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Hoofdstuk 21  
 
De toekomst van de belastingrechtspraak: drie uitdagingen voor de belastingrechter 
 
J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording 
 
1. Inleiding 
 
Met enige regelmaat wordt gefilosofeerd over de toekomst van de rechtspraak. Zo verscheen in 2009 
de bundel ‘Rechtspraak in 2040’.

1
 In 2011 verscheen een bundel met de titel ‘De Hoge Raad in 2025’ 

over de contouren van de toekomstige cassatierechtspraak. Deze bundels – die overigens ook een 
aantal bijdragen bevatten die betrekking hebben op de toekomst van de belastingrechtspraak – laten 
zien dat er over vele aspecten van de toekomst van de rechtspraak kan worden gespeculeerd. Wij 
bespreken in dit hoofdstuk drie uitdagingen waar de belastingrechter zich ons inziens de komende tijd 
voor ziet gesteld. In de eerste plaats moet de belastingrechter naar onze mening ervoor zorgen dat 
de maatschappij het vertrouwen in hem behoudt.

2
 In de tweede plaats zou de belastingrechter ervoor 

moeten zorgen dat hij de praktijk adequaat bedient door belangrijke rechtsvragen snel en handzaam 
te beantwoorden. Ten slotte moet de belastingrechter – met name de belastingrechter in eerste 
aanleg – voorkomen dat partijen onnodig doorprocederen. Om die reden moet de belastingrechter 
proberen aandacht te besteden aan het daadwerkelijke conflict tussen burger en overheid. Hoewel 
het gaat om drie thema’s die nauw met elkaar zijn verbonden, zullen wij ze hierna afzonderlijk 
behandelen. Wij bouwen daarbij voort op conclusies die wij hebben getrokken in hoofdstuk 10 op 
onder meer het punt van de aard van het belastingrecht en de belastingwetgeving. 
 
2. Werken aan het vertrouwen van de maatschappij in de belastingrechtspraak 
 
De berichtgevingen in de media wijzen erop dat de burger de beslissingen van de rechter niet meer 
onvoorwaardelijk accepteert. Het natuurlijk gezag, dat er ooit wellicht was, is voor een belangrijk deel 
verdwenen, zo stelt Corstens, president van de Hoge Raad, vast.

3
 Van den Brink

4
 wijst op de 

ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan en die het gezag van de rechter 
en de rechtspraak onder druk hebben gezet. In dat kader constateert hij enerzijds dat klassieke 
vormen van gezagsuitoefening hun geloofwaardigheid verliezen. Gezagsdragers kunnen zich minder 
beroepen op een speciale status (een functie of competentie). Zij kunnen nog wel degelijk gezag 
hebben maar dan moeten zij dat door hun professionele optreden zien te verwerven. Anderzijds 
constateert Van den Brink dat burgers zich, mede als gevolg van een toegenomen opleiding en de 
ontwikkeling van een kennismaatschappij, steeds vaker als zelfstandige en mondige individuen 
opstellen.

5
 Het gevolg van beide ontwikkelingen is – aldus Van den Brink – dat de bemoeienis van 

andere partijen met de rechtspraak groeit. Er komen steeds meer organisaties en media, die zich een 
duidelijke mening over het werk van de rechter veroorloven. Formeel blijft rechtspreken een 
monopolie van de overheid, in werkelijkheid is het steeds vaker een zaak van publieke 
meningsvorming onder burgers, zo betoogt Van den Brink. Stuiveling voegt daaraan toe dat de 
rechtspraak gezag kan terugwinnen door (meer) transparantie.

6
 

 
Het kernprobleem is dat de burger het vertrouwen in de rechterlijke macht dreigt te verliezen. 
Enerzijds wordt dit naar onze mening veroorzaakt doordat rechterlijke uitspraken in sommige gevallen 
onvoldoende aansluiten op het rechtsgevoel van de burger. Dit is lang niet altijd de schuld van de 
rechter: deze dient immers recht te spreken aan de hand van de wet en het kan best zijn dat het juist 
de wet is die op bepaalde punten niet (langer) aansluit op het rechtsgevoel van de burger. Bovendien 
verwachten burgers soms meer van de rechter dan een enkel formeel-juridische benadering. De 
legitimiteit van de rechter wordt dan ook mede beïnvloed door de wijze waarop hij recht spreekt en in 
dat kader bijvoorbeeld de burger bejegent. Anderzijds zorgen incidenten rondom rechters of 
rechtszaken voor een verlies aan vertrouwen in de rechtspraak. In vele gevallen gaat het bij die 

                                                 

1 Ter gelegenheid van het afscheid van mr. G.A.M. Stevens als president van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
2
 Zie over deze problematiek: Lubbers 2011 en Stevens 2011. 

3
 Corstens 2009. 

4
 Van den Brink 2008, p. 35. 

5
 Ibidem. 

6
 Stuiveling 2009. 
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incidenten om kwesties die de onpartijdigheid van de rechter raken. De vraag rijst hoe de 
belastingrechter het vertrouwen van de maatschappij kan behouden. Wij spreken nadrukkelijk over 
‘behouden’, maar misschien gaat het zelfs om het gedeeltelijk terugwinnen van vertrouwen.

7
 In onze 

beschouwing richten wij ons met name op de activiteiten van de belastingrechter op het punt van 
rechtsvinding en rechtsvorming.

8
 

 
In hoofdstuk 10 hebben wij geconstateerd dat het met enige regelmaat voor komt dat de 
belastingrechter wordt geconfronteerd met uitlegproblemen die voortkomen uit haastwerk van de 
belastingwetgever. De belastingrechter moet voorkomen dat hij door de maatschappij 
verantwoordelijk wordt gehouden voor dat haastwerk van de wetgever. Tegen die achtergrond moet 
de rechter zich bezinnen op de vraag hoe hij in het kader van het rechtsvindingsproces met kwalitatief 
ondermaatse wetgeving omgaat en hoe hij voorkomt dat de gevolgen van die kwalitatief ondermaatse 
wetgeving op hem afstralen. Om het vertrouwen van de maatschappij te behouden dient de 
belastingrechter bij rechtsvindingskwesties in de eerste plaats vaker en beter tot uitdrukking te 
brengen waardoor het uitlegprobleem dat hij moet oplossen, is ontstaan. Hij kan bijvoorbeeld erop 
wijzen dat het probleem is terug te voeren op de omstandigheid dat de staatssecretaris van Financiën 
tijdens het Kamerdebat een ruimere werking aan de bepaling heeft gegeven dan volgt uit de tekst van 
de wet.

9
 Of de belastingrechter kan erop wijzen dat het uitlegprobleem is terug te voeren op een 

omstreden amendement, waarvan belangenorganisaties al hadden aangegeven dat het haaks staat 
op de systematiek van de regeling, maar dat toch is aangenomen. Het moet de lezer van de 
rechterlijke uitspraak in elk geval door de belastingrechter duidelijk worden gemaakt wat de oorzaak 
van het probleem is. In de tweede plaats moet de rechter – daar waar hij wordt geconfronteerd met 
kwalitatief ondermaatse wetgeving – voorkomen dat hij een (reparerende) oplossing kiest waarmee 
hij zelf in drijfzand belandt. Het helpen van een wanpresterende wetgever kan sympathiek zijn, maar 
de belastingrechter moet met zijn oplossing op langere termijn niet zelf in de problemen komen. De 
maatschappij rekent de belastingrechter immers (nog lange tijd) af op de gevolgen van de door hem 
gekozen oplossing.

10
 Ten derde zou de belastingrechter die ‘zijdelings’ op onvolkomenheden in 

belastingwetgeving stuit, langs de weg van terugkoppeling het probleem op het bordje van de 
wetgever kunnen leggen nog voordat hij in een volgende zaak zelf een oplossing voor het probleem 
moet zoeken.

11
 

 
Bij rechtsvorming heeft de (belasting)rechter niet altijd voldoende zicht op de maatschappelijke 
werkelijkheid, waardoor de regels die hij geeft niet altijd naadloos aansluiten op die maatschappelijke 
werkelijkheid. Douma

12
, die zich richt op rechtsvorming door de Belastingkamer van de Hoge Raad, 

heeft erop gewezen dat de rechter de maatschappelijke werkelijkheid niet altijd goed kan overzien, 
waardoor hij niet goed kan inschatten wat de praktische gevolgen van zijn beslissingen zijn 
(disproportionele administratieve lasten, contracten die moeten worden opengebroken, 
onuitvoerbaarheid, enzovoort). Tegen deze achtergrond pleit Douma voor het inschakelen van 
deskundigen door de Hoge Raad, die ter zitting kunnen worden gehoord. Een groot bijkomend 
voordeel van gedachtewisseling ter zitting is volgens Douma dat het beginsel van hoor en wederhoor 
ten volle tot recht komt. Raadsheren of advocaten-generaal kunnen hun opvattingen in alle openheid 
ter zitting toetsen, hetgeen tunnelvisie voorkomt en tot betere inzichten kan leiden. Na de zitting kan 
de advocaat-generaal een voorzet geven in zijn of haar conclusie, waarop partijen weer kunnen 
reageren. Op deze wijze kan de Hoge Raad beter geïnformeerd een bepaalde weg inslaan. Douma 
benadrukt dat van een dergelijke zitting geen wonderen mogen worden verwacht. Het betekent 
geenszins een garantie dat de Hoge Raad in een bepaalde zaak daadwerkelijk meer rechtsvormend 
te werk zal gaan. Dat hangt toch af van de vraag in hoeverre de Hoge Raad een voldoende volledig 
beeld heeft kunnen krijgen van de maatschappelijke achtergronden van de zaak, de gevolgen van de 

                                                 
7
 Fortuin 2010 betoogt op p. 83: ‘Toch is het duidelijk dat ook het gezag van de belastingrechter afneemt. Niet alleen bij het 

publiek, maar ook – sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw – bij de rijksbelastingdienst.’  
8
 Vele aspecten die het vertrouwen in de (belasting)rechtspraak raken, laten wij derhalve onbehandeld. Gedacht kan worden 

aan de bejegening ter zitting, de doorlooptijd van zaken etc. 
9
 Zie bijvoorbeeld het vanuit rechtsvindingsperspectief interessante arrest HR 24 januari 1996, BNB 1996/138 (ex warrant-

arrest). 
10

 Het meest bekend zijn de ‘kasgeldarresten’ en de ‘renteaftrek-arresten’. Op deze dossiers heeft de Hoge Raad de wetgever 
een helpende hand geboden door een beroep van de belastingdienst op fraus legis te honoreren. In de loop van de tijd is 
echter rondom beide onderwerpen zeer gedetailleerde jurisprudentie ontstaan. Dit is de Hoge Raad op flinke kritiek vanuit de 
fiscale praktijk komen te staan. De wetgever heeft uiteindelijk toch reparatiewetgeving moeten invoeren. 
11

 Zie Gribnau, Lubbers en Vording 2008.  
12

 Douma 2007. 
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ene of de andere beslissing en de doelen die met een beslissing zouden moeten worden gediend. 
Maar zelfs als de Hoge Raad de formulering van bepaalde algemene regels nog niet aan zou durven, 
dan nog kan een zitting zinvol zijn om althans een gevoel te krijgen bij de vraag hoe een bepaalde 
beslissing zou ‘landen’. Verrassingsarresten zouden in ieder geval worden uitgesloten, aldus Douma. 
Door minder grillige rechtspraak wordt de rechtszekerheid bevorderd. Ook Bavinck

13
 heeft gepleit 

voor het inschakelen van externe deskundigen en amici curiae in belastingzaken. Hij wijst erop dat 
het inschakelen van amici curiae weliswaar tijd en geld zal kosten, maar dat de kwaliteit van de 
rechtspraak erdoor kan worden verbeterd. Wij sluiten ons aan bij deze pleidooien. Het inschakelen 
van deskundigen kan ervoor zorgen dat de Hoge Raad meer zicht krijgt op de maatschappelijke 
werkelijkheid en daardoor beslissingen kan nemen die de maatschappij beter dienen. 
 
In een arrest van 12 mei 1999 geeft de Hoge Raad, nadat hij heeft geconcludeerd dat het 
autokostenforfait op een bepaald punt in strijd is met het gelijkheidsbeginsel van art. 26 IVBPR, mooie 
bespiegelingen over de afweging die hij moet maken tussen enerzijds zelf effectieve 
rechtsbescherming bieden en anderzijds de wetgever de verboden discriminatie laten wegnemen.

14
 

Wij zouden het verstandig vinden als de belastingrechter ook buiten deze sfeer in voorkomende 
gevallen wijst op de beperkingen die kleven aan het laten oplossen van problemen door de 
belastingrechter. Zo’n beperking kan bijvoorbeeld zijn gelegen in het feit dat hij door rechtsvorming in 
de desbetreffende zaak te veel in het vaarwater van de wetgever zou komen

15
 of dat hij niet in staat 

zal zijn binnen afzienbare tijd een evenwichtig systeem van regels te ontwikkelen. Het lijkt verstandig 
als de Hoge Raad in dit soort zaken eerlijk is over zijn beperkingen als rechtsvormer en de wetgever 
oproept met een alomvattende en consistente oplossing te komen.

16
 Dat gaat misschien tegen de 

‘beroepseer’ van de belastingrechter in, maar rechtsvormingskwesties moeten daar worden 
neergelegd waar zij thuishoren en dat is in vele gevallen op het bordje van de wetgever. Het 
voorgaande neemt niet weg dat de belastingrechter in gelijkheidsbeginselzaken moet voorkomen op 
langere termijn een ‘tandenloze tijger’ te worden. In hoofdstuk 10 hebben wij geconstateerd dat de 
Hoge Raad de wetgever sinds 2002 een ruime(re) beoordelingsmarge gunt. Als de wetgever kan 
motiveren waarom gevallen geen gelijke gevallen zijn of wat de rechtvaardiging is om gelijke gevallen 
ongelijk te behandelen, grijpt de belastingrechter niet in. Op het terrein van het materiële 
belastingrecht betekent dit dat de Hoge Raad slechts in gevallen van overduidelijke willekeur ingrijpt. 
Dergelijke gevallen zullen niet snel voor komen. Op het terrein van het formele belastingrecht ligt dat 
iets anders. Hier eigent de belastingrechter zich een grotere vrijheid toe om de wet opzij te zetten 
indien deze in strijd is met hogere regelgeving en om desnoods zelf in het rechtstekort te voorzien.

17
 

Dit kan worden verklaard door het feit dat de belastingrechter de ontwikkeling van het formele 
belastingrecht meer als zijn eigen taak beschouwt en omdat hij daarbij niet zo snel in politiek 
vaarwater terecht komt als bij materieel belastingrecht.  
 
De belastingrechter roept kritiek van de maatschappij op daar waar hij onduidelijkheid over zijn koers 
laat bestaan. In het algemeen gaat de Hoge Raad in het kader van rechtsvorming vaak behoedzaam 
te werk.

18
 Een gevolg van deze behoedzame aanpak is dat hij doorgaans zuinig met woorden en 

overwegingen is: hij houdt zijn beslissingen kort en beperkt zich zoveel mogelijk tot het te berechten 
geval. Dit houdt vermoedelijk in vele gevallen verband met de vrees zich vast te leggen voor 

                                                 
13

 Bavinck 2009. 
14

 HR 12 mei 1999, BNB 1999/271. Zo’n afweging was – in een andere context en in een overweging ten overvloede - ook aan 
de orde in HR 29 oktober 2010, BNB 2011/51: “3.4. Opmerking verdient nog dat, ook indien de regels die het rendement van 
verhuurde onroerende zaken in Nederland beïnvloeden zouden leiden tot een inbreuk op [artikel 1 van het Eerste Protocol bij 
het EVRM], rechtsherstel daarvoor op verschillende manieren kan worden geboden. Een keuze uit die mogelijkheden vergt een 
afweging van de belangen van verhuurders, huurders en het algemene belang, waarbij met name ook dient te worden bepaald 
wie de kosten van het rechtsherstel dient te dragen. Een beslissing hierover vergt politieke keuzes, en behoort in verband 
daarmee niet tot de rechtsvormende taak van de rechter.” 
15

 Vgl. HR 7 december 2007, BNB 2008/178, waarin de vraag aan de orde was of de Hoge Raad zijn koers zou moeten 
bijstellen op het punt van het ‘nieuwe feit’ als eis voor navordering. Dit arrest hebben wij behandeld in hoofdstuk 10, paragraaf 
6. 
16

 Vgl. Advocaat-Generaal Wattel in zijn conclusie in de zaak 08/05323 (onzakelijke lening). In punt 5.23 betoogt hij: “De rechter 
kan wellicht beter ook niet al te rechtsvormend bezig zijn op het vlak van de fiscaalrechtelijke afbakening tussen eigen en 
vreemd vermogen en van rente(her)kwalificatie omdat het een mijnenveld is waarop de wetgever (...) de laatste jaren zeer 
actief is, zij het met wisselend succes en wisselende consistentie. (...) De rechter kan niet de problemen oplossen waar zelfs de 
wetgever niet uitkomt. 
17

 Vgl. HR 22 oktober 2010, BNB 2010/335, waarin art. 26a Wet WOZ buiten toepassing werd gelaten wegens strijdigheid met 
artikel 1, Eerst Protocol, EVRM en HR 10 juli 2009, BNB 2009/246, waarin de regeling kosten betekening dwangbevel op een 
bepaald punt wel in strijd werd bevonden met artikel 1, Eerste Protocol, EVRM. 
18

 Lubbers 2007, hoofdstuk 21. 
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toekomstige gevallen die hij nog niet, of slechts moeilijk, kan overzien. Het nadeel hiervan kan zijn dat 
de praktijk door een belastingarrest met allerlei (uitleg)vragen wordt opgezadeld. Dit leidt soms tot 
onnodige vervolgprocedures. Wij constateren echter ook dat de Hoge Raad de laatste jaren in het 
algemeen meer werk van de motivering van zijn beslissingen maakt dan voorheen. Vaker dan 
vroeger geeft hij voorafgaand aan de behandeling van de cassatiemiddelen – onder vermelding van 
‘bij de beoordeling van de middelen dient het volgende te worden vooropgesteld (…)’ – college met 
betrekking tot de rechtsregels die voor de behandeling van het cassatieberoep relevant zijn.

19
 

Bovendien grijpt hij aanzienlijk vaker dan vroeger terug op door hem eerder gewezen arresten. 
Motivering is te zien als een vorm van het afleggen van verantwoording aan de individuele 
belastingplichtige en aan de samenleving als geheel.

20
 Een rechter die duidelijk is over zijn koers, 

krijgt naar onze mening meer vertrouwen van de burger dan een rechter die met zijn uitspraak 
onduidelijkheden oproept of in die uitspraak problemen onder het tapijt veegt. Tegen die achtergrond 
zou de belastingrechter vaker expliciet kunnen aangeven welke punten voor hem nog open liggen en 
in een volgende zaak, die zich daar beter voor leent, beslist moeten worden. De belastingrechter 
moet bovendien openstaan voor signalen uit de vakliteratuur naar aanleiding van een uitspraak.

21
 Hij 

moet niet aarzelen naar aanleiding daarvan zijn koers in een volgende uitspraak iets te 
verduidelijken

22
 of bij te buigen. Meer communicatie met de vakliteratuur is derhalve gewenst. Die 

communicatie met de vakliteratuur wordt voor de Hoge Raad eenvoudiger daar waar de advocaat-
generaal die literatuur in kaart heeft gebracht in zijn conclusie. 
 
3. Het bedienen van de praktijk met tijdige en handzame oplossingen 
 
In zijn bijdrage aan de bundel ‘Rechtspraak in 2040’ constateert Fortuin dat er tekenen zijn die erop 
wijzen dat de functie van (belasting)rechter geen lang leven meer is beschoren.

23
 Een veel gehoorde 

klacht van partijen is, aldus Fortuin, dat het te lang duurt voordat er een (eind)beslissing is. Een 
procedure tot en met de Hoge Raad duurt al gauw ongeveer vijf à zes jaren. Hoewel Fortuin erop 
wijst dat ook partijen een bijdrage leveren aan de lengte van de belastingprocedure, constateert hij 
dat de rechterlijke macht zichzelf buiten spel zet als zaken te lang duren. Partijen zullen naar zijn 
mening op zoek gaan naar alternatieve vormen van geschilbeslechting, zoals ‘mediation’ of arbitrage. 
Happé wijst erop dat de belastingpraktijk tot op zekere hoogte heeft leren leven met een rechter die 
niet of te laat inhoud geeft aan de rechtsontwikkeling en rechtseenheid.

24
 De belastingpraktijk vindt 

vaak haar informele, consensuele weg op zoek naar rechtszekerheid door het gebruik van figuren als 
rulings, vaststellingsovereenkomsten en handhavingsconvenanten. Dat neemt niet weg dat de 
massaliteit van de belastingheffing ertoe leidt dat soms honderden, duizenden of zelfs tienduizenden 
belastingplichtigen jarenlang op een uitspraak van de Hoge Raad wachten. Hun zaken worden 
aangehouden door de belastinginspecteurs en feitenrechters in afwachting van die ene uitspraak van 
de Hoge Raad aan de hand waarvan afdoening van hun zaak kan geschieden.  
 
Dat de praktijk zich weet te redden door het maken van afspraken met de belastingdienst kan ook 
een schaduwzijde hebben. Niessen wijst terecht erop dat een belastingplichtige zo het risico loopt dat 
een voor hem minder gunstig eindresultaat wordt bereikt dan wanneer hij de zaak zou hebben 
voorgelegd aan de onafhankelijke belastingrechter.

25
 Hoewel een afspraak tussen belastingplichtige 

en belastingdienst kan worden afgestemd op de specifieke situatie van die belastingplichtige, bestaat 
het gevaar dat de belastingplichtige geen weet heeft van de rechtstoepassing bij andere, 
vergelijkbare belastingplichtigen. Dus ook als het risico van een te hoge belastingaanslag zich niet 
realiseert voor de individuele belastingplichtige, werkt deze zelfredzaamheid mogelijk negatief door 

                                                 
19

 Vgl. in dit kader tevens Rozemond 2000, p. 710. 
20

 Vgl. WRR 2002, p. 186. 
21

 Vgl. HR 8 augustus 2003, BNB 2003/345 waar annotator J. den Boer een innerlijke tegenstrijdigheid (m.b.t. het woord ‘fout’) 
in de motivering bloot legt die vergaande gevolgen voor de rechtsbescherming van de belastingplichtige kan hebben. De Hoge 
Raad heeft nooit expliciet deze onduidelijkheid hersteld, terwijl er toch voldoende mogelijkheden waren om dat, eventueel in 
een obiter dictum, te doen. 
22

 Vgl. HR 21 december 1994, BNB 1995/145 waarin de Hoge Raad overweegt dat het arrest HR 1 april 1987, BNB 1987/165 
niet is achterhaald door HR 27 april 1988, BNB 1988/182. Zie ook HR 14 juni 2002, BNB 2002/290, waarin wordt geoordeeld: 
‘Anders dan in de literatuur uit het arrest van de Hoge Raad van 21 september 1994, nr. 29 199, BNB 1995/15, wel is afgeleid, 
ontberen door een vennootschap gedane uitgaven slechts dan een zakelijk karakter - en kunnen zij derhalve niet ten laste van 
de winst worden gebracht - indien en voor zover zij zijn gedaan ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de 
aandeelhouder(s).’ 
23

 Fortuin 2010, p. 90. 
24

 Happé 2010. 
25

 Niessen 2011, paragraaf 4. 
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naar andere belastingplichtigen die met dezelfde rechtsvraag worstelen. Bij ontstentenis van een voor 
ieder toegankelijk antwoord van de hoogste rechter op deze rechtsvraag, kan de rechtsgelijkheid in 
gevaar komen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als een collega-inspecteur bij een belastingplichtige 
elders voor een andere oplossing kiest voor dezelfde rechtsvraag, bijvoorbeeld omdat de 
belastingdienst de in een individueel geval gekozen oplossing ten onrechte niet als (intern) beleid 
heeft geformuleerd. 
 
Happé heeft een pleidooi gehouden om de feitenrechter ook in belastingzaken de mogelijkheid te 
bieden prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te laten stellen.

26
 Bovendien stelde Happé voor dat het 

mogelijk zou moeten worden rechtsvragen die tussen inspecteur en belastingplichtige rijzen en 
waarbij de feitenvaststelling niet in discussie is, rechtstreeks aan de Hoge Raad voor te leggen langs 
de weg van een voor cassatie vatbare beschikking.

27
 Minstens zo interessant is echter hoe met name 

de Hoge Raad binnen het bestaande procesrechtelijke systeem de belastingpraktijk goed zou kunnen 
bedienen op het punt van de beantwoording van rechtsvragen.

28
 Dit is lastige problematiek. Het gaat 

niet alleen om een snel antwoord op een rechtsvraag, maar ook om een handzaam antwoord. Dat wil 
zeggen dat de praktijk goed uit de voeten moet kunnen met dat antwoord. De belastingrechter zal dan 
moeten inschatten wat de voor de praktijk meest ideale beslissing zal zijn. Soms zal dat een harde, 
duidelijke regel zijn. In andere gevallen kan de praktijk beter uit de voeten met een 
omstandighedencatalogus, zoals de Hoge Raad in een arrest van 19 maart 2010 gaf.

29
 Waar mogelijk 

zou de belastingrechter met een totaaloplossing kunnen komen. Lubbers gaf aan het wenselijk te 
vinden dat de Hoge Raad bij de afdoening van zaken niet alleen een oordeel geeft over het hem 
voorgelegde geschilpunt, maar in voorkomende gevallen tevens met dit geschilpunt onlosmakelijk 
verbonden vervolgvragen beantwoordt.

30
 Daarbij kan het gaan om vervolgvragen bij dezelfde 

belastingplichtige of een daarmee samenhangende belastingplichtige, waarmee partijen stellig in een 
later jaar te maken krijgen. Naast antwoorden op vervolgvragen kunnen totaaloplossingen de vorm 
hebben van regels voor naastliggende gevallen. Van den Berge – lid van de Belastingkamer van de 
Hoge Raad – heeft aandacht besteed aan de complicaties en bezwaren die zijn verbonden met het 
geven van totaaloplossingen.

31
 Hij wijst erop dat, kort gezegd, het met name op nog niet 

uitgekristalliseerde terreinen voor de Hoge Raad vaak lastig is meer te beslissen dan het door partijen 
opgeworpen en bediscussieerde geschilpunt. De Hoge Raad zal terughoudend moeten zijn in het 
beantwoorden van allerlei vervolgvragen, omdat hij de consequenties van zijn beslissingen vaak niet 
direct, of maar in beperkte mate, kan overzien. Naar onze mening zou het inschakelen van 
deskundigen (zie paragraaf 2) hier kunnen helpen. 
 
4. Conflicten tussen burger en overheid daadwerkelijk oplossen 
 
Lang niet alle zaken die bij de belastingrechter aanhangig worden gemaakt, betreffen zuiver ‘zakelijke 
geschillen’. In sommige zaken is de wijze waarop de belastingplichtige door de belastingheffende 
instantie is behandeld tijdens de aanslag- of bezwaarfase de doorslaggevende reden voor het 
aanhangig maken van het geschil bij de belastingrechter.

32
 Gedacht kan worden aan het geval waarin 

de gemeente bij de behandeling van het bezwaar in een WOZ-zaak geen werk van die zaak maakt en 
de belastingplichtige alleen maar standaardbrieven stuurt die geen antwoord geven op de (specifieke) 
klachten die de belastingplichtige tegen de WOZ-beschikking aanvoert. Het is niet vreemd dat de 
belastingplichtige in dat geval ontevreden is over de wijze waarop de gemeente hem in de 
bezwaarfase heeft behandeld en dat hij daarom zijn zaak aan de belastingrechter voorlegt. In dit 
kader betoogt belastingrechter Röben in 2004: ‘Uit onderzoek na een aantal in de fiscale beroepsfase 
uitgevoerde mediations is gebleken dat in zeer veel zaken sprake was van communicatieproblemen 
tussen de belastingheffende instantie en de burger. Dat bevestigt het bestaande beeld dat ongeveer 
de helft van het aantal fiscale beroepen wordt veroorzaakt door een onvoldoende behandeling in de 
bezwaarfase. De burger heeft te vaak - terecht of onterecht - het gevoel dat niet serieus naar zijn 

                                                 
26

 Happé 2010. 
27

 Zie voor een reactie op de suggesties van Happé: Wattel 2010. 
28

 Gribnau 2011 besteedt aandacht aan de meer omvattende vraag hoe nieuwe rechtsvragen ontstaan en wie daarop een 
antwoord geeft. Gribnau gaat in op de positie van de belastingrechter, de wetgever, de belastingdienst en de belastingplichtige. 
29 HR 19 maart 2010, BNB 2010/214 
30

 Lubbers 2002. 
31

 Van den Berge 2002. 
32

 Van den Bos 2007 noemt in zijn inleiding enkele voorbeelden die aantonen ‘dat wanneer burgers zich onrechtvaardig 
behandeld voelen, dit voor hen vaak aanleiding is om te protesteren tegen bestuursorganen.’ 
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bezwaren is geluisterd.’
33

 Vermoedelijk ligt hieraan een verschil in perceptie ten grondslag. In ‘Het 
verhaal achter de klacht’, een ??? van de Nationale ombudsman,

34
 wordt geconstateerd dat er in de 

verhouding tussen burger en overheid twee partijen en twee percepties zijn. Vanuit een juridisch 
perspectief staat de rechtmatigheid centraal, een perceptie die vaak wordt gekozen door 
overheidsinstanties. Burgers redeneren echter veel meer vanuit hun rechtvaardigheidsgevoel.

35
 Het is 

voor de belastingplichtige derhalve niet alleen van belang dat een belastingaanslag of beschikking 
rechtmatig is. Het is haast net zo belangrijk dat hij door de belastingheffende instantie tijdens de 
aanslag- en bezwaarfase behoorlijk wordt behandeld (zo uiteraard ook door de rechter in de 
beroepsfase). Zowel onrechtmatig als onbehoorlijk handelen kunnen leiden tot procedures bij de 
belastingrechter.

36
 Het is tegen deze achtergrond niet vreemd dat onderzoek uitwijst dat de inzet van 

mediationtechnieken in de primaire besluitvorming en bij klachten en bezwaren helpt het aantal 
beroepen bij de rechter te voorkomen.

37
 Bij de inzet van mediationtechnieken wordt immers ook 

aandacht besteed aan de wijze waarop de burger zich behandeld voelt door de overheid. 
 
De belastingrechter heeft als taak de rechtmatigheid van een aanslag of beschikking te beoordelen. 
Bij die beoordeling dient hij zich niet te beperken tot de vraag of de belastingheffende instantie is 
gebleven binnen de door de wet gestelde grenzen: de belastingrechter moet tevens onderzoeken of 
de wijze waarop de overheid zijn bevoegdheden heeft gehanteerd anderszins in strijd komt met het 
recht, doordat daarbij niet is gehandeld in overeenstemming met de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur.

38
 Al langere tijd toetst de belastingrechter het optreden van de belastingheffende 

instantie aan beginselen als het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.
39

 Sinds het arrest 
van de Hoge Raad van 23 september 2005 is er in het belastingrecht aandacht gekomen voor het 
beginsel van ‘fair play’.

40
 De laatste jaren is ook het zorgvuldigheidsbeginsel

41
 aan een opmars in het 

belastingrecht begonnen, met name in de sfeer van de heffingsrentebeschikking.
42

 
 
Als een belastingplichtige zich in een procedure over een aanslag of beschikking bij de 
belastingrechter beklaagt over de wijze waarop hij door de belastingheffende instantie tijdens de 
aanslag- of bezwaarfase is behandeld, dan zal de belastingrechter in vele gevallen ter zitting aan die 
klachten aandacht besteden. De belastingheffende instantie zal om opheldering worden gevraagd en 
in een aantal gevallen zal de belastingrechter zich misschien laten ontvallen dat de gang van zaken 
geen schoonheidsprijs verdient. In een enkel geval ziet de belastingrechter reden ook in zijn uitspraak 
aan die klachten aandacht te besteden. Dat verloopt doorgaans volgens een min-of-meer vast 
patroon. Eerst worden de klachten die de belastingplichtige aanvoert, geïnterpreteerd. Daarbij komt 
de belastingrechter tot de conclusie dat de belastingplichtige in wezen betoogt dat het 
zorgvuldigheidsbeginsel door de belastingheffende instantie is geschonden. Vervolgens zet de 
belastingrechter uiteen dat een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel niet leidt tot een 
vernietiging of vermindering van de aanslag of aanpassing van de beschikking.

43
 In dat kader wordt 

steevast gewezen op een arrest van 28 oktober 1992,,waarin de Hoge Raad overwoog: ‘De opvatting 
(...) dat een onzorgvuldige vaststelling van een aanslag onder omstandigheden tot nietigheid daarvan 
moet leiden, kan evenwel niet als juist worden aanvaard, aangezien de mogelijk uit die 
onzorgvuldigheid ten nadele van de belastingplichtige voortvloeiende onjuistheden in bezwaar of 
beroep kunnen worden hersteld.’

44
 Ten slotte wordt dan vaak geoordeeld dat de vraag of de 

belastingheffende instantie tijdens de aanslag- of bezwaarfase onzorgvuldig heeft gehandeld om die 
reden onbeantwoord kan blijven.

45
 

                                                 
33

 Röben 2004. 
34

 Nationale ombudsman 2008, p. 7. 
35

 Dit zal in het algemeen minder gelden voor (fiscale) professionals; vgl. Gribnau 2008. Er dient dus gedifferentieerd te 
worden.  
36

 Vgl. Nationale ombudsman 2008, p. 8. 
37

 Brenninkmeijer 2011. 
38

 HR 7 januari 1970, BNB 1970/78. 
39

 Een aantal beginselen van behoorlijk bestuur is overigens inmiddels gecodificeerd; zie de artikelen 3:2 t/m 3:4 Awb. 
40

 HR 23 september 2005, BNB 2006/21; Zie bijvoorbeeld Pechler 2005 en Van Eijsden 2007. 
41

 R.H. Happé geeft in zijn noot bij HR 28 maart 2001, BNB 2001/297 een overzicht met betrekking tot de rol die het 
zorgvuldigheidsbeginsel in het belastingrecht speelt. 
42

 Zie bijvoorbeeld HR 24 september 2010, BNB 2010/314. 
43

 Het gaat hier niet om de gevallen waarin het zorgvuldigheidsbeginsel in de weg staat aan het in rekening brengen van 
heffingsrente aan de belastingplichtige. 
44 HR 28 oktober 1992, BNB 1993/36.  
45

 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 30 juli 2002, nr. 01/3247, V-N 2002/41.1.4, Hof Amsterdam 11 februari 2003, nr. 02/4102, V-
N 2003/36.3, Rechtbank Breda 7 juni 2007, nr. AWB 06/708, V-N 2007/49.1 en Hof ’s-Hertogenbosch 2 augustus 2007, nr. 
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Als de belastingrechter zich bij de behandeling van de zaak beperkt tot een beoordeling van de 
rechtmatigheid van de aanslag of beschikking, negeert hij in voorkomende gevallen een belangrijke 
reden voor het aanhangig maken van die zaak bij de belastingrechter, namelijk de klachten van de 
belastingplichtige met betrekking tot de wijze waarop hij tijdens de aanslag- of bezwaarfase door de 
belastingheffende instantie is behandeld. Hij lost het conflict dat de belastingplichtige met de 
overheidsinstantie heeft mitsdien niet (geheel) op. Het gevolg daarvan kan zijn dat de 
belastingplichtige zich door de belastingrechter in eerste aanleg niet gehoord voelt en dat hij om die 
reden doorprocedeert (en in hoger beroep gaat). Naar onze mening is dit ongewenst. 
 
In het licht van het voorgaande pleiten wij ervoor dat indien een belastingplichtige zich bij de 
belastingrechter beklaagt over de wijze waarop hij tijdens de aanslag- en bezwaarfase door de 
belastingheffende instantie is behandeld, de belastingrechter zich niet beperkt tot een (vermanende) 
opmerking ter zitting richting de heffingsambtenaar. Naar onze mening zou de belastingrechter de 
klachten in zijn uitspraak inhoudelijk moeten behandelen. Hij zou een oordeel moeten vellen over de 
vraag of de belastingplichtige inderdaad – kort gezegd – onbehoorlijk is behandeld door de 
belastingheffende instantie. Dat hij vervolgens in de sfeer van de aanslag of beschikking geen 
gevolgen kan verbinden aan de eventuele conclusie dat de klachten inderdaad gegrond zijn, achten 
wij niet bezwaarlijk.  
 
Onder omstandigheden zou de belastingrechter nog een stap kunnen zetten en op zoek kunnen gaan 
naar het belangenconflict in het juridische geschil. Hij zou met behulp van inzichten en technieken 
afkomstig uit de sfeer van mediation dat belangenconflict aan de oppervlakte kunnen krijgen.

46
 

Belangrijk is ons inziens dat de belastingrechter zich realiseert dat hij een scala aan instrumenten en 
technieken in zijn gereedschapskist heeft die een gedifferentieerde aanpak mogelijk maken.

47
 

 
Deze aanpak van klachten door de belastingrechter heeft als voordeel dat het voor de 
belastingplichtige – hoewel zijn beroep met betrekking tot de aanslag of beschikking weliswaar wordt 
afgewezen – zichtbaar wordt dat de belastingrechter oog heeft gehad voor zijn klachten met 
betrekking tot de wijze waarop de overheidsinstantie hem heeft bejegend in het traject vòòr de 
beroepsfase. Voor de belastingplichtige zal deze erkenning in vele gevallen voldoende zijn, schatten 
wij in. Bovendien is de kans groot dat de overheidsinstantie meer leert van een oordeel dat is 
neergelegd in een uitspraak dan van opmerkingen tijdens de zitting in de richting van de 
heffingsambtenaar. Door de beoordeling van het overheidsoptreden op te nemen in de uitspraak vindt 
terugkoppeling plaats: de overheidsinstantie kan door bestudering van de rechterlijke uitspraken 
informatie verzamelen over de wijze waarop burgers worden behandeld en daarvan leren.

48
 

 
De beoordeling van de gedragingen van de belastingheffende instantie door de belastingrechter staat 
los van de rechtsmatigheidsbeoordeling van de aanslag of beschikking. Het oordeel van de 
belastingrechter over het optreden van de belastingheffende instantie heeft dan ook geen invloed op 
de hoogte van de aanslag of de beschikking waarover wordt geprocedeerd. In wezen vindt die 
beoordeling plaats in een overweging ten overvloede. Wel zou het wenselijk zijn de belastingplichtige 
een proceskostenvergoeding toe te kennen bij een onbehoorlijke behandeling door de 
belastingheffende instantie.

49
 

 

                                                                                                                                                        
04/01224, V-N 2008/17.20. Soms gaat de belastingrechter wel inhoudelijk in op de klacht maar leidt dit evenmin tot een 
aanpassing van aanslag of beschikking. Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Gravenhage 26 maart 2010, nr. BK-09/00024 en BK-09/00040, 
V-N 2010/40.1.1. 
46

 Vgl. Allewijn 2011. 
47

 Vgl. Schueler 2011, p. 2441. Hij wijst er op dat de rechter niet enkel legitimiteit verwerft door een ‘formele en afstandelijke 
toetsing aan algemene regels’, hoe noodzakelijk ook. Er is meer nodig. Finale geschillenbeslechting, comparities en 
regiezittingen kunnen zijns inziens ‘een procesecht gaan opleveren waarin de burger een procespositie krijgt die meer in 
evenwicht is met die van het bestuur.’ 
48

 Het is wenselijk dat de belastingrechter ook in zijn jaarverslag in algemene termen ingaat op zaken waarin belastingplichtigen 
onbehoorlijk zijn behandeld door belastingheffende instanties. Zie Gribnau, Lubbers en Vording 2008.  
49

 Vgl. HR 4 februari 2011, BNB 2011/103, waar de Hoge Raad oordeelt dat ook buiten de situatie dat een bestuursorgaan 
tegen beter weten in een beslissing neemt of handhaaft, ruimte is voor een integrale proceskostenvergoeding. Dit doet zich 
bijvoorbeeld voor wanneer het bestuursorgaan in vergaande mate onzorgvuldig handelt. Vgl. ook de Nationale Ombudsman, 
24 januari 2011, nr. 2011/0019, V- N 2011/10.33, waarin wordt geoordeeld dat schadevergoeding ook mogelijk moet zijn bij 
onzorgvuldig of onbehoorlijk optreden. 
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Hiervoor hebben wij betoogd dat de belastingrechter zich in voorkomende gevallen zou moeten 
uitspreken over de wijze waarop de belastingplichtige in de aanslag- en bezwaarfase door de 
belastingheffende instantie is behandeld. De vraag rijst welke criteria de belastingrechter daarbij zou 
moeten hanteren. Naar onze mening kan de belastingrechter het beste aansluiten bij de 
behoorlijkheidscriteria uit het toetsingskader van de Nationale ombudsman. Art. 9:27 Awb bepaalt dat 
de ombudsman

50
 beoordeelt of het bestuursorgaan zich in de door hem onderzochte aangelegenheid 

al dan niet behoorlijk heeft gedragen. In de loop van de tijd heeft de Nationale ombudsman voor die 
beoordeling een toetsingskader ontwikkeld.

51
 Aan de hand van dit toetsingskader, dat is 

uitgeschreven in de Behoorlijkheidswijzer
52

 en als bijlage is opgenomen in het jaarverslag van de 
Nationale ombudsman over 2009, beoordeelt de Nationale ombudsman de rechtmatigheid en de 
behoorlijkheid van het overheidsoptreden. Wij zijn van mening dat de belastingrechter zich in de 
toekomst zou moeten beraden op de vraag of elementen uit dit toetsingskader ook door hem kunnen 
worden gebruikt in belastingzaken. 
 
5. Conclusies 
 
Over de toekomst van de belastingrechtspraak kan veel worden gezegd. Wij hebben ervoor gekozen 
drie uitdagingen te bespreken waarvoor de belastingrechter zich de komende jaren ziet gesteld. In de 
eerste plaats moet de belastingrechter naar onze mening ervoor zorgen dat de maatschappij het 
vertrouwen in hem behoudt. Daar waar de rechter optreedt als rechtsvinder en rechtsvormer kan hij 
dit vertrouwen behouden door: 
- meer inzicht te geven in de oorzaken van rechtsvindingsproblemen zodat kwalitatief ondermaatse 
wetgeving niet op hem afstraalt; 
- bij de uitleg van kwalitatief ondermaatse wetgeving geen oplossingen te geven die zich op lange 
termijn tegen hem keren; 
- de kloof tussen rechter en maatschappij te verkleinen door in voorkomende gevallen deskundigen te 
raadplegen; 
- vaker op de beperkingen te wijzen die zijn verbonden aan rechtsvorming door de belastingrechter;  
- de rechtszekerheid te vergroten door meer duidelijkheid over de koers bij rechtsvinding en –vorming 
te verschaffen. 
 
In de tweede plaats zou de belastingrechter ervoor moeten zorgen dat hij de praktijk adequaat 
bedient door belangrijke rechtsvragen tijdig en handzaam te beantwoorden. Dit is lastige 
problematiek. De belastingrechter zal moeten inschatten wat de voor de praktijk meest ideale 
beslissing zal zijn. Soms zal dat een harde, duidelijke regel zijn. In andere gevallen kan de praktijk 
beter uit de voeten met een omstandighedencatalogus. Waar mogelijk zou de belastingrechter met 
een totaaloplossing kunnen komen. 
 
Ten slotte moet de belastingrechter in eerste aanleg voorkomen dat partijen onnodig doorprocederen. 
Wij hebben geconstateerd dat als de belastingrechter zich bij de behandeling van de zaak beperkt tot 
een beoordeling van de rechtmatigheid van de aanslag of beschikking, hij in voorkomende gevallen 
een belangrijke reden voor het aanhangig maken van die zaak bij de belastingrechter negeert, 
namelijk de klachten van de belastingplichtige met betrekking tot de wijze waarop hij tijdens de 
aanslag- of bezwaarfase door de belastingheffende instantie is behandeld. De belastingrechter lost 
het conflict dat de belastingplichtige met de overheidsinstantie heeft mitsdien niet (geheel) op. Het 
gevolg daarvan kan zijn dat de belastingplichtige zich door de belastingrechter in eerste aanleg niet 
voelt gehoord en dat hij om die reden doorprocedeert. Om die reden hebben wij ervoor gepleit dat de 
belastingrechter zich in voorkomende gevallen zou moeten uitspreken over de wijze waarop de 
belastingplichtige in de aanslag- en bezwaarfase door de belastingheffende instantie is behandeld. 
Voor de beoordeling van het handelen van die instantie kan de belastingrechter zich het beste 
aansluiten bij de behoorlijkheidscriteria uit het toetsingskader van de Nationale ombudsman. 
 

                                                 
50

 Art. 9.17 Awb bepaalt dat onder ‘ombudsman’ moet worden verstaan: de Nationale ombudsman en een ombudsman of 
ombudscommissie ingesteld krachtens de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet of de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. 
51

 Zie Langbroek en Rijpkema 2004. Zie voor evaluatie van de door de Nationale ombudsman gehanteerde 
behoorlijkheidsnormen in 2005 en 2006: Langbroek en Rijpkema 2007. 
52

 De Behoorlijkheidswijzer is voor het eerst verschenen in 2004. De meest recente versie is van maart 2010 en is terug te 
vinden op www.nationaleombudsman.nl. 
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