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Hoofdstuk 10 
 
De belastingrechter: rechtsbeschermer, rechtsvinder en wetgever-plaatsvervanger 

 
J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording 
 
1. Inleiding 

 
In belastingzaken heeft de rechter de rol van rechtsbeschermer, rechtsvinder en wetgever-
plaatsvervanger. De wijze waarop de belastingrechter aan deze rollen invulling geeft, wordt sterk 
beïnvloed door de aard van het belastingrecht en de belastingwetgeving. Zo is de asymmetrie 
tussen de machtige, belastingheffende overheid enerzijds en de belastingbetalende burger 
anderzijds voor de belastingrechter reden geweest rechtsbeginselen te ontwikkelen om de 
belastingplichtige te beschermen tegen onrechtmatig handelen van bestuur en wetgever. De rol 
als rechtsvinder en wetgever-plaatsvervanger wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit van 
belastingwetgeving. Doordat belastingwetgeving vaak onder hoge tijdsdruk tot stand komt, stuit 
de belastingrechter met enige regelmaat op onvolkomenheden in de belastingwet. 
In dit artikel zullen wij proberen vast te stellen op welke wijze de aard van het belastingrecht en 
de belastingwetgeving de belastingprocedure en het werk van de belastingrechter beïnvloeden 
en in het verleden hebben beïnvloed. 
 
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst bespreken wij de eigen aard van het belastingrecht 
en de belastingwetgeving. De domeinspecificiteit van het belastingrecht, de aard van de 
belastingwetgeving en het gebruik daarvan door de wetgever bepalen mede de wijze waarop de 
belastingrechter haar taken invult (paragraaf 2). Vervolgens gaan wij in paragraaf 3 in op de 
procedure bij de belastingrechter en met name op enige relatief recente ontwikkelingen die deze 
procedure hebben beïnvloed. Ook behandelen wij hier de eenheid in het bestuursprocesrecht en 
inbreuken daarop die bestaan op het punt van de verdeling van de bewijslast en de devolutieve 
werking van het beroep. Vervolgens besteden wij aandacht aan belangrijkste taak van de 
belastingrechter, te weten het bieden van rechtsbescherming aan de belastingplichtige tegen de 
machtige overheid (paragraaf 4). Daarbij gaat het enerzijds om rechtsbescherming tegen de 
belastingdienst, die de belastingwet uitvoert, en anderzijds om rechtsbescherming daar waar de 
(formele) belastingwet in strijd komt met internationale verdragen. Vervolgens gaan wij in op de 
belastingrechter als rechtsvinder (paragraaf 5) en als wetgever-plaatsvervanger (paragraaf 6). Wij 
ronden af met een aantal conclusies. 
 
2. De aard van het belastingrecht en de belastingwetgeving 

 
In het kader van belastingheffing staan overheid en burger tegenover elkaar. De overheid maakt 
belastingwetgeving en voert deze uit. Bij de heffing van rijksbelastingen

1
 vindt deze uitvoering 

door de belastingdienst plaats. Bij belastingheffing is in de rechtsbetrekking tussen overheid en 
burger sprake van een juridische en feitelijke asymmetrie. De belastingdienst beschikt over vaak 
ruime wettelijke bevoegdheden om eenzijdig de rechtsbetrekking met de burger inhoud te geven. 
De juridische asymmetrie komt in de fiscale rechtsbetrekking tot uitdrukking in onder meer de 
aangifteplicht (art. 6 Algemene wet inzake rijksbelastingen; hierna: AWR), de ruime 
bevoegdheden tot informatievergaring van de inspecteur (art. 47 e.v. AWR) en de bijbehorende 
sancties als de ‘omkering’ van de bewijslast (art. 25, lid 3 e.v. en art. 27e AWR) en boetes (art. 
67a e.v. AWR). Naast deze juridische asymmetrie is er in vele gevallen sprake van een feitelijke 
asymmetrie daar waar de belastingdienst over meer deskundigheid en meer financiële, 
technische en administratieve middelen beschikt dan de belastingbetalende burger. In sommige 
gevallen ligt dit anders, bijvoorbeeld daar waar de belastingbetalende burger een multinational 
is.

2
 

                                                
1
 Belastingheffing vindt niet alleen door de rijksoverheid plaats, maar ook door ‘lagere’ overheden als provincies, 

waterschappen en gemeenten. Wij richten ons in deze bijdrage op belastingheffing door de rijksoverheid. 
2
 Gribnau 1998, p. 245-293; Gribnau 2011, p. 140-141. 



 2 

 
Belastingwetgeving wijzigt snel en is relatief complex.

 3
 Een belangrijke oorzaak daarvan is dat de 

regering de belastingwet inzet als beleidsinstrument ten bate van onder meer de economie, de 
werkgelegenheid en het milieu. Hierdoor worden in de belastingwet allerlei stimulerings- en 
ontmoedigingsmaatregelen opgenomen. Deze instrumentalisering van het belastingrecht leidt tot 
gedetailleerde, complexe regelingen die afbreuk doen aan de structuur en de overzichtelijkheid 
van de belastingwet. Het fiscaal beleid wisselt met enige regelmaat door de behoefte aan 
politieke profilering. De belastingwet verandert dan mee. Een andere oorzaak van snel wijzigende 
en complexe belastingwetgeving is gelegen in de omstandigheid dat de wetgever pleegt te 
reageren op belastingvermijdend of belastingontduikend gedrag van burgers. In sommige 
gevallen leidt dit tot gedetailleerde reparatiewetgeving. In andere gevallen maakt de wetgever 
gebruik van in open normen gegoten antimisbruikbepalingen die afschrikwekkend werken. In 
beide gevallen bestaat het risico dat afbreuk wordt gedaan aan de rechtszekerheid doordat de 
burger niet weet hoe de belastingwet moet worden toegepast. Met enige regelmaat resulteert de 
bestrijding van misbruik bovendien in een overkill aan wetgeving.

4
 Ten slotte mag niet onvermeld 

blijven dat de wetgever de wet soms wijzigt om (vermeend) grote budgettaire verliezen ten 
gevolge van onwelgevallige uitspraken van de belastingrechter te redresseren.

5
 Een recent 

voorbeeld daarvan, dat ruimschoots in de publiciteit is geweest, is de kwestie van de legesheffing 
ter zake van de identiteitskaart.

6
 

 
Voorts is kenmerkend voor het belastingrecht dat wetgeving met enige regelmaat ‘partijdig’ is.

7
 

Daarmee bedoelen wij dat belastingwetten nadrukkelijk worden afgestemd op de behoeften van 
de belastingdienst (duas politica

8
). Zoals hierboven is opgemerkt, heeft de wetgever de 

belastingdienst voorzien van ruime bevoegdheden om de belastingwet uit te kunnen voeren. Met 
name de AWR, waarin deze bevoegdheden zijn neergelegd, is van oudsher gericht op 
rechtshandhaving. Pas bij de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), die 
ook voor het belastingrecht ging gelden, kreeg de wetgever meer oog voor de rechtsbescherming 
van de burger. Echter, ook bij de vormgeving van heffingswetten als de Wet inkomstenbelasting 
2001 is het perspectief van de uitvoering door de belastingdienst belangrijk. Deze partijdigheid 
komt niet uit de lucht vallen; de staatssecretaris van Financiën is niet alleen medewetgever, maar 
ook politiek eindverantwoordelijke voor de belastingdienst. Bovendien wordt wetgeving veelal op 
het departement voorbereid.

9
 

 
Ten slotte is kenmerkend voor belastingwetgeving dat deze doorgaans onder grote tijdsdruk tot 
stand komt.

10
 Wij constateren dat binnen en buiten het parlement de tijdsdruk rondom 

belastingwetgeving in vele gevallen als te hoog wordt ervaren. Zo wijst de Redactie Vakstudie 
Nieuws erop dat het haast niet anders kan dan dat de medewetgever het gevoel krijgt dat na 
indiening van het wetsvoorstel de race eigenlijk reeds is gelopen.

11
 De tijdsdruk geeft niet meer 

de ruimte om de voorstellen met de vereiste kritische attitude te beoordelen of alternatieven 
welwillend in de beschouwingen te betrekken. Het zijn steeds weer ofwel (nauwelijks 
verifieerbare) budgettaire argumenten, ofwel (evenmin hard te maken) uitvoeringsproblemen, 
ofwel de discutabele stellingen dat de aangedragen alternatieven niet passen in de bestaande 
wetsystematiek die aan de parlementaire behandeling een krampachtig en gehandicapt karakter 

                                                
3
 Gribnau 2011, p. 115 e.v. 

4
 Bĳl en Van der Geld 2009. 

5
 Zie over deze problematiek: Bartel 2009 

6
 Zie Kamerstukken II 2011/12, 33011, Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse 

identiteitskaart. Dit wetsvoorstel dient ter ‘reparatie’ van HR 9 september 2011, nr. 10/04967, BQ4105, waarin de Hoge 
Raad overwoog dat er geen wettelijke grondslag is voor de heffing van leges ter zake van de uitgifte van identiteitskaarten 
door gemeenten. 
7
 Twee recente voorbeelden van ‘partijdige wetgeving’ worden besproken door Rosier 2011 en Verhage en Van Eijsden 

2011. 
8
 Zie Gribnau 1998, p. 149 en 171; Happé 2001. 

9
 Zie Gribnau 2007b. 

10
 Zie Gribnau 2007a. 

11
 Voorwoord van de Redactie Vakstudie Nieuws bij het Bijzonder nummer Oud en Nieuw 2009/2010, V-N 2010/1.0. 
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geven, aldus de Redactie Vakstudie Nieuws.
12

 Omdat een zorgvuldige parlementaire 
behandeling een noodzakelijke voorwaarde is om tot kwalitatief goede belastingwetgeving te 
komen, constateren wij dat de tijdsdruk bij de totstandkoming van belastingwetgeving met enige 
regelmaat leidt tot onvolkomenheden in belastingwetgeving. 
 
Wij zullen met deze kenmerken van het belastingrecht en belastingwetgeving in het achterhoofd 
kijken naar de procedure bij de belastingrechter en naar de wijze waarop de belastingrechter 
optreedt.  
 
3. De procedure bij de belastingrechter 

 
Het formele belastingrecht, dat onder meer de procedure bij de belastingrechter regelt, heeft zich 
tot 1 september 1999 relatief autonoom en met name in de jurisprudentie ontwikkeld. Sindsdien 
hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan die de procedure bij de belastingrechter sterk 
hebben beïnvloed. De eerste ontwikkeling is de uniformering van het bestuursprocesrecht. Sinds 
1 september 1999 geldt ook voor het procederen in belastingzaken het uniforme 
bestuursprocesrecht van de hoofdstukken 6 en 8 van de Awb. De wetgever is voor het 
belastingrecht op een aantal punten echter afgeweken van de regels van dat uniforme 
bestuursprocesrecht. Deze afwijkingen hangen samen met de eigen aard en traditie van het 
belastingrecht

13
 en zijn neergelegd in de AWR. Enerzijds onderscheiden wij voor het 

belastingrecht beperkingen op het uniforme bestuursprocesrecht. Een voorbeeld daarvan is art. 
26 AWR, waarin voor het belastingrecht een gesloten stelsel van rechtsbescherming is 
neergelegd.

14
 Bezwaar en beroep staan slechts open tegen – kort gezegd – belastingaanslagen 

en voor bezwaar vatbare beschikkingen. Of een beschikking voor bezwaar vatbaar is, wordt in de 
wet uitdrukkelijk vermeld. Op dit punt wijkt het belastingrecht derhalve af van de Awb, dat een 
open stelsel van rechtsbescherming kent. Hierbij valt overigens op dat het douanerecht op dit 
punt dan weer zowel afwijkt van het algemene belastingrecht als van het algemene 
bestuursrecht.

15
 In dit specifieke deel van het belastingrecht is zelfs tegen mondelinge 

beslissingen bezwaar mogelijk (vgl. art. 1:18, lid 5 Algemene douanewet). Anderzijds 
onderscheiden wij regelingen die voor belastingdoeleinden een uitbreiding vormen op het 
uniforme bestuursprocesrecht. Een voorbeeld daarvan is de regeling voor massaal bezwaar (art. 
25a AWR). Daarmee kunnen grote aantallen bezwaarschriften rondom eenzelfde rechtsvraag 
vanuit het oogpunt van de belastingdienst efficiënt worden afgedaan door middel van een 
collectieve uitspraak op bezwaar. 
 
De tweede ontwikkeling die de procedure bij de belastingrechter sterk heeft beïnvloed, is de 
invoering van de tweede feitelijke instantie in belastingzaken. Voorafgaand aan de procedure bij 
de belastingrechter dient de belastingplichtige bezwaar te maken bij de belastinginspecteur. In 
het kader van de bezwaarprocedure heroverweegt de inspecteur de aanslag of beschikking en 
legt hij zijn beslissing neer in een uitspraak op bezwaar. Vóór 1 januari 2005 was er slechts één 
feitelijke instantie in belastingzaken: tegen de uitspraak op bezwaar kon de belastingplichtige in 
beroep gaan bij het gerechtshof en vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad gaan. Sinds 1 
januari 2005 moet tegen de uitspraak op bezwaar eerst beroep worden ingesteld bij de rechtbank. 
Vervolgens zijn hoger beroep en cassatie mogelijk. Widdershoven

16
 betoogt dat de invoering van 

belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties diverse redenen heeft. In de eerste plaats is 
hierdoor buiten twijfel gesteld dat het Nederlandse stelsel van belastingrechtspraak voor zover 
geoordeeld wordt over het opleggen van een fiscale boete, in overeenstemming is met art. 14, 
vijfde lid, IVBPR. In de tweede plaats is met die invoering ook in de belastingrechtspraak inhoud 

                                                
12

 Vgl. Gribnau en Lubbers 2010; Essers 2006, p. 45-46; Bavinck 2003.  
13

 Kamerstukken II 2003/04, 29 521, nr. 3, p. 4. 
14

 Zie uitgebreider Meussen 2009. 
15

 De douane verzekert niet alleen bij grensoverschrijding de heffing van de invoerbelastingen, maar heeft ook tal van  
niet-fiscale taken. Hier gaat het om – kort gezegd - de controle op in-, uit- en doorvoer van goederen en om 
controleactiviteiten die gemeenschappelijke belangen dienen, zoals de volksgezondheid (gevaarlijke stoffen), bedreigde 
plant- en diersoorten, strategische goederen, drugs en dergelijke.  
16

 Widdershoven 2005. Zie ook Kamerstukken II 2003/04, 29 521, nr. 3, p. 2-3. 
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gegeven aan de hoofdregel van het Nederlands stelsel van rechtspraak dat met het oog op de 
kwaliteit van rechtspraak beroep in twee feitelijke instanties regel dient te zijn. Hierdoor kunnen 
misslagen van partijen en de rechter in eerste aanleg worden hersteld. In de derde plaats heeft 
de invoering van twee feitelijke instanties volgens Widdershoven waarschijnlijk ook te maken 
gehad met de overbelasting van de gerechtshoven en de daardoor ontstane lange doorlooptijden 
van zaken bij die gerechtshoven. 
Bij de invoering van de tweede feitelijke instantie is de keuze voor een zekere specialisatie 
gemaakt. Zaken op het gebied van de rijksbelastingen worden behandeld door vijf rechtbanken 
(Arnhem, Breda, 's-Gravenhage, Haarlem en Leeuwarden). Zaken die de belastingheffing door 
lagere overheden betreffen – gedacht kan worden aan de belastingheffing door gemeenten, 
provincies en waterschappen – worden behandeld door alle rechtbanken. Voor de afdoening van 

belastingzaken door de rechtbanken werden en worden op ruime schaal niet-fiscalisten 
(bijvoorbeeld rechters uit de hoek van het algemene bestuursrecht) ingezet. Deze niet-fiscalisten 
zijn bijgeschoold en omgeschoold. Ook zijn raadsheren uit de belastingkamers van 
gerechtshoven bij de rechtbanken ingezet om de invoering van de tweede feitelijke instantie goed 
te laten verlopen. Van Amersfoort kwam in 2009 tot de conclusie dat de rechtbanken voldoende 
zijn toegerust om de belastingrechtspraak op niveau te kunnen beoefenen.

17
 Naar zijn mening 

wordt dit beeld bevestigd door de arresten van de Hoge Raad in zaken waarin in eerste aanleg 
de rechtbank heeft geoordeeld. 
 
De uniformering van het bestuursprocesrecht en de betrokkenheid van bestuursrechters bij 
belastingrechtspraak hebben hun effect gehad op de procedure in belastingzaken en op de 
aanpak van de belastingrechter: deze zijn beïnvloed door het algemene bestuursrecht.

18
 Op het 

terrein van het algemene bestuursrecht en het bestuursprocesrecht
 
is de rechtsontwikkeling een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges. Deze 
gedeelde verantwoordelijkheid voor de rechtsontwikkeling is ‘nauw verweven met het belang van 
het bewaken van de rechtseenheid.’

19
 Verburg constateert echter dat er tussen de 

belastingrechter en de (algemene) bestuursrechter een aantal verschillen blijven bestaan op 
onder meer het punt van het bewijsrecht en de devolutieve werking van het beroep bij de 
belastingrechter.

20
 

 
In belastingzaken geldt als uitgangspunt dat de inspecteur de bewijslast heeft ten aanzien van de 
feiten waarop de door hem opgelegde aanslag berust. De belastingplichtige heeft de bewijslast 
met betrekking tot feiten die een aanslagverlagend effect hebben. Daarbij kan worden gedacht 
aan vrijstellingen en aftrekposten. In het algemeen is het voldoende dat de partij op wie de 
bewijslast rust, het door hem beweerde ‘aannemelijk’ maakt. Soms schrijft de belastingwet echter 
voor dat een feit ‘blijkt’, dat wil zeggen overtuigend aannemelijk wordt gemaakt. Zo houdt art. 
3.20, lid 1, Wet IB 2001, inzake de bijtelling privégebruik auto, in: ‘De auto wordt in ieder geval 
geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te staan tenzij blijkt dat de auto op jaarbasis 
voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt.’ Indien een 
belastingplichtige niet de vereiste belastingaangifte heeft gedaan of zich niet heeft gehouden aan 
de op hem rustende informatieverplichtingen, kan de bewijslast worden verzwaard.

21
 Dat 

betekent dat het bezwaar respectievelijk het beroep ongegrond wordt verklaard, tenzij is 
gebleken dat en in hoeverre – kort gezegd – de aanslag tot een te hoog bedrag is opgelegd. In 
vele gevallen slaagt de belastingplichtige er niet in om te voldoen aan die bewijslast. Deze 
regeling illustreert de door ons in paragraaf 2 behandelde juridische asymmetrie. 
 

                                                
17

 Zie Van Amersfoort 2009, p. 27-34. 
18

 Zie voor een tweetal recente voorbeelden uit de jurisprudentie van de Hoge Raad: HR 10 juni 2011, BNB 2010/233; HR 
14 oktober 2011, nr. 11/01261, V-N 2011/52.5. 
19

 De Poorter en De Graaf 2011, p. 67. Zij wijzen erop dat het zware belang van de rechtseenheid, rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid steeds zorgvuldig zal moeten worden afgewogen tegen de belangen van het mee-evolueren van de 
rechtspraak met maatschappelijke ontwikkelingen en dat van de domeinspecificiteit van een bepaald 
(bestuurs)rechtsgebied. 
20

 Verburg 2010. Vgl. Den Ouden 2011. 
21

 Zie art. 25, lid 6 AWR (bezwaarfase) en art. 27e AWR (beroepsfase).  
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Ten slotte besteden wij aandacht aan de devolutieve werking van het (hoger) beroep.
22

 In het 
fiscale procesrecht gold tot 1 september 1999 als uitgangspunt dat de belastingrechter na 
vernietiging van de uitspraak op bezwaar deed wat de inspecteur had behoren te doen. 
Terugwijzing van de zaak naar de inspecteur was in dit systeem overbodig. Sindsdien is het 
echter mogelijk de zaak terug te wijzen naar de inspecteur (art. 8:72 Awb). Hoewel het verbod op 
terugwijzing op grond van de leer van de devolutieve werking nu verleden tijd is, blijkt uit de 
jurisprudentie dat deze leer wel als uitgangspunt haar gelding houdt. De reden daarvoor is de 
fictie dat de belastingschuld rechtstreeks uit de wet voortvloeit. In het belastingrecht gaat het dan 
ook in verreweg de meeste gevallen om gebonden beschikkingen; zij worden op alle punten door 
de wet gedicteerd. De rechter toetst daarom de uitspraak op bezwaar in volle omvang. 
Terugwijzen naar de inspecteur kan dan ten koste gaan van de proceseconomie vanwege het 
gevaar van herhaling van zetten en van de rechtszekerheid van de belastingplichtige. Dit kan 
anders liggen als de belastingplichtige door de schending van het vormvoorschrift is benadeeld. 
Terugwijzen is daarom alleen zinvol als de kans bestaat dat de belastingplichtige daarvan 
voordeel heeft. Dit betekent dat terugwijzen eerder uitzondering dan regel moet blijven.

23
  

 
4. De belastingrechter als rechtsbeschermer 
 
4.1. Algemeen 
 

De belangrijkste taak van de belastingrechter is het bieden van rechtsbescherming aan de 
belastingplichtige tegen de machtige, belastingheffende overheid.

24
 Op dit punt ligt een extra 

verantwoordelijkheid bij de belastingrechter, nu de scheidslijn tussen wetgeving en uitvoering 
nogal diffuus is.

25
 

 

Feteris wijst terecht op het feit dat rechtsbescherming niet alleen van belang is in die zaken 
waarin zij wordt ingeroepen.

26
 Alleen al het besef dat het mogelijk is een onafhankelijke derde in 

te schakelen, zal ertoe leiden dat het bestuur zich in algemene zin zorgvuldiger en gematigder 
opstelt. Ook in een ander opzicht heeft de mogelijkheid van rechtsbescherming naar de mening 
van Feteris een preventieve werking. Van de uitleg van rechtsregels door de beslissende 
instantie gaat een zekere precedentwerking uit. Wanneer die instantie in een vergelijkbaar geval 
reeds duidelijk heeft gemaakt hoe zij tegen de problematiek aankijkt, en hoe zij de toepasselijke 
rechtsregels uitlegt, kunnen toekomstige conflicten vaak vermeden worden. De 
rechtsbescherming draagt – aldus Feteris – daarmee niet alleen bij aan de oplossing van 
individuele conflicten, maar ook aan rechtszekerheid en rechtsvorming. 
 
De Hoge Raad neemt de taak van het bieden van rechtsbescherming in belastingzaken zeer 
serieus. Bijvoorbeeld bij de uitleg van wettelijke bepalingen op het punt van het fiscale 
procesrecht blijkt iedere keer weer hoezeer hij zich laat leiden door het belang van de 
rechtsbescherming. Zo geeft hij bijvoorbeeld een ruime uitleg aan het begrip ‘bezwaarschrift’: de 
‘aankondiging’ van een bezwaarschrift valt er ook onder.

27
 Ook wordt soepel omgegaan met de 

vereiste vermelding van gronden (art. 6:5, lid 1, d Awb) bij bezwaar tegen een boete; dan is een 
summiere motivering al voldoende.

28
 Ook breidde de Hoge Raad de wettelijke ficties van art. 24a, 

lid 2 t/m 4 AWR uit, op basis waarvan bezwaar of beroep tegen het ene besluit soms automatisch 
ook bezwaar of beroep tegen een ander besluit inhoudt, zodat die ficties ook gelden voor 
verliesbeschikkingen.

29
 

 

                                                
22

 Zie hierover uitgebreider: Van Amersfoort 2005; Den Ouden 2007. 
23

 Zie het standaardarrest HR 18 april 2003, BNB 2003/267 en de noot van Feteris hieronder, en Happé e.a. 2010, p. 176-
180. 
24

 Zwemmer 2002. Zie over rechtsbescherming uitgebreider: Feteris 2008, hoofdstuk 2. 
25

 Stevens 2009. 
26

 Feteris 2008, hoofdstuk 2. 
27

 HR 20 juli 1999, BNB 1999/438. 
28

 HR 8 maart 2002, BNB 2002/223. 
29

 HR 13 augustus 2005, BNB 2005/61; HR 16 december 2005, BNB 2005/73 en 74. 
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Hierna maken wij onderscheid tussen rechtsbescherming tegen handelingen van de 
belastingdienst (§ 4.2) en tegen mankerende belastingwetgeving (§ 4.3). 
 
4.2. Rechtsbescherming bij uitvoering belastingwet 

 
Hoewel art. 104 Gw inhoudt dat belastingheffing plaatsvindt uit kracht van wet, betekent dit niet 
dat de belastingwet alle regels bevat die nodig zijn voor belastingheffing. De belastingwetgever 
laat de uitwerking van menige belastingregeling over aan de staatssecretaris

30
 van Financiën. Dit 

leidt ertoe dat veel belastingwetten uitgebreide uitvoeringsregelingen en uitvoeringsbesluiten 
kennen. Maar naast deze gedelegeerde regelgeving is er bij de toepassing van de belastingwet 
ook behoefte aan algemene standpuntbepalingen door de belastingdienst. Het toepassen van de 
belastingwetgeving is geenszins een eenvoudige kwestie van subsumptie (het aanbrengen van 
het bijzondere onder het algemene). De toepassing door het bestuur vloeit niet logisch of 
automatisch voort uit de fiscale regel. Hoewel de belastingdienst in het algemeen nauwelijks 
beleidsvrijheid heeft, is er zeer vaak sprake van beoordelingsruimte. 
Met het oog op de eenheid in beleid en uitvoering van de belastingwet door de duizenden 
medewerkers van de belastingdienst vaardigt de staatssecretaris veelvuldig beleidsregels in de 
vorm van beleidsbesluiten uit. Deze besluiten richten zich in beginsel tot de inspecteur en geven 
aan hoe hij of zij de belastingwet moet toepassen. Hiermee worden de rechtseenheid, 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid gediend. Bij die beleidsbesluiten gaat het enerzijds om 
wetsinterpreterende besluiten en anderzijds om goedkeurende besluiten. Aan 
wetsinterpreterende besluiten is de belastingplichtige niet gebonden. Uiteindelijk bepaalt de 
belastingrechter immers hoe de (belasting)wet moet worden uitgelegd. Goedkeurende besluiten 
worden veelvuldig gegeven voor situaties waarin een strikte wetstoepassing ondoelmatig zou zijn. 
Deze ‘tegenwettelijke' vrijheid van de staatssecretaris van Financiën om zonder wettelijke 
grondslag de wet gunstiger voor de belastingplichtigen toe te passen dan misschien zou kunnen 
worden verdedigd, is door de Hoge Raad in de zogenaamde Doorbraakarresten (HR 12 april 
1978, BNB 1978/135-137) uitdrukkelijk erkend. De belastingplichtige zal een beroep op een 
goedkeurend besluit doen indien zo’n besluit tot een voor hem gunstigere uitkomst leidt dan de 
toepassing van de belastingwet (vgl. art. 4:81 Awb e.v.). In de Doorbraakarresten geeft de Hoge 
Raad duidelijkheid over de status van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hij 
overweegt dat onder omstandigheden strikte toepassing van de wet, waaruit de belastingschuld 
rechtstreeks voortvloeit, in die mate in strijd kan komen met een of meer beginselen van 
behoorlijk bestuur dat de toepassing achterwege dient te blijven. In het algemeen moet volgens 
de Hoge Raad de vraag onder welke omstandigheden dit laatste zich voordoet, van geval tot 
geval worden beantwoord door afweging van het beginsel dat de wet moet worden toegepast 
tegen een of meer in aanmerking komende beginselen van behoorlijk bestuur. Deze arresten 
vormden het startpunt van een lange reeks van jurisprudentie over beginselen van behoorlijk 
bestuur waarin tal van situatietypen zijn onderscheiden.

31
 Aldus wordt de uitoefening van de vaak 

zeer ruime bevoegdheden van de belastingdienst nader genormeerd.
32

 De Hoge Raad stelt 
grenzen aan de rechtshandhaving, omwille van de rechtsbescherming van de belastingplichtige. 
Door de hierboven besproken devolutieve werking van het beroep bij de belastingrechter ging het 
tot de komst van de Awb overigens met name om het vertrouwensbeginsel en het 
gelijkheidsbeginsel, dus om materiële beginselen van behoorlijk bestuur. Omdat in het 
belastingrecht de rechter de aanslag of beschikking in volle omvang toetst (de belastingschuld 
vloeit, zoals gezegd, rechtstreeks uit de wet voort) deed de rechter - door de aanslag of 
beschikking te vernietigen of te wijzigen – wat de inspecteur had moeten doen. Formele 
beginselen van behoorlijk bestuur zijn daardoor in de belastingrechtspraak na de invoering van 
de Awb in 1994 pas aan bod gekomen. 
 
4.3. Rechtsbescherming met betrekking tot belastingwetgeving 
 

                                                
30

 Strikt genomen: de Minister. Hij laat de belastingportefeuille echter over aan zijn staatssecretaris. 
31

 Happé 1996. Zie voor een pleidooi om het vertrouwensbeginsel in de AWR op te nemen: Gribnau 2000. 
32

 Zie over de met die zeer ruime bevoegdheden correlerende verplichtingen van de belastingplichtigen: Pechler 2006. 
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De belastingrechter beschermt de burger niet alleen tegen onrechtmatig optreden van het 
bestuur, maar probeert hem tevens te beschermen tegen wetgeving die strijdig is met 
internationale verdragen. In dat kader toetst de belastingrechter belastingwetgeving onder meer 
aan de Europese vrijverkeersbepalingen

33
, aan het gelijkheidsbeginsel als bedoeld in art. 26 

IVBPR
34

 en aan het recht van bescherming van eigendom als bedoeld in art. 1, Eerste Protocol, 
EVRM.

35
 Langs deze weg compenseert de belastingrechter in wezen de veronachtzaming van 

rechtsbeginselen door de wetgever. 
 
De vergaande instrumentalisering van het belastingrecht kan ertoe leiden dat bepaalde 
belastingplichtigen zich door de belastingwetgever tekort gedaan voelen. Zo komen ondernemers 
in aanmerking voor allerlei fiscale faciliteiten en worden daardoor met een relatief lage 
belastingdruk geconfronteerd terwijl werknemers vrijwel geen beroep op fiscale faciliteiten 
kunnen doen en relatief zwaar worden belast.

36
 De belastingplichtige die meent dat hem ten 

onrechte niet of in vergelijking met anderen te weinig 'fiscale snoepjes' ten deel vallen, kan dan in 
de verleiding komen een beroep op het gelijkheidsbeginsel te doen. Dit is de afgelopen 
vijfentwintig jaren diverse malen gebeurd.  
 
Op het punt van de toetsing van de belastingwet aan het in art. 26 IVBPR neergelegde 
gelijkheidsbeginsel zien wij dat de Hoge Raad in de periode 1988-2002 een relatief activistische 
houding aannam en in aantal gevallen tot de conclusie kwam dat een regeling uit de belastingwet 
in strijd met het gelijkheidsbeginsel is.

37
 Dit ingrijpen in belastingwetgeving door de Hoge Raad 

heeft tot spanningen geleid tussen de toenmalige staatssecretaris van Financiën Vermeend en 
de Hoge Raad.

38
 Sinds 2002 gunt de Hoge Raad de wetgever echter een ruime(re) 

beoordelingsmarge, waardoor hij niet meer tot de conclusie is gekomen dat de belastingwet 
strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. 
 
Bij de toetsing van belastingwetgeving aan internationale verdragen rijst de vraag wat de 
belastingrechter dient te doen indien hij een schending constateert.

39
 In sommige gevallen kan de 

belastingrechter de met internationale verdragen strijdige wettelijke regeling simpelweg buiten 
toepassing laten.

40
 In andere gevallen is dat niet mogelijk en moet hij ervoor kiezen zelf een 

regeling te ontwerpen – de belastingrechter voorziet dan zelf in het rechtstekort – of dit over te 
laten aan de wetgever. Op dit punt heeft de Hoge Raad grenzen gesteld die mede proberen te 
voorkomen dat de belastingrechter in politiek vaarwater terecht komt.

41
 Daar waar hij zelf in het 

rechtstekort voorziet, treedt de belastingrechter op als wetgever-plaatsvervanger (zie paragraaf 
6). 
 
5. De belastingrechter als rechtsvinder  

 

                                                
33

 Zie bijvoorbeeld HR 22 oktober 2010, BNB 2011/21, waarin door de Hoge Raad werd geoordeeld dat een regeling uit 
de inkomstenbelasting met betrekking tot de aftrekbaarheid van premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering een 
verboden belemmering voor het vrije verkeer van diensten vormt. 
34

 Zie bijvoorbeeld HR 30 september 1992, BNB 1993/30, inzake een discriminatoire griffierechtregeling. 
35

 Zie HR 22 oktober 2010, BNB 2010/335, waarin art. 26a Wet WOZ buiten toepassing werd gelaten wegens strijdigheid 
met artikel 1, Eerst Protocol, EVRM. 
36

 Zie Studiecommissie belastingstelsel 2010, paragraaf 3.7.2. 
37

 Zie over deze ontwikkeling in de jurisprudentie van de Hoge Raad: Happé 2009, p. 180; Van den Berge 2011, p. 11-20. 
38

 Happé 1999. 
39

 Douma 2008. 
40

 Zie bijvoorbeeld HR 10 augustus 2001, BNB 2001/400, waarin een fictiebepaling in de regeling van het recht van 
overgang (art. 15, lid 1, Sw) discriminatoir werd bevonden. De Hoge Raad kon in dit geval zelf effectieve 
rechtsbescherming bieden door de discriminatoire regeling buiten toepassing te laten. Vgl. HR 22 oktober 2010, BNB 
2010/335, waarin artikel 26a Wet WOZ buiten toepassing werd gelaten wegens strijdigheid met artikel 1, Eerst Protocol, 
EVRM. 
41

 Zie bijvoorbeeld HR 12 mei 1999, BNB 1999/271, waarin de Hoge Raad over die grenzen overweegt: “In gevallen 
echter waarin verschillende oplossingen denkbaar zijn en de keuze daaruit mede afhankelijk is van algemene 
overwegingen van overheidsbeleid of belangrijke keuzes van rechtspolitieke aard moeten worden gemaakt, is 
aangewezen dat de rechter die keuze vooralsnog aan de wetgever laat (...)”.  
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De belastingrechter treedt niet alleen op als rechtsbeschermer maar ook als rechtsvinder.
42

 In die 
rol legt hij de belastingwet uit daar waar deze onduidelijk is. Uitlegkwesties kunnen overigens ook 
aan de orde zijn bij de toepassing van bijvoorbeeld belastingverdragen, belastingverordeningen 
van lagere overheden, uitvoeringsregelingen, standaardvoorwaarden en besluiten van de 
staatssecretaris van Financiën. 
 
Rechtsvinding in belastingzaken is in vele gevallen niet eenvoudig. Dit komt enerzijds doordat de 
instrumentalisering van het belastingrecht tot gedetailleerde, complexe regelingen leidt die 
afbreuk doen aan de structuur en samenhang van de belastingwet. Anderzijds wordt de 
belastingrechter met enige regelmaat geconfronteerd met onvolkomenheden in de belastingwet 
die hun oorzaak vinden in de tijdsdruk die bij de totstandkoming van belastingwetgeving steevast 
optreedt. Zo is in de literatuur gesignaleerd dat het in belastingzaken steeds vaker voorkomt dat 
de parlementaire toelichting bij een wettelijke regeling op gespannen voet staat met de tekst van 
diezelfde regeling.

43
  

 
De belastingrechter zal zich in het kader van zijn rechtsvindingsactiviteiten moeten beraden op de 
vraag hoe hij op onvolkomenheden in belastingwetgeving zal reageren.

44
 Moet hij – al dan niet 

met een beroep op een ‘redelijke wetstoepassing’ – de wetgever bij een ‘lek’ in de belastingwet 
de hand boven het hoofd houden en een uitleg toepassen die dat lek in wezen repareert? Of 
moet hij in die gevallen in het voordeel van de belastingplichtige beslissen? Het antwoord op de 
vraag hoe de belastingrechter zich dient op te stellen bij onvolkomenheden hangt af van de visie 
die men heeft op de relatie tussen de rechter en de wetgever. Enerzijds kan worden betoogd dat 
de rechter en de wetgever gescheiden machten zijn met eigen bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Tegen deze achtergrond kan worden gesteld dat de belastingrechter de 
wetgever niet snel te hulp dient te schieten indien deze mankerende belastingwetgeving tot stand 
heeft gebracht. Anderzijds kan worden betoogd dat de staatsmachten dienen samen te werken 
om te komen tot een goed ‘wetgevingsproduct’ waarmee de rechtsstaat is gediend.

45
 Aanhangers 

van deze laatstgenoemde zienswijze zullen eerder concluderen tot reparatie van 
onvolkomenheden in belastingwetgeving door de belastingrechter. Wij kiezen een middenweg in 
deze discussie.

46
 De belastingrechter is geen verlengstuk van de wetgever. Het behoort niet tot 

de taak van de belastingrechter om alle onvolkomenheden in belastingwetgeving weg te nemen. 
Als de belastingrechter de wetgever de helpende hand reikt, dient dat beperkt te blijven tot niet-
ingrijpende reparaties op punten van ondergeschikt belang. Wij stellen vast dat het verleden leert 
dat de Hoge Raad op langere termijn geen bekwame reparateur van belastingwetgeving is. Op 
een aantal dossiers stuitte hij op een heffingslek of een mankerend heffingssysteem en heeft hij 
geprobeerd de onvolkomenheden in de wetgeving weg te nemen. Het bieden van hulp aan de 
wetgever heeft echter geleid tot (zeer) ingewikkelde jurisprudentie naar aanleiding waarvan de 
wetgever uiteindelijk toch heeft moeten ingrijpen. Gedacht kan worden aan de 
kasgeldproblematiek, vruchtgebruiksituaties in de Wet IB 1964 en de renteproblematiek binnen 
concernverband. Wij vermoeden dat een ‘strenge’ belastingrechter op langere termijn een 
positieve invloed heeft op de kwaliteit van fiscale wetgeving. Anders gezegd: een helpende 
rechter kan leiden tot een gemakzuchtige wetgever. Zo betoogde Antal

47
 in 1956 dat vlotte hulp 

van de rechterlijke macht ertoe zal leiden dat de prikkel voor de wetgevende macht om goed 
werk te leveren, verslapt.  
 
In een aantal arresten waarin het gaat om de uitleg van fiscale regelgeving zien wij dat de Hoge 
Raad in de motivering van zijn beslissing aan meerdere rechtsvindingfactoren aandacht besteedt. 
Als wij de beslissingen met betrekking tot de uitleg van de belastingwet op een rij zetten, dan valt 

                                                
42

 Zie voor een overzicht van wetsuitleg in belastingzaken: Geppaart 1965, en recenter Niessen 2009. 
43

 Zie Feteris 2010, en de door hem in voetnoot 4 aangehaalde bronnen. 
44

 Zie Lubbers 2010. 
45

 Zie bijvoorbeeld Bloembergen 2000. 
46

 Vgl. E. Aardema in zijn noot bij HR 16 oktober 1996, FED 1997/236: “Het is misschien nog wel de taak van de rechter 
om bij wijze van interpretatie kleine leemten in de wet op te vullen, maar niet om de grote lekken, zoals die voortvloeien 
uit het nu eenmaal door de wetgever gekozen systeem van de wet, te dichten.” 
47

 Antal 1956, p. 21. 
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in de eerste plaats op dat de Hoge Raad bij de motivering van zijn beslissing in een zaak geen 
vast stramien volgt. Het is bijvoorbeeld geen standaardhandelwijze dat hij begint met aandacht 
voor de betekenis van de woorden van de wet en vervolgens in een vaste volgorde de andere 
rechtsvindingsfactoren afloopt. De gevolgde aanpak lijkt te zijn ingegeven door de 
eigenaardigheden van het te beslissen geval en vermoedelijk door de te bereiken einduitkomst. 
In de tweede plaats valt op dat de Hoge Raad zich bij de uitleg van de belastingwet vrijwel altijd 
beperkt tot de rechtsvindingproblematiek van het te beslissen geval en zelden algemene regels of 
uitgangspunten op het terrein van fiscale rechtsvinding geeft. Hij laat zich derhalve vrijwel nooit 
uit over de wijze waarop een bepaalde interpretatiemethode moet worden toegepast of over een 
mogelijke rangorde tussen de interpretatiemethoden. 
 
Zoals wij constateerden in paragraaf 2, legt de staatssecretaris van Financiën zich niet altijd neer 
bij een door hem verloren belastingzaak bij de Hoge Raad. Wij noemden al het geval van de 
legesheffing ter zake van de identiteitskaart. Dit komt vaker voor. Zo beweerde de 
staatssecretaris van Financiën onder meer ook met betrekking tot het baksteenarrest

48
 en het 

aankoopkosten-deelneming-arrest
49

 dat daarmee een groot gat in de begroting zou worden 
geslagen. In beide gevallen is reparatiewetgeving voorgesteld. Om het gat in de begroting als 
gevolg van het arrest zo beperkt mogelijk te houden, moesten de inspecteurs alle lopende zaken 
aanhouden. De wettelijke reparatie zou dan gaan gelden voor toekomstige belastingjaren en voor 
belastingjaren uit het verleden die nog niet onherroepelijk vaststaan. 
 
6. De belastingrechter als wetgever-plaatsvervanger 

 
Het is een primaire taak van de belastingrechter om de belastingwet toe te passen. Het is echter 
al lang niet meer zo dat de belastingrechter slechts een ‘spreekbuis’ van de wet is. De 
belastingrechter heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot rechtsvinder èn rechtsschepper.

50
 

In dat kader ontwikkelt hij rechtsregels en treedt hij in wezen op als een soort wetgever-
plaatsvervanger.

51
 Rechtsregels kunnen door de belastingrechter binnen of buiten het kader van 

de wet worden ontwikkeld.
52

 Binnen het kader van de wet ontwikkelt de belastingrechter 
rechtsregels daar waar de wetgever bijvoorbeeld gebruik maakt van open normen en waarbij hij 
de invulling van die normen uitdrukkelijk aan de belastingrechter heeft overgelaten. Daarbij kan 
worden gedacht aan het begrip ‘goed koopmansgebruik’ in art. 3.25 Wet IB 2001.

53
 Ook daar 

waar het gaat om (de ontwikkeling van) leerstukken die niet zijn neergelegd in de wet, treedt de 
belastingrechter meer op als rechtsvormer dan rechtsvinder. Gedacht kan worden aan de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zie paragraaf 4.2) en antimisbruikleerstukken als 
fraus legis en fiscale herkwalificatie. 

 
Happé betoogt dat van de belastingrechter mag worden verwacht dat hij bij de vervulling van zijn 
rechtsvormende taak de algemene beginselen van behoorlijke regelgeving in acht neemt.

54
 Aan 

deze beginselen is de wetgever immers ook gebonden. Lubbers en Vording hebben geprobeerd 
de algemene beginselen van behoorlijke regelgeving om te werken tot ‘algemene beginselen van 
behoorlijke rechtsvorming door de belastingrechter’.

55
 Lubbers heeft in een latere publicatie 

aandacht besteed aan de vraag hoe de belastingrechter zijn beslissing zou kunnen motiveren 

                                                
48

 HR 26 augustus 1998, BNB 1998/409. 
49

 HR 24 mei 2002, BNB 2002/262. 
50

 Martens 2000 zet in paragraaf 3 uiteen dat pas bij de behandeling van het voorstel dat leidde tot de wet van 16 juni 
1988, Stb. 286, werd erkend dat de Hoge Raad mede een taak heeft op het gebied van ‘rechtsontwikkeling’. Zie in dat 
kader Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 953, nr. 3, p. 1. 
51

 Woltjer 2002, p. 63, komt tot de conclusie dat de term ‘wetgever-plaatsvervanger’ kan worden toegeschreven aan 
M.J.P. Verburgh, NJB 1977 (Verslag van het Wiarda-symposium van 26 maart 1977), p. 508. 
52

 Zie over rechtsvorming door de rechter: Bovend’Eert 2009, p. 27-45.  Voor een beschouwing over de vraag hoever de 
rechter bij rechtsvorming kan gaan verwijzen wij naar Martens 2000, p. 747 t/m 758.  
53

 Zie voor een overzicht van de resultaten waartoe de Hoge Raad is gekomen bij de invulling van het begrip ‘goed 
koopmansgebruik’: Lubbers 2005. 
54

 Happé 1999, p. 45. 
55

 Lubbers en Vording 2006, p. 439-453. 
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daar waar hij optreedt als wetgever-plaatsvervanger.
56

 Wij zijn van mening dat die 
motiveringsplicht zeer belangrijk is en met name op twee doelen is gericht: verduidelijking van de 
inhoud van de rechtsregel(s) en bevordering van de aanvaarding ervan. De belastingrechter kan 
de inhoud van zijn rechtsvormende beslissing versterken door in voorkomende gevallen: 
 

- de doelstelling van de rechtsregel(s) te vermelden; 
- de rechtsregel(s) te plaatsen in de context van het bestaande wettelijke kader; 
- de rechtsregel(s) te plaatsen in de context van bestaande jurisprudentie en aan te geven 

op welke punten die rechtsregel(s) afwijkt/afwijken van die jurisprudentie; 
- te wijzen op opvattingen in de literatuur; 
- de rechtsregel(s) te plaatsen naast alternatieve oplossingsrichtingen; en 
- de temporele werking van de rechtsregel nauwkeurig te omschrijven. 

 

De belastingrechter kan de aanvaarding van zijn rechtsvormende beslissing bevorderen door in 
voorkomende gevallen: 
 

- te motiveren waarom hij tot rechtsvorming is overgegaan en waarom hij dit mocht doen, 
gelet op onder meer de staatsrechtelijke verhoudingen; 

- uit een te zetten welke oplossingsrichtingen voor handen waren en waarom hij juist voor 
deze rechtsregel(s) heeft gekozen;  

- te wijzen op maatschappelijke opvattingen;  
- te wijzen op opvattingen in de literatuur; 
- de doelstelling van de rechtsregel(s) te vermelden; 
- te wijzen op te verwachten (neven)effecten van de rechtsregel(s); en  
- te wijzen op de lasten die aan de rechtsregel(s) zijn verbonden voor de overheid, burgers 

en bedrijven. 
 
Daar waar de belastingrechter als wetgever-plaatsvervanger optreedt, dient hij voor ogen te 
houden dat hij in concurrentie kan treden met de (echte) belastingwetgever.

57
 Naar onze mening 

zou de belastingrechter in die gevallen terughoudend moeten zijn. In de praktijk is hij dat ook wel. 
Die terughoudendheid neemt de belastingrechter overigens ook in acht daar wij hij niet direct als 
wetgever-plaatsvervanger optreedt. Zie bijvoorbeeld het arrest uit 2007, waarin de Hoge Raad 
ervan afziet in het kader van wetsuitleg de in art. 16 AWR neergelegde mogelijkheid voor 
navordering te verruimen. Hij overweegt dat het niet op zijn weg ligt om zijn uitleg van artikel 16 
AWR te herzien in verband met de (veranderde) werkwijze van de belastingdienst, en te 
beslissen of de grenzen van de navorderingsmogelijkheden van de belastingdienst opnieuw 
moeten worden afgebakend. Die beslissing is, mede gelet op het rechtspolitieke karakter daarvan, 
aan de wetgever, na een (openbaar) debat over de daaraan verbonden aspecten, aldus de Hoge 
Raad.

58
  

 
Ten slotte merken wij op dat de belastingwetgever uiteraard het recht behoudt om beslissingen 
van de belastingrechter, daar waar deze optreedt als wetgever-plaatsvervanger, te ‘overrulen’ 
met nieuwe wetgeving. Dat kan dan met name het geval zijn als de rechter evident onvoldoende 
met het perspectief van de wetgever rekening heeft gehouden. Dit ‘overrulen’ dient met de nodige 
terughoudendheid te gebeuren omdat de wetgever niet de indruk mag wekken de aan de rechter 
gedelegeerde taak bij het minste of geringste weer in eigen hand te willen nemen. Dit zou haaks 
staan op het onderling vertrouwen dat ‘senior partner in the business of law making’ in de junior 
partner moeten tonen.

59
 

 
7. Conclusies 
 

                                                
56

 Lubbers 2011, p. 119-133. 
57

 Zie voor een bijzonder geval van deze concurrentie: Lubbers en Schaap 2011. 
58

 HR 7 december 2007, BNB 2008/178 
59

 Barak 2006, p. 33. 
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De domeinspecificiteit van het belastingrecht, de aard van de belastingwetgeving en het gebruik 
daarvan door de wetgever bepalen mede de wijze waarop de belastingrechter zijn taken invult. 
Een dynamische opvatting van de trias politica betekent immers dat de wijze waarop invulling 
wordt gegeven aan de idee van ‘checks and balances’ tussen de drie staatsmachten evolueert. 
De belastingrechter vormt tegenwoordig dan ook een belangrijk tegengewicht tegen de macht 
van de staatssecretaris van Financiën, die medewetgever én politiek verantwoordelijke is voor de 
uitvoering van de belastingwet. Maar in deze bijdrage bleek ook dat de polsstok van de 
belastingrechter niet oneindig opgerekt kan worden. De staatsrechtelijke (institutionele) positie 
van de rechter brengt beperkingen met zich mee. Na de bespreking van de procedure bij de 
belastingrechter hebben wij laten zien dat op onderdelen van het belastingrecht de 
belastingrechter zijn belangrijkste taak als rechtsbeschermer volop inhoud weet te geven, met 
name daar waar de belastingplichtige zich geconfronteerd ziet met een zeer ‘machtige’ 
belastingdienst. Bij de toetsing van de (formele) belastingwet aan internationale verdragen stuit 
de belastingrechter echter duidelijk op een grens. Vervolgens hebben wij gekeken naar de vraag 
hoe de belastingrechter als rechtsvinder zich ten opzichte van de wetgever dient op te stellen bij 
onvolkomenheden in belastingwetgeving. Wij hebben betoogd dat het antwoord op deze vraag 
afhangt van de visie die men heeft op de relatie tussen de rechter en de wetgever. Naar onze 
mening kan een belastingrechter die te vaak de helpende hand biedt bij een heffingslek in de 
belastingwet, leiden tot een gemakzuchtige wetgever. Tot slot hebben wij betoogd dat met name 
wanneer de belastingrechter optreedt als wetgever-plaatsvervanger de motivering van eminent 
belang is. Wij hebben laten zien hoe de belastingrechter de inhoud van zijn rechtsvormende 
beslissing kan versterken en hoe hij de aanvaarding van zijn rechtsvormende beslissing kan 
bevorderen. 
 
 
 
 



 12 

Literatuur 

 
Amersfoort, P.J. van, De devolutieve werking van het (hoger) beroep, Weekblad fiscaal recht 
2005, 144, p. ---. 
 
Amersfoort, P.J. van, De kwaliteit van de belastingrechtspraak door de rechtbanken, in: L.J.A. 
Pieterse (red.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, Amersfoort: Sdu Uitgevers 2009, p. ---.  

 
Antal, K.V., Enkele beschouwingen over het interpreteren door de belastingrechter, Fiscale 

Monografie nr. 7, Deventer: Kluwer, z.j. [1956].  
 
Barak, A., The judge in a democracy, Princeton: Princeton University Press 2006.   

 
Bartel, J.C.K.W., Reparatie van arresten, in: L.J.A. Pieterse (red.), Draaicirkels van formeel 
belastingrecht, Amersfoort: Sdu Uitgevers, 2009, p. 35-43.  
 
Bavinck, C.B., Hoe rekent het Ministerie van Financiën?, Weekblad fiscaal recht 2003, 1619, p. --

-.  
 
Berge, J.W. van den, Reageren op Straatsburg: Toetsing van wetgeving aan het 
verdragsrechtelijke discriminatieverbod (artikel 14 EVRM), in: J.L.M. Gribnau (red.), Principieel 
belastingrecht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2011, p. ---.  

 
Bĳl, D.B. en J.A.G. van der Geld, Overkill in fiscale wet- en regelgeving, Deventer: Kluwer 2009.  

 
Bloembergen, A.R., Belastingwetgever en belastingrechter in het tijdperk Vermeend, FED 2000, 
322.  
 
Bovend’Eert, P.P.T., Wetgever, rechter en rechtsvorming, in: P.P.T. Bovend’Eert, J.L.W. 
Broeksteeg, D.E. Bunschoten en M.A.D.W. de Jong (red.), De staat van wetgeving (Opstellen 
aangeboden aan prof. mr. C.A.J.M. Kortmann), Deventer: Kluwer 2009.   

 
Douma, S.C.W., Doorwerking van rechtspraak van het HvJ EG in de nationale rechtsorde, 
Weekblad fiscaal recht 2008, 1175, p. ---.  

Essers, P.H.J., De wenselijkheid van een Raad van Fiscale Adviseurs, in: R.P.C. Cornelisse en 
P.J. Wattel (red.), Dat is verder geen probleem: ondertitel?, Amersfoort: Sdu Uitgevers 2006, p. 

45-46.  
 
Feteris, M.W.C., Hoe is het gesteld met de fiscale rechtsbescherming?, Jan Giele-lezing 2008, 

Amersfoort: Sdu Uitgevers 2008.  
 
Feteris, M.W.C., Kwaliteit van wetgeving en het decoderen van dubbele boodschappen, 
Weekblad fiscaal recht 2010, 570, p. ---.  
 
Geppaart, Ch.P.A., Fiscale rechtsvinding, Amsterdam: Uitgeverij FED 1965. 

 
Gribnau, J.L.M., Rechtsbetrekking en rechtsbeginselen in het belastingrecht: Rechtstheoretische 
beschouwingen over navordering, toezegging en fiscale vaststellingsovereenkomst, Deventer: 

Gouda Quint 1998, p. 245-293.   
 
Gribnau, J.L.M., Behoorlijke belastingheffing: Over fiscale beginselen van behoorlijk bestuur, 
Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2000, 5, p. ---.  

 
Gribnau, J.L.M., Zorgvuldigheid en kwaliteit van fiscale wetgeving, in J.L.M. Gribnau, Bijdragen 
aan een rechtvaardige belastingheffing, Jan Giele-lezing 2007, Amersfoort: SDU Fiscale & 
Financiële Uitgevers 2007, p. 67-88.  

Comment [s1]: Vraag aan de auteur: 

Zou u nog de ontbrekende paginanummers 

in de literatuurlijst kunnen aanvullen?  



 13 

 
Gribnau, J.L.M., Trias politica in fiscalibus: Een kwestie van geven en nemen, in J.L.M. Gribnau, 
Bijdragen aan een rechtvaardige belastingheffing, Jan Giele-lezing 2007, Amersfoort: SDU 
Fiscale & Financiële Uitgevers 2007, p. 99-109.  
 
Gribnau, J.L.M., Fiscale ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid voor de integriteit van het 
belastingrecht, in Belastingen en ethiek, Geschriften van de Vereniging voor 
Belastingwetenschap no 243, Deventer: Kluwer 2011, p. 71-168.  

 
Gribnau, J.L.M. en A.O. Lubbers, Aanbevelingen tot verbetering van het fiscale wetgevingsproces, 
Weekblad fiscaal recht 2010, 1388, p. ---.  

 
Happé, R.H., Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming: Over de weging van 
legaliteitsbeginsel, gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel in het belastingrecht, Deventer: 

Kluwer 1996.  
 
Happé, R.H., Schuivende machten: Over trias politica en gelijkheidsbeginsel in het belastingrecht, 

Deventer: Kluwer 1999. 
 
Happé, R.H.k, Van trias politica naar duas politica: Een verkenning van een nieuw evenwicht, in 
Belastingrechtspraak in een veranderende wereld, Den Haag: SDU 2001.  
 
Happé, R.H., Het gelijkheidsbeginsel: De rechtspraak van het EHRM biedt meer ruimte dan de 
Hoge Raad benut, in: L.J.A. Pieterse (red.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, Amersfoort: 

Sdu Uitgevers 2009. 
 
Happé, R.H., P.M.F van Loon, J.P.F. Slijpen en M.R.T. Pauwels, Algemeen fiscaal bestuursrecht, 

Deventer: Kluwer 2010.  
 
Lubbers, A.O., Goed koopmansgebruik: Een onderzoek naar de rol van wetgever en rechter bij 
de introductie en ontwikkeling van goed koopmansgebruik, Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële 

Uitgevers 2005.  
 
Lubbers, A.O., Rechtsvinding bij kwalitatief ondermaatse fiscale wetgeving, Tijdschrift Formeel 
Belastingrecht 2010, 1, p. ---.  

 
Lubbers, A.O., De belastingrechter als wetgever-plaatsvervanger: Hoe kan hij zijn beslissing 
motiveren?, in: J.L.M. Gribnau (red.), Principieel belastingrecht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 
2011.  
 
Lubbers, A.O. en M. Schaap, Wetgevingsdilemma’s voor de belastingrechter, geïllustreerd aan 
de hand van de ruilgedachte, Weekblad fiscaal recht 2011, 1302, p. ---. 

 
Lubbers, A.O. en H. Vording, Een eerste aanzet tot een toetsingskader voor de beoordeling van 
het werk van de belastingrechter waar deze optreedt als wetgever-plaatsvervanger, in: D.A. 
Albregtse en P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen (Stevens-bundel), Deventer: Kluwer 

2006, p. 439-453. 
 
Martens, S.K., De grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter, Nederlands Juristen Blad, 
2000, 14. p. ---.   
 
Meussen, G.T.K., Het gesloten stelsel van rechtsbescherming in het belastingrecht, in L.J.A. 
Pieterse (red.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, Amersfoort: Sdu Uitgevers 2009.  

 
Niessen, R.E.C.M., Rechtsvinding in belastingzaken, Amersfoort: Sdu Uitgevers 2009. 
 



 14 

Ouden, R. den, De devolutieve werking van het hoger beroep en de terugwijzende appelrechter, 
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht/Beschouwingen 2007, 42, p. ---. 

 
Ouden, R. den, Rechtseenheid in het bestuursrecht, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal 
Recht/Beschouwingen 2011, 36, p. ---.  

 
Pechler, E.B., De reikwijdte van de informatieplichten, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 

2006, nr, p. 76-87.  
 
Poorter, J.C.A. de en K.J. de Graaf, Doel en functie van de bestuursrechtspraak: Een blik op de 
toekomst, Den Haag: Raad van State 2011.  

 
Rosier, E.J.M., Een surprise: De informatieverplichting, Weekblad fiscaal recht 2011, 1288, p. ---. 

 
Stevens, L.G.M., Rechtsbedeling anno 2009, Weekblad fiscaal recht 2009, 33, p. ---.  
 
Studiecommissie belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing, Den Haag: Studiecommissie 

belastingstelsel 2010. 
 
Verburg, D.A., De belastingrechter en de algemene bestuursrechter: Verschillen en 
overeenkomsten, Weekblad fiscaal recht 2010, 335, p. ---.  
 
Verhage, S.A. en J.A.R. van Eijsden, De nieuwe renteregeling, Weekblad fiscaal recht 2011, 

1364, p. ---.  
 
Widdershoven, R.J.G.M., Keuzes bij de invoering van belastingrechtspraak in twee feitelijke 
instanties, Weekblad fiscaal recht 2005, 162, p. ---.  

 
Woltjer, A., Wetgever, rechter en het primaat van de gelijkheid, Den Haag: Boom Juridische 

uitgevers 2002.  
 
Zwemmer, J.W., De taak van de Hoge Raad in belastingzaken, Weekblad fiscaal recht 2002, 211, 
p. ---.  


