier het relatieve belang aan van de rechtszekerheid en het 
vertrouwen van de belastingplichtige op het handelen van de Belastingdienst. Als gezegd is de 
rechtszekerheid van de belastingplichtige gebaseerd op het vertrouwen dat zijn formele 

                                                
7 Zie Feteris 2005, blz. 9-13. 
8 I.R.J. Thijssen, ‘Onbeperkte navordering: definitieve aanslag wordt voorlopige aanslag’, NTFR 2009/2033, blz. 
8. 
9 Vgl. J.L.M. Gribnau, ‘Wat maakt u zo bijzonder? Herendiensten en rechterlijk overgangsrecht’, WFR 
2007/1068.   
10 W.M. Kleyn, J.F.M. Giele, C.J. Oranje en R.T.G. Verstraaten, ‘Nieuw feit en administratieve boete, WFR 
1985/5691, blz. 926 merken al op dat men zich daarbij in het kader van de navordering behoort te realiseren, dat 
‘bij de modale burger kennis in enigszins betekenende mate omtrent het belastingrecht ontbreekt, zonder dat 
zulks de burger kan worden verweten.’ 
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belastingschuld vaststaat – het gaat niet om vertrouwen dat de formalisering juist is (hem kan 
immer geen fiscale kennis of deskundigheid worden toegerekend). De rechtszekerheid moet 
namelijk worden afgewogen tegen de (materiële) rechtsgelijkheid. De gelijkheid ten opzichte 
van belastingplichtigen met een vergelijkbare materiële belastingschuld bij wie geen fout in 
de aanslagregeling is gemaakt, is immers een argument pro navordering. De gelijkheid 
prevaleert tenzij een nieuw feit ontbreekt. Met andere woorden, navorderen is dan mogelijk 
tenzij de te lage aanslag te wijten is aan een ambtelijk verzuim – een onjuist inzicht van de 
inspecteur in de feiten of het recht.11 
Het door de aanslag opgeroepen vertrouwen (rechtszekerheid) staat in principe los van het al 
dan niet door de belastingplichtige – op basis van zijn fiscale deskundigheid – onderkennen 
van de juistheid of onjuistheid van die aanslag.12 In geval van een ambtelijk verzuim, is het 
namelijk niet van belang of voor de belastingplichtige het onjuiste inzicht van de inspecteur in 
de feiten of het recht kenbaar is. De belastingplichtige mag dus vertrouwen op, 
rechtszekerheid ontlenen aan, een aanslag(biljet) waarvan hem bij ontvangst onmiddellijk 
duidelijk is dat de inspecteur zich gebaseerd heeft op een onjuist inzicht in de feiten – die hem 
bekend waren of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn - of het recht.13 Dit is slechts anders 
als de belastingplichtige te kwader trouw is, zelf willens en wetens de oorzaak is van de te 
lage aanslag – zoals vanaf 1994 in art. 16, lid 1 AWR is vastgelegd. 
Bij aangiftebelastingen gaat het daarentegen om fiscaal deskundige belastingplichtigen, zo is het 
(fictieve) uitgangspunt. Er is geen ambtelijke controle voorafgaand aan de betalingsverplichting. 
Meent de inspecteur later – bijvoorbeeld op grond van gegevens die bij een controle van de 
boekhouding zijn verkregen – dat te weinig belasting is voldaan of afgedragen, dan kan hij de te 
weinig betaalde belasting eenvoudig naheffen (art. 20 AWR). De rechtszekerheid van de 
belastingplichtige speelt hier nauwelijks; hij wordt deskundig geacht, dus geacht te weten dat 
zijn betaling en aangifte te laag zijn.  
De hamvraag is nu wanneer er sprake is van een ambtelijk verzuim, zodat een nieuw feit 
ontbreekt. In de jurisprudentie is in dit kader de eis van een redelijk zorgvuldige 
aanslagregeling ontwikkeld, zoals hierna wordt uiteengezet. 
 
5 Redelijk zorgvuldige aanslagregeling 
 
Aanslagbelastingen, met name de inkomsten- en vennootschapsbelasting zijn er in de loop der 
tijd niet eenvoudiger op geworden. Ook de massaliteit die deze aanslagregeling kenmerkt is 
zeker niet minder geworden. Dat vraagt om automatisering en digitalisering. ICT-toepassingen 
spelen in het proces van aanslagregeling tegenwoordig dan ook een belangrijke rol.14 Het 
systeem, de werkwijze en de organisatie van heffing (en invordering) berust op een mix van 
geautomatiseerde toetsing en controle enerzijds, en handmatige controle van de inspecteur en 
zijn medewerkers van vlees en bloed anderzijds. 
 
5.1 Beperkte onderzoeksplicht 
Staat de inspecteur nu voor een onmogelijke taak, gegeven het massale karakter van de 
aanslagregeling? Het opleggen van miljoenen aanslagen per jaar maakt een perfecte 
zorgvuldigheid immers onmogelijk. Elke aangifte tot in het kleinste detail controleren is 
realistisch noch wenselijk – dat zou tot een reusachtige bureaucratie leiden. De jurisprudentie 
van de Hoge Raad toont hier begrip voor: de inspecteur hoeft niet elke aangifte tot in de 

                                                
11 Het wetsvoorstel wil expliciet niet knagen aan dit uitgangspunt; Mvt OFM 2010, V-N 2009/46.6, blz. 186. 
12 Tenzij het aanslagbiljet onmiddellijk kenbaar afwijkt van de door de inspecteur beoogde aanslag; zie § 7. 
13 Met deze waarden van (rechts)gelijkheid, zekerheid en vertrouwen zijn ook andere fundamentele waarden in 
het geding, zoals autonomie, vrijheid en solidariteit; vgl. J.L.M. Gribnau, ‘Gelijkheid en autonomie: waarden bij 
navordering’, in: R. Pieterse (red.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, Sdu Uitgevers, Amersfoort, 2009, 
blz. 155 e.v. 
14 Vgl. R.H. Happé, ‘Van trias politica naar duas politica. Een verkenning van een nieuw evenwicht’, in: 
Belastingrechtspraak in een veranderende wereld, Sdu Uitgevers, Amersfoort, 2001, blz. 24-25. 
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kleinste details te controleren. Een redelijk zorgvuldige aanslagregeling volstaat. Zo mag de 
inspecteur op de juistheid van de aangifte vertrouwen tenzij de aangifte of andere (contra-
)informatie aanleiding geeft tot nader onderzoek. De inspecteur heeft dus een beperkte 
onderzoeksplicht.15  
De verantwoordelijkheid van de inspecteur voor de aanslagregeling wordt dus ingevuld via 
het zorgvuldigheidsbeginsel. Daar mag de belastingplichtige dan ook op vertrouwen. Alleen 
als de inspecteur zijn werk redelijk zorgvuldig heeft gedaan kan er sprake zijn van een nieuw 
feit en is navordering, een aantasting van de rechtszekerheid van de burger, mogelijk. Daarbij 
strekt de verantwoordelijkheid van de inspecteur zich ook uit tot de handelingen die door hem 
aan anderen zijn opgedragen (HR 3 maart 1965, BNB 1965/126). Missers van ondeskundige 
medewerkers kunnen dan de inspecteur als ambtelijk verzuim worden toegerekend. Dit stelt 
uiteraard eisen aan de deskundigheidsbevordering en de interne organisatie van de 
Belastingdienst. Werkprocessen dienen daarbij zodanig georganiseerd te zijn dat de 
verzamelde informatie tijdig voor de inspecteur beschikbaar is (tijdige renseignering; HR 12 
april 1989, BNB 1989/232).16 Werkzaamheden, activiteiten en processen dienen ook op 
elkaar afgestemd te zijn; de linker- en de rechterhand van de inspecteur moeten van elkaar 
weten wat ze aan het doen zijn.17 Systeem, werkwijze en organisatie van heffing dienen dus op 
bewuste en weloverwogen keuzes te zijn gebaseerd. 
De beperkte onderzoeksplicht is in de loop der jaren in de jurisprudentie uitgewerkt, mede in 
het licht van de veranderingen - bijvoorbeeld door automatisering - in de werkwijze van de 
Belastingdienst. Zo wordt in oudere jurisprudentie de inspecteur niet de kennis van alle 
gegevens toegerekend, welke dan ook, die ter inspectie aanwezig zijn, in welk verband en met 
welk doel ook (vgl. HR 9 maart 1938, B 6632, en HR 4 mei 1955, BNB 1955/230). Zou dat 
wel het geval zijn, dan zou geen efficiënte werkverdeling mogelijk zijn. De reorganisatie van 
de Belastingdienst in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw en de daarbij 
ingevoerde ‘geïntegreerde werkwijze’ bepalen daarbij mede de invulling van de 
onderzoeksplicht in concreto. De onderzoeksplicht houdt in het geval van een entiteit in, dat 
ook ‘minimaal globale toetsing aan de andere dossiers van de entiteit moet plaatsvinden.’18 
De rechter houdt in feite de Belastingdienst aan de werkwijze die hij de belastingplichtige in 
het vooruitzicht stelt.19  
De Hoge Raad heeft een duidelijke ondergrens aan de onderzoeksplicht van de inspecteur 
gesteld. Het over het hoofd zien van een zeer duidelijke, ook voor de inspecteur zichtbare, 
telfout in de aangifte, valt de inspecteur als ambtelijk verzuim aan te rekenen (HR 10 februari 
1988, BNB 1988/251). Het ontdekken van een zeer duidelijke, ook voor de inspecteur 
zichtbare telfout is een minimum eis van elk onderzoek - hoe globaal ook. Een minimale 
zorgvuldigheid is al voldoende om zo'n evidente telfout te ontdekken. De plicht datgene te 
zien wat direct zichtbaar is, kan beschouwd worden als een minimale invulling van de 
(beperkte) onderzoeksplicht van de inspecteur.20 De inspecteur die verwijtbaar deze plicht 
verzuimt, kan zijn fout niet herstellen door een navorderingsaanslag. Dat dit ambtelijk verzuim 
voor de belastingplichtige wellicht kenbaar is, doet aan die verwijtbaarheid niet af. Of er sprake 

                                                
15 Het in art. 3:2 Awb gecodificeerde algemene bestuursrechtelijke zorgvuldigheidsbeginsel heeft zo in de fase 
van de aanslagregeling (al voor 1994) een domeinspecifieke uitwerking gekregen. 
16 Zie voor een recent overzicht van de jurisprudentie ter zake L.A. de Blieck e.a., Algemene Wet inzake 
Rijksbelastingen, Kluwer, Deventer, 2009, blz. 193-194. 
17 Vgl. Hof Arnhem 28 juli 2009, 08/00378, NTFR 2009/1953, waar medewerkers niet op de hoogte van elkaars 
activiteiten waren: medewerker A legt aanslag op terwijl medewerker B al een controle instelde. Een ambtelijk 
verzuim was het gevolg. 
18 Zie R.H. Happé, ‘Rechtsgelijkheid en rechtshandhaving en de nieuwe werkwijzen van de belastingdienst’, 
WFR 1997/1166; zie HR 20 oktober 1999, nr. 34.636, BNB 1999/445. Vgl. De Blieck c.s. 2009, blz. 193. 
19 Zo beoordeelde Hof Amsterdam, V-N 1998/9.5, de eventuele onderzoeksplicht van de inspecteur mede op 
basis van ‘de gebruikelijke werkwijze gelet op de [vroegere] Organisatieregeling belastingdienst.’ 
20 Scheltens stelt reeds in zijn noot bij HR 18 juni 1986, BNB 1986/253, waar een rekenfout in de aangifte die 
een ordelijke indruk maakte niet als ambtelijke fout werd gezien, dat de fout niet zo opvallend mag zijn dat de 
aandacht daarop wel had moeten vallen. 
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is van een nieuw feit – een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had 
kunnen zijn – is dus enkel afhankelijk van diens redelijk zorgvuldige handelen en werkwijze.   
 
5.2 Globale aanslagregeling 
De (beperkte) onderzoeksplicht geldt ook voor de aanslagregeling zonder diepgaand 
onderzoek, die noodgedwongen plaatsvindt omdat niet alle aangiften jaarlijks grondig kunnen 
worden onderzocht. In de jaren ‘80 van de vorige eeuw werden steeds meer voor de 
inkomstenbelasting ingediende aangiften zonder diepgaand onderzoek – ‘administratief c.q. 
conform’ - afgedaan als gevolg van de ‘groei van het aantal belastingplichtigen dat in de 
heffing van die belasting worden betrokken, van de steeds ingewikkelder wordende 
wetgeving, van buiten de belastingdienst liggende taken die telkens weer aan de 
belastingdienst worden opgedragen, en van de zware werkdruk waaronder de dienst 
dientengevolge gebukt gaat.’21 Het resulterende relatieve tekort aan controlerende 
belastingdienstmedewerkers leidde tot de noodzaak de aangiften steeds globaler te 
controleren.22 
Fouten veroorzaakt door een dergelijke administratieve afdoening kunnen niet worden 
hersteld (vgl. HR 25 oktober 1995, BNB 1996/35). Het risico van dergelijke fouten, inherent 
aan deze werkwijze, behoort immers in beginsel ‘voor rekening van de fiscus te komen, nu de 
fiscus, en niet de belastingplichtige, tot die wijze van aanslagregeling heeft besloten.’23 Men 
kan dan ook betogen dat de betekenis van art. 3:2 Awb in dit opzicht wordt onderschat. De 
fiscaal-bestuurlijke praktijk van het ‘zonder enig onderzoek wegstempelen van aangiftes’ is in 
strijd met het in dat artikel neergelegde beginsel van zorgvuldige voorbereiding. De 
inspecteur schendt dus een op hem rustende plicht, hetgeen navordering verhindert, waarbij 
de vraag of eventuele fouten voor de belastingplichtigen kenbaar zijn niet relevant is.   
 
5.3 ICT en digitaal wegstempelen 
Het gebruik van ICT heeft forse invloed op de heffingsprocessen. De geautomatiseerde 
toetsing van aangiften gebeurt aan de hand van tal van vooraf opgestelde selectie- en 
controlenormen (parameters). Per belastingjaar worden daarbij de risico’s van misbruik en 
oneigenlijk gebruik gekwantificeerd en wordt bepaald op welke risico’s de Belastingdienst 
aangiften wil selecteren voor (nadere) controle.24 Aangiften die niet worden ‘uitgeworpen’ 
zijn geregeld. De uitgeworpen aangiftes worden – vaak enkel op bepaalde onderdelen – 
‘handmatig’ door medewerkers nader onderzocht. ‘De keuze van de rijksbelastingdienst voor 
een geautomatiseerde verwerking van aangiften regardeert de belastingplichtige in beginsel 
niet.’25 Als er te weinig (deskundige) medewerkers voor deze beoordeling zijn, moet de 
computer zodanig afgesteld worden dat die minder aangiftes uitwerpt. Dat betekent dat 
bepaalde fouten in aangiftes ten onrechte niet gecorrigeerd worden. Voor zover deze fouten 
tot nader onderzoek hadden moeten leiden, is er sprake van een ambtelijk verzuim. 
                                                
21 H.J. Hofstra, A.M. Donner en Ch.P.A. Geppaart, ‘Navordering en boete. Rapport van de gelijknamige 
commissie aan de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs’, WFR 1985/517, blz. 523; en blz. 533: ‘Het 
wezenlijke probleem ligt niet bij de uitvoeringsmoeilijkheden van de belastingdienst, doch bij de veel te 
ingewikkelde wetgeving, waarin aan de aspecten van uitvoering en controle onvoldoende aandacht worden 
geschonken.’ 
22 Bovendien moest er door de verhoging van efficiency meer tijd en capaciteit resteren voor bijvoorbeeld 
fraudebestrijding. 
23 Van Leijenhorst in zijn noot onder BNB 1996/35. Vgl. Happé 1997, blz. 1167. 
24 Vgl. over de effectiviteit daarvan en het realiseren van een rechtsgelijke behandeling het rapport van de 
Algemene Rekenkamer, Controle van aangiften inkomstenbelasting particulieren, Kamerstukken II 2005/2006, 
30 575, nr. 2. 
25 P.J. van Amersfoort en L.A. de Blieck, Nieuw feit en navordering. Ontstaan, inhoud en wenselijkheid van het 
voor navordering vereiste nieuwe feit, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap Nr. 225, 
Deventer 2005, blz. 20. Zij wijzen vervolgens terecht de opvatting af dat de belastingplichtige zich niet op de 
(rechts)zekerheid ontleend aan het aanslagbiljet zou kunnen beroepen ‘indien hem zou zijn meegedeeld dat zijn 
aanslag is geregeld zonder beoordeling van zijn aangifte (of van bepaalde onderdelen van die aangifte).’ De 
inspecteur is immers verantwoordelijk voor een redelijk zorgvuldige aanslagregeling. 
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Navordering is dan niet mogelijk vanwege het ontbreken van een nieuw feit. Dit is op zich 
uiteraard geen ICT-gerelateerd ambtelijk verzuim, de oorzaak is immers een tekort aan 
(deskundige) medewerkers.  
Hetzelfde geldt voor het zonder verder onderzoek wegstempelen van uitgeworpen aangiftes. 
Dit gebeurt tegenwoordig in de vorm van ‘digitaal wegstempelen’; een medewerker drukt – 
bijvoorbeeld wegens tijdgebrek - bewust op de knop waardoor de door de computer 
geselecteerde aangifte verder ongecontroleerd blijft en (alsnog) geregeld is. Deze deels 
gecontroleerde, want al door de computer gecontroleerde en geselecteerde, aangiftes krijgen 
door een bewuste keuze ten onrechte niet de afrondende controle die de computer heeft 
geïndiceerd. Het is te vergelijken met de vroegere situatie dat een halfgecontroleerde aangifte 
doorgeschoven werd naar een meer deskundige medewerker. Als die vervolgens de aangifte 
wegstempelt en dus ‘conform aangifte’ afdoet, kan een eventueel later geconstateerd 
ambtelijk verzuim ook niet hersteld worden met een navorderingsaanslag (tenzij de 
belastingplichtige te kwader trouw is). Men kan deze situatie ook vergelijken met het geval 
van een inspecteur die de uitkomst van een ingesteld boekenonderzoek niet afwacht. De Hoge 
Raad wijst navordering af indien intern tot verder onderzoek is besloten, maar lopende dat 
onderzoek de aanslag tot conform aangifte wordt opgelegd (HR 27 oktober 1982, BNB 
1982/326). Niet verwonderlijk, want dat is immers handelen tegen beter weten in. Ook de 
tegenwoordige werkwijze die gebruik maakt van verfijnde computersystemen kan in een 
ambtelijk verzuim resulteren, in dit geval veroorzaakt door programmeringsfouten en een 
tekort aan (deskundige) medewerkers. De kenbaarheid van een dergelijk ambtelijke verzuim 
voor de belastingplichtige is niet relevant.   
 
6 Uitzonderingen: focus op belastingplichtige 
 
6.1  Split second afwerkingsfouten 
Als gezegd is het aangrijpingspunt voor de beoordeling of er een nieuw feit is dat navordering 
rechtvaardigt het handelen van de inspecteur, dat redelijk zorgvuldig moet zijn geweest. Er 
zijn echter twee situatietypen waar deze zorgvuldigheid minder of zelfs helemaal niet centraal 
staat. 
Het eerste situatietype wordt traditioneel de schrijf- en tikfoutenleer genoemd. In HR 6 juni 
1973, nr. 17.106, BNB 1973/161 was het belastbare inkomen vastgesteld op f 29.119, hoewel 
de belastingplichtige f 291.119 aangegeven had. Volgens de Hoge Raad kon aan de voorwaar-
de van het nieuwe feit niet toegekomen worden nu het belastbare inkomen zonder enige 
denkbare reden aanzienlijk lager was vastgesteld dan aangegeven en het voor belanghebbende 
onmiddellijk duidelijk moet zijn geweest ‘dat zulks berustte op een schrijf- of tikfout of een 
daarmede gelijk te stellen vergissing.’26 
Door een administratieve vergissing is de beoogde aanslag in dit geval niet goed op het 
aanslagbiljet verwerkt. Dergelijke fouten vallen buiten het bereik van de eis van het nieuwe 
feit. De inspecteur, of zijn medewerker, heeft immers redelijk zorgvuldig de belastingschuld 
bepaald. De inspecteur doet enkel onbewust iets in een split second, in een onbewaakt 
ogenblik, wat hij helemaal niet beoogde te doen. De inspecteur valt op zich dus geen onjuist 
inzicht in de feiten of het recht te verwijten. 
Er is hier geen nieuw feit, er is immers niets dat de inspecteur na de aanslagregeling ter kennis 
is gekomen. De vraag is dan wat te doen, nu enerzijds de inspecteur redelijk zorgvuldig heeft 
gehandeld en anderzijds deze administratieve vergissing onmiddellijk kenbaar is voor de 
belastingplichtige. Hij ziet direct dat op het aanslagbiljet een cijfer is weggevallen zodat zijn 
belastbaar inkomen tien keer lager is dan hij heeft aangegeven. Hij weet direct dat deze 

                                                
26 De Hoge Raad kwalificeert overigens - in het spoor van Hof 's-Gravenhage - de administratieve fout als een 
ambtelijk verzuim. In latere arresten worden niet beoogde aanslagen terecht niet meer als ambtelijk verzuim 
gekwalificeerd. De Hoge Raad herformuleerde de schrijf- en tikfoutenleer in het arrest van 8 augustus 2003, nr. 
37.570, BNB 2003/345. 
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aanslag niet de bedoeling van de inspecteur kan zijn geweest. Er is geen twijfel mogelijk dat 
deze hoogte van de belastingschuld niet is beoogd. Let wel, de belastingplichtige heeft op zich 
niets mis gedaan; hij is niet de oorzaak van de misslag. Wat dus te doen in het geval van 
ontvangst van een mededeling die evident niet correspondeert met de wil van de afzender?   
De Hoge Raad zoekt aansluiting bij een algemeen juridisch leerstuk zoals dat in de civiel-
rechtelijke vertrouwensleer is uitgekristalliseerd (vgl. artt. 3:33 en 3:35 BW).27 In civiel-
rechtelijke termen gesproken bindt de verklaring de inspecteur niet omdat hij duidelijk ken-
baar afwijkt van zijn rechtsgeldige wil. Civielrechtelijk is er sprake van een discrepantie 
tussen wil en verklaring, ofwel bedoeling en uiting daarvan.28 
Omdat de inspecteur redelijk zorgvuldig gehandeld heeft, zijn wil op redelijk zorgvuldige 
wijze heeft gevormd, kan nu het perspectief naar de belastingplichtige verschuiven.29 Omdat 
hem de discrepantie tussen wil en verklaring onmiddellijk duidelijk moet zijn geweest, 
ontstaat er geen te beschermen zekerheid en is navordering mogelijk. Het 
rechtszekerheidsbeginsel legt in dit geval dus geen gewicht in de schaal – vanwege de 
afwezigheid van gerechtvaardigd vertrouwen. Daarom weegt het (materiële) 
gelijkheidsbeginsel – dat een navorderingsaanslag indiceert – zwaarder. De rechter borduurt 
aldus voort op de twee rechtsbeginselen die aan de (gereconstrueerde) wettelijke regeling ten 
grondslag liggen, namelijk het materiële rechtsgelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheids- of 
vertrouwensbeginsel. 
Nu het perspectief naar de belastingplichtige is verschoven kan hier de fiscale deskundigheid 
en kennis van de belastingplichtige of zijn gemachtigde een rol spelen. Die zijn namelijk van 
belang voor de vraag of voor belanghebbende onmiddellijk duidelijk moet zijn geweest dat de 
aanslag niet overeenstemt met de bedoeling van de inspecteur.30  De kenbaarheid van de fout 
hangt af van wat een gemiddelde belastingplichtige moet kunnen begrijpen, waarbij echter wel 
rekening wordt gehouden met bijzondere deskundigheid. Er is sprake van objectivering en 
subjectivering naar boven.31 Hierbij wordt de kennis van de eventuele gemachtigde in het 
algemeen toegerekend aan de belastingplichtige.32 
Het gaat hier niet om de kenbaarheid van de onjuiste aanslag op zich, maar om de kenbaarheid 
van de wanverhouding tussen aangifte en aanslag. Eventuele fiscale deskundigheid en kennis 
van de belastingplichtige hier dus van ondergeschikt belang. Deze fiscale vertrouwensleer staat 
bovendien volstrekt los van het gedrag van de belastingplichtige als mogelijke oorzaak van een 
te lage aanslag. We zullen nu zien dat de belastingplichtige die zelf verwijtbaar een te lage 
aanslag veroorzaakt, de rechtsbescherming van het nieuwe feit ontbeert. 
 
6.2 Kwade trouw 
Als gezegd ligt de wettelijke verantwoordelijkheid voor een juiste formalisering van de 
materiële belastingschuld bij de inspecteur. Die verantwoordelijkheid is door de rechter ingevuld 
met de eis van een redelijk zorgvuldige aanslagregeling. De rechter toetst aldus het handelen 
van de inspecteur, niet dat van de belastingplichtige. Daarop bestaat echter één uitzondering, 
namelijk het geval dat de belastingplichtige te kwader trouw is. In dit situatietype is de 
zorgvuldigheid van de inspecteur dus (helemaal) geen aangrijpingspunt.  

                                                
27 Gribnau 1998, blz. 320-336.  
28 Vgl. Scheltens in zijn noot bij HR 10 februari 1988, nr. 25.272, BNB 1988/251. 
29 Men zou natuurlijk nog een extra (na)controle van de administratieve verwerking van de beoogde aanslag 
kunnen eisen, maar dat zou in de ogen van de Hoge Raad blijkbaar een onredelijke eis zijn. 
30 Vgl. al A-G Van Soest in de bijlage bij zijn conclusie bij BNB 1980/85, p. 356-357 en A-G Moltmaker in zijn 
conclusie bij BNB 1989/99, punt 3.3.2.1. Vgl. ook het hof in BNB 1991/118 in een obiter dictum inzake een 
fiscale leek. 
31 Bijv. al Hof Arnhem 18 maart 1982, BNB 1983/225 waar het hof in aanmerking neemt dat belanghebbende, 
een kandidaat-notaris, over een gedetailleerde kennis van de wetgeving op het gebied van de inkomstenbelasting 
beschikt. 
32 Bijv. Hof 's Gravenhage 6 augustus 1982 in HR 24 augustus 1983, BNB 1983/279: dat de fout ‘de 
belastingplichtige, die ruimschoots ondervinding had met de wijze van premieheffing van zelfstandige 
ondernemers, onmiddellijk duidelijk moet zijn geweest’ en HR 7 mei 1997, nr. 32.388, BNB 1997/225. 
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In 1994 is art. 16, lid 1 AWR zodanig gewijzigd dat de inspecteur mag navorderen als de 
belastingplichtige te kwader trouw is ter zake van een feit dat de inspecteur bekend had 
moeten zijn – en dus normaliter navordering verhinderd. Het door de staatssecretaris 
voorgestelde criterium ‘wist of behoorde te weten’ is destijds bij amendement gewijzigd in ‘te 
kwader trouw’. 
Te kwader trouw is de belastingplichtige die de inspecteur opzettelijk de juiste inlichtingen 
heeft onthouden of opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt.33 Voorwaarde is wel dat er 
een causaal verband is tussen het gedrag te kwader trouw en het ten onrechte niet of te weinig 
heffen van belasting (BNB 1997/383). Door zijn eigen gedrag ondergraaft de 
belastingplichtige te kwader trouw de rechtszekerheid (het vertrouwen op de aanslag) en hij 
verspeelt de bescherming van de eis van het nieuwe feit. Een ambtelijk verzuim of een andere 
fout veroorzaakt door het opzettelijke misleidende gedrag bij de aangifte is voor de 
belastingplichtige kenbaar. Het gaat hier niet primair om de kenbaarheid van de onjuiste 
aanslag op grond van eventueel aanwezige fiscale kennis of deskundigheid. De opzettelijk 
onjuiste eigen aangifte is immers het aangrijpingspunt voor kwade trouw en niet de aanslag.  
Kwade trouw is bovendien iets anders dan het ontbreken van goede trouw. De 
(civielrechtelijke) term ‘te goeder trouw’ bevat een geobjectiveerd subjectief criterium.34 Het 
subjectieve element verwijst naar de kennis van de betrokken persoon. Deze kennis wordt 
geobjectiveerd, omdat het niet alleen om zijn daadwerkelijke kennis gaat, maar ook om hetgeen 
hij kon weten. Voor kwade trouw is vereist dat de betreffende persoon daadwerkelijk wist of 
vermoedde hoe de feiten waren of het recht was. Dit is een puur subjectief criterium. Dit 
betekent dat goede trouw en kwade trouw niet elkaars complement vormen. Degene die niet te 
goeder trouw is, is nog niet te kwader trouw. De persoon die behoort te weten, is immers 
subjectief noch te goeder trouw noch te kwader trouw. Indien de wet een tegenstelling met 
goede trouw beoogt, wordt dan ook niet gesproken van ‘te kwader trouw’, maar van ‘niet te 
goeder trouw’. Hieronder valt zowel hij die weet, als hij die behoort te weten.35 
De belastingplichtige te kwader trouw frustreert dus bij voorbaat de redelijke zorgvuldigheid 
van de inspecteur. Dan kan deze zorgvuldigheid de belastingplichtige niet meer de 
gebruikelijke zekerheid bieden omtrent de vaststelling van zijn belastingschuld. De materiële 
rechtsgelijkheid prevaleert dan boven de (afwezige) rechtszekerheid: de belastingplichtige 
mag geen vertrouwen ontlenen aan het aanslagbiljet. 
 
7 Tussenconclusie 
 
De Hoge Raad stelt als gezegd niet al te hoge eisen aan de zorgvuldigheid van de 
aanslagregeling.36 De inspecteur moet bijvoorbeeld gegevens van algemene bekendheid en 
algemene ervaringsregels (denk aan brutowinstpercentages) toepassen.37 Maar een 
encyclopedische kennis van alles wat zich afspeelt in alle mogelijke ondernemingen en ‘de 
kwantitatieve fiscale consequenties daarvan’ is niet vereist.38 Maar als de inspecteur niet 
voldoet aan die soepele eisen verliest hij zijn bevoegdheid tot navordering. 
Deze sanctie op onzorgvuldig werken volgt ook als de belastingplichtige kan zien dat de 
inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan, of zelfs waarin de fout precies in bestaat. 
Kenbaarheid kan een ambtelijk verzuim dus niet helen. De eis van het nieuwe feit knoopt 
                                                
33 HR 11 juni 1997, nrs. 32.236 en 32.299, BNB 1997/383 en 384. De ondergrens ligt hier bij voorwaardelijke 
opzet; zie al HR 14 juni 2000, nr. 35.263, BNB 2000/299. 
 34 Art. 3:11 BW: ‘Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de 
feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven 
omstandigheden behoorde te kennen.’ 
35 Zie J.L.M. Gribnau, ‘Kwade trouw of opzet bij navordering’, MBB 1997/7-8, blz. 241-242.  
36 Vgl. al Ch.P.A. Geppaart, ‘Het nieuwe feit bij navordering ter discussie’, WFR 1984/5657, blz. 1325 e.v. Zie 
recentelijk bijv. HR  7 december 2007, nr. 43 489, BNB 2008/281 en HR 9 januari 2009 nr. 07/10292, V-N 
2009/3.7, NTFR 2009/91. 
37 J.P. Scheltens, Navordering bij directe en andere belastingen, Kluwer, Deventer etc., 1958, blz. 147-148. 
38 De Blieck c.s. 2009, blz. 192. 
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immers alleen aan bij het handelen van de inspecteur. Deze heeft in de aanslagbelastingen de 
verantwoordelijkheid voor de redelijk zorgvuldige formalisering van de materiële 
belastingschuld. De belastingplichtige mag dus op de kwaliteit van diens handelen 
vertrouwen. Dat blijkt ook uit de strikte voorwaarden waaronder de inspecteur een (kenbaar) 
ambtelijk verzuim kan herstellen dat hij kort na de aanslagregeling ontdekt. Het vertrouwen 
op het (kenbaar) onjuiste aanslagbiljet kan alleen worden weggenomen door een tijdige, 
precieze en zorgvuldige mededeling.39 
Kortom, de Belastingdienst dient redelijk zorgvuldig te werken; dat maakt hem ook tot een 
betrouwbaar onderdeel van de overheid.40 Als zich dan nieuwe feiten voordoen kan dat de 
Belastingdienst niet worden verweten en is navordering mogelijk. Analoog is bij (niet-
gewilde) schrijf- of tikfouten e.d. ook aan de redelijke zorgvuldigheid voldaan. Bij kwade 
trouw van de belastingplichtige wordt de redelijk zorgvuldige aanslagregeling bij voorbaat 
ondermijnd, zodat navordering eveneens mogelijk is.  
Dit brengt ons bij de tweede punt van dit artikel: hoe wordt de eis van redelijke 
zorgvuldigheid ingevuld voor de geautomatiseerde werkwijze? 
 
8 Automatisering en werkwijze 
 
De Belastingdienst dient bewust keuzes te maken met betrekking tot zijn organisatie, 
werkwijze en ICT-systemen. De werkprocessen, taken en verantwoordelijkheden vragen om 
weloverwogen beleid bij de Belastingdienst. Medewerkers die – een deel van – de 
aanslagregeling voor hun rekening nemen, dienen deskundig te zijn en de apparatuur waarvan 
zij gebruik maken moet goed functioneren. Dat geldt ook voor de administratieve 
werkzaamheden van medewerkers die voorafgaan aan het vaststellen van de aanslag, 
bijvoorbeeld in de vorm van het verzamelen en vaststellen van de feiten. Die apparatuur en 
handelingen maken deel uit van het proces dat leidt tot vaststelling van de aanslag. De 
gevolgen van systeem-, werkwijze- en organisatiefouten in het kader van de aanslagregeling, 
die zich onder de verantwoordelijkheid van de inspecteur afspeelt, mogen in principe niet op 
de belastingplichtige worden afgewenteld.41 Dergelijke fouten leiden tot een ambtelijk 
verzuim. 
De Memorie van Toelichting (MvT) bij het huidige wetsvoorstel staat grotendeels in het teken 
van de veranderde – geautomatiseerde – werkwijze van de Belastingdienst.42 Automatisering 
en digitalisering zijn daar alom aanwezig. ICT-toepassingen zijn in het proces van 
aanslagregeling tegenwoordig onmisbaar. In het voorgaande is daarop al ingegaan. Wat zijn nu 
precies fouten die door de geautomatiseerde werkwijze van de Belastingdienst zijn 
veroorzaakt. Om wat soort fouten gaat het nu concreet? De MvT is daar niet erg duidelijk 
over. Van welke fouten is de automatisering nu dé oorzaak? Laten we eens naar wat 
kenmerkende voorbeelden uit de jurisprudentie kijken om daar achter te komen.  
 
8.1 Is automatisering echt de oorzaak? 
8.1.1 In HR 9 juli 2004, nr. 38.980, BNB 2004/351 was sprake van een (intoets)fout bij de 
verwerking van de aangiftegegevens voor de vaststelling van de aanslag door de inspecteur.43 
Ter inspectie zijn de in het aangiftebiljet vermelde gegevens door een uitzendkracht ingevoerd 
in de computer. Daarbij is verzuimd de twee afzonderlijk vermelde inkomensbestanddelen 
over te nemen. Evenmin zijn de aangegeven optelsom van het totale loon en het aangegeven 

                                                
39 Vgl. HR 24 januari 1990, nr. 26.237, BNB 1990/133 en HR 17 oktober 1990, nr. 26.299, BNB 1991/118; zie 
Gribnau 1998, blz. 327-336. 
40 J.L.M. Gribnau, ‘Navordering en een betrouwbare Belastingdienst’, NTFR 2009/614. 
41 Zie Hofstra/Donner/Geppaart 1985. 
42 Kamerstukken II 2009/2010, 32 129, nr. 3 (MvT), § 12.1, zie V-N 2009/46.6, blz. 186-187. 
43 In Hof ‘s-Hertogenbosch 31 augustus 2006, nr. 05/0342, V-N 2006/59.8 wordt gesproken van ‘een intoetsfout 
of een fout bij het zogenoemde scannen’ van de rijksbelastingdienst (Belastingdienst/Centrale Invoer te 
Heerlen). 
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belastbare inkomen in de computer ingevoerd. De ingevoerde gegevens zijn vervolgens op 
geautomatiseerde wijze vergeleken met de door de inhoudingsplichtigen verstrekte gegevens 
van belanghebbende. Daarbij is niet opgevallen dat de twee afzonderlijk vermelde 
inkomensbestanddelen (loongegevens) ontbraken.44 
De Hoge Raad oordeelde dat de fout een gevolg was van de keuze van de inspecteur of de 
Belastingdienst voor een onzorgvuldige werkwijze met beperkte interne controle. Dit 
ambtelijk verzuim maakte navordering onmogelijk.45  
Men kan dit een fout noemen die samenhangt met de geautomatiseerde verwerking van 
aangiften. Maar is dit niet gewoon een fout van een administratief medewerker die gegevens 
verkeerd overneemt? Toevallig gebeurt dat hier door het verkeerd intoetsen in een 
computerprogramma, maar dat is slechts bijzaak. Het gaat gewoon om een slordigheid die 
door gebrek aan nacontrole (misschien vanwege gebrek aan capaciteit) niet wordt hersteld. 
Dat is van alle tijden, helaas, maar wel een ambtelijk verzuim.  
 
8.1.2 In HR 25 februari 2005, nr. 40.456, BNB 2005/173 ging het om het invoeren van 
gegevens door onvoldoende geschoold en geïnstrueerd personeel. 
Belanghebbende had in haar aangifte een verlies uit aanmerkelijk belang vermeld. Zowel bij 
het opleggen van de voorlopige aanslag als bij het vaststellen van de definitieve aanslag heeft 
een administratief medewerker het te verrekenen bedrag te hoog vastgesteld, namelijk op 
100% (in plaats van 25%) van het verlies uit aanmerkelijk belang. De administratief 
medewerker had onvoldoende vakkennis en paste de instructie, die kennelijk niet duidelijk 
was, onjuist toe. De Hoge Raad wees navordering af omdat de fout te herleiden was tot een 
bewuste keuze voor een bepaalde werkwijze door de Belastingdienst.  
Ook hier de vraag of dit een fout is die samenhangt met de geautomatiseerde verwerking van 
aangiften. Ja, min of meer toevallig is dat zo. Maar het is toch vooral een fout van een 
ondeskundige medewerker die de inspecteur wordt aangerekend. De inspecteur is 
verantwoordelijk voor het handelen van zijn (ondeskundige) medewerkers en voor 
(onduidelijke) werkinstructies e.d. Onvoldoende interne controle is dit soort situaties is voor 
risico van de inspecteur. Dat is (terecht) vaste jurisprudentie.46 Ook hier is dus geen sprake 
van een echte automatiseringsfout. 
 
8.1.3 HR 14 april 2006, nr. 40.958, BNB 2006/315. Navordering is niet mogelijk ter correctie 
van twee eerdere door een fout in het computersysteem verzonden ‘beschikkingen geen 
aanslag.’  
De aanslagregelende ambtenaar heeft tot twee maal toe aan de gemachtigde van 
belanghebbende geschreven dat (met een geringe afwijking van de aangifte) aanslagen in het 
successierecht zouden worden opgelegd. Tot twee maal toe is echter een ‘beschikking geen 
aanslag’ verzonden. Uiteindelijk legt de inspecteur alsnog aanslagen op. De Hoge Raad 

                                                
44 De fout bij het digitaliseren van de papieren aangifte is niet door het systeem gesignaleerd omdat de door de 
inhoudingsplichtigen aangeleverde loongegevens nog niet waren opgenomen in het desbetreffende 
computerbestand. Dit is het aloude probleem van het tijdig bij de aanslagregeling ter beschikking hebben van op 
zich bij de Belastingdienst aanwezige gegevens.  
45 J.P. Scheltens, Navordering bij directe en andere belastingen, Kluwer, Deventer etc., 1958, blz. 34 meent 
daarentegen dat navorderen mogelijk moet zijn als de administratie de juiste gegevens van de belastingplichtige 
onjuist heeft verwerkt. Zie de afwijzende reactie van J.E.A.M. van Dijck, ‘Boekbespreking “Navordering bij 
directe en andere belastingen door J.P. Scheltens”’, MBB oktober 1958, blz. 197: ‘Indien de overheid bij zijn 
belastingheffing gebruik wil maken van de belastingplichtigen met hun onvolledige kennis in zake belastingen 
dan is het m.i. mogelijk te stellen dat de fiscus een deel van het hieruit voortspruitende risico zelf moet dragen.’ 
Hierover uitvoerig: Gribnau 1998, blz. 336 e.v. 
46 Vgl. Hof Arnhem, 24 augustus 2005, V-N 2005/59.6 waar een administratief medewerker de 
standaardinstelling N (voor normaal tarief) heeft veranderd in B (voor nultarief) en daarvoor een bewuste 
handeling moest verrichten. Doordat geen maatregelen zijn genomen om een dergelijke fout te voorkomen, is 
volgens het Hof welbewust het risico aanvaard dat een onjuiste aanslag wordt vastgesteld. Vgl. ook Hof 's-
Hertogenbosch, EK XII, 13 juli 2006, nr. 05/0071, V-N 2006/57.6 
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oordeelt dat deze aanslagen niet kunnen gelden als rechtsgeldig opgelegde 
navorderingsaanslagen. 
De oorzaak hiervan is gelegen in een door de Belastingdienst onderkende fout in het door hem 
gebruikte computersysteem waarvoor een interne instructie bestaat om deze te voorkomen. De 
Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur verantwoordelijk is voor een hem bekende systeemfout 
in een door hem bij de aanslagregeling gebruikt automatiseringssysteem. Daaraan voegt de 
Hoge Raad toe dat de inspecteur geacht wordt te kiezen voor deze gebrekkige werkwijze, en 
dus de gevolgen daarvan voor zijn rekening te hebben willen nemen, als hij geen toereikende 
maatregelen treft tot herstel van de systeemfout of om de gevolgen ervan te vermijden. 
Hier gaat het niet om een ondeskundige medewerker of een onduidelijke werkinstructie. Er is 
sprake van een fout in het systeem die echter is opgespoord, en ‘onschadelijk’ is gemaakt, 
mits de interne instructie wordt toegepast. Dat laatste is hier niet gebeurd. Maar dit is goed 
vergelijkbaar met een situatie waarin een aanslagregelaar een (fiscaal-technische) beleidsregel 
onjuist toepast. Op zich geen typische automatiseringsfout dus. 
Maar ook al zouden we dit zien als een voorbeeld van de geautomatiseerde werkwijze waar de 
MvT het over heeft, dan wordt nog afbreuk gedaan aan de eis van een betrouwbare overheid 
als navordering mogelijk is bij onderkende fouten die niet met enige spoed worden verholpen. 
En uiteindelijk geldt hier dat wie bewust werkt met gebrekkig gereedschap maar op de blaren 
moet zitten.  
 
8.1.4 In HR 9 juni 2006, nr. 41.648, BNB 2006/317 leidde een verkeerd inzicht van 
gekwalificeerde medewerkers in het computersysteem tot een ambtelijk verzuim. Door een 
onjuiste gegevensverwerking in het computersysteem werd ten onrechte 100% van het verlies 
uit aanmerkelijk belang als verrekenbaar bedrag vastgesteld. Anders dan in BNB 2005/173 
was er hier sprake was van (op zich) ervaren en deskundige medewerkers die de aangifte 
behandelden en de gegevens invoerden. Zij beschikten over de benodigde kennis op het 
gebied van de verliesverrekening. De betreffende medewerkers waren er echter van overtuigd 
dat het bedrag dat ter zake van het aangegeven en gevolgde verlies uit AB moest worden 
ingevoerd, het verlies als zodanig diende te zijn en dat dit bedrag door het geautomatiseerde 
systeem zou worden verwerkt tot het te verrekenen bedrag, zijnde 25% van het vastgestelde 
en ingevoerde bedrag. 
De Hoge Raad oordeelde dat er sprake was van een verkeerd inzicht van (deskundige) 
medewerkers in de werking van het computersysteem: zij gingen uit van een onjuiste 
veronderstelling. In zoverre waren ze dus niet deskundig genoeg. 
Het gaat hier zeker om de geautomatiseerde verwerking van de aangifte maar het probleem zit 
hier op zich niet in het geautomatiseerde systeem, maar in het gebrek aan deskundigheid van 
degenen die dit hulpmiddel gebruiken. Men zou wellicht kunnen zeggen dat het 
geautomatiseerde systeem te ingewikkeld is en dus toch de oorzaak is. Maar men mag, lijkt 
mij, ervan uitgaan dat gekwalificeerd personeel kan werken met ingewikkelde 
computerprogramma’s. Zo niet dan moeten ze beter worden geschoold. Ook dit is dus geen 
echte automatiseringsfout.  
 
8.1.5 In HR 7 december 2007, BNB 2008/178 was als gezegd een aanslag zonder beoordeling 
door het geautomatiseerde systeem opgelegd conform aangifte (zie deel I, § 2.1). De uit deze 
werkwijze resulterende foute aanslagen hebben eigenlijk niets met een geautomatiseerde 
werkwijze te maken.47 Door een tekort aan menskracht is een handmatige beoordeling van 
een aantal aangiften niet mogelijk zodat (voor)selectie door de computer geen zin heeft. 
Gebrek aan menskracht is van alle tijden. De wetgever heeft tot nu toe steeds aanvaard dat het 
daardoor te kort schieten in de (beperkte) onderzoeksplicht, door geen handmatige controle uit 
te voeren, voor rekening komt van de Belastingdienst. 

                                                
47 Boven zagen we al de werkwijze van ‘digitaal wegstempelen’, een moderne vorm van administratieve 
afdoening, die dus als zodanig niet rechtstreeks door de geautomatiseerde werkwijze wordt veroorzaakt. 
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8.1.6 In HR 14 maart 2008, nr. 43.301, NTFR 2008/551 is enkel de automatisering de 
boosdoener. Het is een voorbeeld van de geautomatiseerde werkwijze waar de MvT het over 
heeft.48 Bij het invoeren van de gegevens uit de aangifte in het geautomatiseerde systeem 
wordt niet gelet op tussentellingen of op het aangegeven belastbaar inkomen. Alleen de 
zogenoemde elementen worden ingetoetst. De aangegeven winst is daardoor niet ingevoerd in 
het computersysteem van de inspecteur. Het systeem heeft hier geen fiscale aandachtspunten 
gesignaleerd, zodat geen aparte beoordeling door een aanslagregelaar heeft plaatsgevonden, 
waardoor de aanslag onjuist is vastgesteld. 
De fout zit hier in het ontwerp van het geautomatiseerde systeem. Dat laat de invoer van 
bepaalde mogelijk relevante gegevens niet toe. Maar aldus worden door het gebruik daarvan 
fouten voor lief genomen. Dit leidt tot een vorm van risico-aansprakelijkheid.  
 
8.2. Automatisering en mensenwerk 
Wat levert dit overzicht op? Het merendeel van de ambtelijke verzuimen zijn fouten die 
vergelijkbaar zijn met fouten die allang voor het computertijdperk voorkwamen. De massale 
processen bij de Belastingdienst lijken in dit opzicht niet veranderd. Boven zagen we dat 
missers van ondeskundige medewerkers de inspecteur als ambtelijk verzuim worden 
toegerekend. Dergelijke missers kunnen ook voorkomen bij het gebruik van ICT. Zo zien we, 
bijna onvermijdelijk, ook nog steeds fouten van deskundige medewerkers bij het gebruik van, 
al dan niet verkeerde of onduidelijke, instructies of gebrekkige hulpmiddelen – tegenwoordig 
bijvoorbeeld onjuiste computerprogramma’s. 
Vroeger moest men soms gebruik maken van minder deskundige medewerkers bij 
(onderdelen van) de aanslagregeling, nu geldt dat voor gebrekkige computerprogramma’s, 
waarbij het de Belastingdienst blijkbaar aan tijd en prioriteit ontbreekt om hun gebreken te 
herstellen. In beide gevallen accepteert de Belastingdienst – noodgedwongen – bewust het 
gevolg: een onzorgvuldige aanslagregeling.  
 
9 Discussie 
 
9.1 Status quo: grondslagen 
Uit de voorgaande analyse van de jurisprudentie blijkt dat een verwijzing naar fouten die 
samenhangen met de geautomatiseerde werkwijze van de Belastingdienst weinig houvast en 
dus weinig rechtszekerheid biedt. De geautomatiseerde werkwijze steunt uiteindelijk immers 
op ‘menselijk’ handelen – handelen van een inspecteur of een medewerker van vlees en bloed 
dus. Automatiseringsfouten zijn te herleiden tot menselijke fouten. Anderzijds maakt elk 
menselijk handelen in het kader van de aanslagregeling waarschijnlijk wel op de een of 
andere manier (indirect) gebruik van ICT. Dan zouden alle fouten ook automatiseringsfouten 
te noemen zijn. Men kan dus de categorie ‘geautomatiseerde werkwijze fouten’ naar believen 
compleet tot nul reduceren of enorm oprekken. Dan zou zelfs het ambtelijk verzuim geheel 
weg gedefinieerd kunnen worden. De term’ geautomatiseerde werkwijze’ heeft dus 
onvoldoende onderscheidend vermogen. Wil men toch bij bepaalde fouten uit die amorfe 
categorie navordering mogelijk maken, dan is een duidelijke afbakening en omschrijving 
noodzakelijk. Mijns inziens is daaraan voorafgaand een fundamentele beoordeling van de 
werkwijze bij de massale processen van de Belastingdienst nodig.49 Anders is geen zinvolle 
herverkaveling van fouten ten gevolge van een onzorgvuldige werkwijze in ‘geautomatiseerde 

                                                
48 Het kan ook gaan om een systeemfout bij, of in het verkeer met, een voor de aanslagregeling ingeschakelde 
(externe) organisatie. Vgl. Rechtbank Haarlem 11 september 2009, nr. 09/902, NTFR 2009/2158: door een 
systeemfout zijn onjuiste gegevens uitgewisseld tussen de gemeentelijke basisadministratie en Cocensus, het 
bedrijf aan wie de betreffende gemeente de belastingheffing heeft overgedragen. Navordering bij deze onjuiste 
aanslag afvalstoffenheffing was niet mogelijk. 
49 De Raad van State adviseert dan ook terecht ‘in verband met de werkwijze van de belastingdienst bij massale 
processen het voorstel opnieuw te bezien’; Advies Raad van State en Nader Rapport, blz. 17. 
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werkwijze fouten’ en ambtelijke verzuimen mogelijk. Alleen dan is een afbakening mogelijk 
van automatiseringsfouten ten opzichte van andere (‘menselijke’) fouten waarbij niet 
nagevorderd kan worden. 
De eis van het nieuwe feit eist een redelijk zorgvuldig handelen en dito werkwijze van de 
inspecteur; dat geldt ook voor de geautomatiseerde werkwijze. Een redelijk zorgvuldige 
Belastingdienst toont zich voldoende betrouwbaar om bij een nieuw feit te mogen navorderen. 
De belastingplichtige mag vertrouwen op een redelijk zorgvuldige Belastingdienst. Hij 
ontleent dan rechtszekerheid aan het vertrouwen dat de formele belastingschuld vaststaat. Als 
de Belastingdienst dat vertrouwen verwijtbaar schendt mag er niet worden nagevorderd; dan 
rechtvaardigt het rechtsgelijkheidsbeginsel geen inbreuk op de rechtszekerheid die de 
belastingplichtige aan het aanslagbiljet mag ontlenen dat zijn formele belastingschuld nu 
vaststaat. Dit gebrek aan zorgvuldigheid komt dus niet ten laste van de individuele 
belastingplichtige, maar van de samenleving als geheel, de schatkist. Het grote belang van die 
zorgvuldigheid van de machtige Belastingdienst rechtvaardigt in het huidige systeem een 
ongelijke behandeling tussen belastingplichtigen bij wie verwijtbaar onjuist en degenen bij 
wie juist wordt geformaliseerd.  
Het niet voldoen aan de eis van redelijke zorgvuldigheid kan niet worden geheeld door de 
kenbaarheid van een ambtelijk verzuim voor de belastingplichtige. De kenbaarheid van fouten 
en daarmee fiscale kennis en deskundigheid is systematisch pas van belang buiten de sfeer 
van het nieuwe feit; bij kwade trouw en split second schrijf- en tikfouten e.d. Dan is namelijk 
niet zozeer (enkel) het handelen van de inspecteur meer het aanknopingspunt voor de vraag of 
navordering mogelijk is. Bij kwade trouw wordt de redelijk zorgvuldige formalisering bij 
voorbaat gefrustreerd. Een redelijk zorgvuldige formalisering kan door een schrijf- en tikfout 
e.d. ook in een niet verwijtbaar onjuist aanslagbiljet worden omgezet. De kenbaarheid van de 
onjuiste aanslag respectievelijk aanslagbiljet grijpt in deze beide situatietypen bovendien niet 
zozeer aan bij de formalisering door de inspecteur, dus de aanslag, maar bij de kennis van de 
eigen aangifte. Bij kwade trouw gaat het om de opzettelijk onjuiste aangifte, bij de schrijf- en 
tikfouten is het de wanverhouding van de aanslag met de eigen aangifte. 
Het verschil tussen kenbare (geautomatiseerde) werkwijze fouten en kenbare split second 
schrijf- en tikfouten e.d. is wellicht voor de gemiddelde belastingplichtige niet altijd 
transparant en dus kan hij het verschil in navordering als een ongelijke behandeling 
beschouwen. Maar systematisch gezien – vanuit het perspectief van de redelijk zorgvuldige 
aanslagregeling –  gaat het juist om ongelijke gevallen die ongelijk moeten worden 
behandeld. En dat dit het doel dient van bescherming van de individuele belastingplichtige 
tegen een onzorgvuldige overheid valt hem wel uit te leggen. Daar zit een principiële keuze 
achter met betrekking tot de beginselen van zorgvuldigheid, rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid.50 Moet men nu anders over hun onderlinge afweging denken in het licht van 
de huidige vergaand geautomatiseerde aanslagregeling? Ik zal daartoe nu een aantal 
gezichtspunten benoemen. Omdat er nog zoveel onduidelijkheid bestaat omtrent de categorie 
automatiseringsfouten, a fortiori de kenbare automatiseringsfouten, besteed ik daar niet apart 
aandacht aan.  
 
9.2 Tijd voor verandering? 
Op welke wijze moet de wet mee evolueren met maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen? Persoonlijk zou ik niet te snel de rechtszekerheid van de belastingplichtige 
willen aantasten, maar men kan daar anders over denken.51 Uiteraard kan men dit systeem 

                                                
50 Een andere afweging kan overigens op andere punten tot intransparantie leiden, tenzij men voor een zeer ruwe 
oplossing kiest. Dat is het bijna onvermijdelijke lot van een zeer gedetailleerde uitwerking van beginselen in een 
verfijnd stelsel van regels waarbij het ‘technisch’ karakter gaat overheersen. 
51 Vgl. Van Amersfoort & De Blieck 2005 (inclusief bijdrage van de debaters); P.J.M. Bongaarts, ‘De echte 
problemen ontstaan vaak pas als de oorzaak van de fout niet meer te achterhalen valt’ en F.W.G.M. van 
Brunschot, ‘Wetgever doe iets tegen het nieuwe feit’, beide in: Dat is verder geen probleem. Vriendenbundel 
Jaap Zwemmer, Sdu Fiscale en Financiële Uitgevers, Amersfoort, 2006 en P.G.H. Albert, ‘Wetgever doe iets aan 
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veranderen, maar dat moet dan weloverwogen en op goede gronden gebeuren. Men kan bij 
kenbare verwijtbare ambtelijke verzuimen navordering mogelijk maken. Maar waarom dan 
een onderscheid tussen kenbare en niet kenbare fouten? Vanuit het perspectief van de 
redelijke zorgvuldigheid is dat onderscheid irrelevant.  
Wordt er misschien in onze huidige maatschappij minder belang gehecht aan de (subjectieve) 
rechtszekerheid?52 Als dit al zo is dan is de vraag of dit ook geldt in rechtsbetrekkingen 
waarin de ene partij, de fiscus, eenzijdig de rechtspositie van de ander kan vaststellen. Maar 
men kan betogen dat de Belastingdienst nu eenmaal fouten maakt en dat die binnen een 
bepaalde periode gewoon gecorrigeerd moeten kunnen worden. Daartegenover wordt er 
steeds meer belang gehecht aan een betrouwbare overheid. Dat blijkt ook uit de opkomst en 
ontwikkeling van het vertrouwensbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur. De 
belastingplichtige mag steeds meer vertrouwen op uitspraken en gedragingen van de 
Belastingdienst. In welk opzicht verschillen deze standpuntbepalingen van een 
aanslag(biljet)? De vraag is dan waarom en onder welke voorwaarden een aanslag niet 
evenzeer vertrouwen kan wekken als bijvoorbeeld een toezegging.       
Nu kan men wijzen op het proces van horizontalisering dat al lange tijd gaande is in de relatie 
tussen overheid en burger.53 De belastingplichtige is van onderdaan geëmancipeerd tot burger 
en staat tegenwoordig in een wederkerige rechtsbetrekking tot de Belastingdienst.54 Dat 
betekent dat partijen met elkaars redelijke belangen dienen rekening te houden. Moet de 
belastingplichtige daarom fouten van de Belastingdienst maar door de vingers zien – nog even 
los van de kenbaarheid? Maar even goed dient de Belastingdienst met de belangen van de 
belastingplichtige rekening te houden; denk aan zijn rechtszekerheid. Op dit moment bestaat 
er een zeker evenwicht tussen beider belangen in de vorm van de eis van redelijke 
zorgvuldigheid, zodat bij een nieuw feit en split second fouten kan worden nagevorderd. Moet 
deze redelijke zorgvuldigheid nu anders worden gewaardeerd? 
De horizontalisering in de relatie tussen overheid en burger kan nog verder gaan. Deze gaan 
veel meer dan vroeger op voet van gelijkwaardigheid met elkaar om via samenwerking en 
afspraken. Horizontaal toezicht is hier bij uitstek een voorbeeld van. Maar de vraag is of deze 
horizontalisering ook voor de bulk van de aanslagregeling geldt. Hier zou zeker een 
onderscheid moeten worden gemaakt in soorten belastingplichtigen, bijvoorbeeld grote en 
kleine ondernemers en al dan niet vermogende particulieren. Op zich staat een meer 
communicatieve, minder verticale benadering van de belastingplichtige nog niet gelijk aan 
samenwerking en afspraken op voet van gelijkheid. Zeker bij de aanslagregeling is de 
ongelijke verdeling van bevoegdheden vaak niet uit te vlakken (juridische asymmetrie). Niet 
voor niets werd bij de invoering van het criterium ‘te kwader trouw’ kamerbreed benadrukt 
dat de inspecteur verantwoordelijk is voor een zorgvuldige aanslagregeling (en daartoe een 
prikkel moet hebben) in het licht van ‘de scheve machtsverhoudingen tussen fiscus en 
belastingplichtige.’55 

                                                                                                                                                   
het nieuwe feit’, NTFR Beschouwingen 2007/1. De jongste, maar radicale bijdrage levert de emeritus-hoogleraar 
J.W. Zwemmer ‘Navordering naar toekomstig recht’, in: R. Pieterse (red.), Draaicirkels van formeel 
belastingrecht, Sdu Uitgevers, Amersfoort, 2009, blz. 345-349. 
52 vgl. A.M. Hol en J.L.M. Gribnau, ‘De relativiteit van de rechtszekerheid, Nederlands tijdschrift voor 
rechtsfilosofie & rechtstheorie’, 1999/3, p. 174-187 
53 Vgl. R.H. Happé, ‘Navordering in de 21e eeuw: een principiële uitdaging’, WFR 2008/825. 
54 De idee van de wederkerige rechtsbetrekking ligt (niet-onomstreden) ten grondslag aan de Algemene wet 
bestuursrecht; Gribnau 1998, blz. 203 e.v. 
55 Handelingen TK 24 februari 1994, blz. 55-4181. Mijns inziens is er geen reden om aan te nemen dat het 
parlement over deze verhouding tussen rechtsbescherming en doelmatigheid (rechtshandhaving) nu anders 
denkt. Weliswaar bevat art. 21, lid 1, onderdeel b Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen een soepelere 
norm voor herziening van een onjuiste vaststelling van een toeslag (‘wist of behoorde te weten’). Maar het gaat 
mij te ver om aan de invoering van deze relatief soepele herzieningsmogelijkheid in 2005 gevolgen te verbinden 
voor navordering bij aanslagbelastingen. Er ontbreekt op dit punt namelijk een parlementaire discussie en deze 
herzieningsmogelijkheid zit in de sfeer van subsidies. 
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Dat is anders bij het fiscaal compromis; daar is meer sprake van juridische gelijkwaardigheid. 
Intensief overleg en samenwerking krijgen beslag in wilsovereenstemming tussen partijen. 
Als de inspecteur bij de aanslagregeling verzuimd met het compromis rekening te houden is 
dat voor de belastingplichtige al gauw kenbaar. Op grond van de (privaatrechtelijke) 
redelijkheid en billijkheid is navordering zonder nieuw feit mogelijk.56 Kenbaarheid als 
criterium is hier dus gekoppeld aan juridische symmetrie – maar dit is een uitzondering in de 
fiscale rechtsbetrekking.    
De veronderstelde verschillen in deskundigheid en complexiteit tussen de aanslagbelastingen en 
de aangiftebelastingen zijn bovendien misschien veel minder groot dan destijds bij de invoering 
van de AWR. Niemand zal bijvoorbeeld durven beweren dat de omzetbelasting en de 
loonbelasting weinig complexe heffingen zijn. Maar bij de aangiftebelastingen is er wel vaak 
sprake van bijstand door een professionele (belasting)adviseur. Dat is bij veel particulieren 
juist niet het geval. 
Betekent het gestegen opleidingsniveau van de gemiddelde belastingplichtige dat hij (meer) 
fiscaal deskundig moet worden geacht? Of is dat gegeven de immense complexiteit van het 
belastingrecht niet het geval. Beschikt een weinig deskundige belastingplichtige die een 
elektronisch aangifteprogramma gebruikt die zijn materiële IB-belastingschuld berekent als 
het ware toch over fiscale kennis?57 Afwijkingen van de aangifte zijn sneller kenbaar. Als de 
belastingplichtige onderkent dat er een fout is gemaakt, is daarmee overigens niet gezegd dat hij 
ook de oorzaak van die fout onderkent. In feite wordt dan een onderscheid aangebracht tussen 
belastingplichtigen die elektronisch aangifte doen en zij die dat niet doen.58 Is dat 
gerechtvaardigd, is dan de vraag. 
Als men het criterium van de kenbaarheid ook in relatie tot de werkwijze van de fiscus meer 
gewicht gaat geven, vindt er een geleidelijke verschuiving naar aangiftebelastingen plaats. De 
kenbaarheid en daarmee de fiscale kennis en deskundigheid van de belastingplichtigen krijgen 
immers een groter belang (zie § 3.3). De eis van het nieuwe feit verliest terrein door een 
subtiele verschuiving van verantwoordelijkheid van de inspecteur naar de belastingplichtige. 
Dit element van aangiftebelastingen in de heffingstechniek van aanslagbelastingen is een 
vreemde eend in de bijt die onverwachte gevolgen zou kunnen hebben. De gevolgen van deze 
systeemwijziging zouden nader moeten worden onderzocht. Hoe kan dan een redelijk 
zorgvuldig werkwijze van de Belastingdienst worden gewaarborgd? Wellicht is een radicale 
overgang naar aangiftebelastingen zelfs een betere oplossing dan een (verwarrende?) mix van 
twee heffingsmethoden. 
 
9 Conclusie 
 
In dit artikel zijn twee aspecten van fouten bij de aanslagregeling onderzocht: het criterium 
van de kenbaarheid daarvan en de geautomatiseerde werkwijze als oorzaak van die fouten.  
Dit is gedaan op basis van het systeem van de heffingsmethode van aanslagbelastingen. 
Hierbij mag de belastingplichtige niet zelf formaliseren op basis van de fundamentele 
vooronderstelling dat hij niet geacht wordt voldoende fiscaal competent te zijn, dus niet over 
(bijzondere) fiscale kennis en deskundigheid te beschikken. Daarom is enkel de taakvervulling 
en werkwijze van de formaliserende inspecteur het aangrijpingspunt voor de vraag of er een 
nieuw feit is. Navordering is mogelijk op voorwaarde van een redelijk zorgvuldige 
taakvervulling en werkwijze bij de aanslagregeling. Dit is het primaire criterium en niet de 
kenbaarheid voor de belastingplichtige van een onjuiste formalisering door de inspecteur. Dit 
is niet anders bij de tegenwoordige geautomatiseerde werkwijze van de Belastingdienst. 
                                                
56 HR 4 december 1991, nr. 27.589, BNB 1992/61, HR 2 juni 1993, nr. 28.294, BNB 1993/296. 
57 Zij het dat altijd al een aanzienlijk aantal belastingplichtigen zich in het kader van aanslagbelastingen 
verzekerde van fiscale kennis en deskundigheid door inschakeling van een belastingadviseur, zodat ambtelijke 
verzuimen kenbaar waren, zonder dat dit tot een systeemwijziging heeft geleid. 
58 Volgens het Beheersverslag Belastingdienst 2008, blz. 42 werd in 2008 85% van de aangiften digitaal 
ontvangen en 15% op papier (in 2007, 2006 en 2005 was dit 17%, 14% resp. 18%; zie blz. 84).  
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Pas als aan de eis van redelijke zorgvuldigheid is voldaan, verschuift het perspectief naar de 
belastingplichtige en kan zijn fiscale kennis en deskundigheid worden verdisconteerd.  
De conclusie is dat de (geautomatiseerde) werkwijze van de Belastingdienst en codificatie van 
de schrijf- en tikfoutenleer duidelijk twee verschillende leerstukken zijn – waarbij de 
kenbaarheid geen respectievelijk juist wel een criterium is. Het is van belang dit onderscheid 
goed in de gaten te houden bij het eventueel veranderen van het navorderingsregime. Als 
immers niet duidelijk is wat precies moet worden gerepareerd, zal een reparatie slechts bij 
toeval doeltreffend kunnen zijn. Additioneel probleem daarbij is de onduidelijkheid omtrent 
de categorie automatiseringsfouten, a fortiori de kenbare automatiseringsfouten. 
Men kan verschillend denken over de bestaande afweging van rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid in het licht van de huidige vergaand geautomatiseerde aanslagregeling. Hoe 
blijft het recht in de pas met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen? Ik heb een 
aantal gezichtspunten besproken. Daarbij zijn een aantal vragen opgeworpen die in verder 
onderzoek aan bod zouden moeten komen. Dat is noodzakelijk voor een mogelijke herziening 
van het navorderingsregime. Zonder verder onderzoek is een regimewijziging al snel een 
sprong in het duister. 
 
 


