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Legitieme belastingheffing: recht, governance en vertrouwen• 
 
 
Prof mr. dr. J.L.M. Gribnau∗ 
 
  
1 Inleiding 
 
In de loop van de twintigste eeuw zijn in het belastingrecht andere normen dan de wet, 
namelijk rechtsbeginselen, een belangrijke rol gaan vervullen in de fiscale rechtsbetrekking. 
In mijn proefschrift stonden daarom twee juridische concepten - ‘rechtsbetrekking’ en 
‘rechtsbeginsel’ - centraal.1 In deze studie koos ik voor een specifieke probleemstelling, 
namelijk op welke wijze bepaalt het recht hoe fiscus en belastingplichtige zich jegens elkaar 
hebben te gedragen? Deze probleemstelling leidde tot twee samenhangende deelonderzoeken. 
De vraag is immers enerzijds wat recht is en anderzijds wat de specifieke kenmerken zijn van 
de verhouding tussen fiscus en belastingplichtige. De constatering dat wet en recht niet 
samenvallen was het uitgangspunt bij de beantwoording van deze vragen. Dat heeft geleid tot 
een zoektocht naar de normatieve grondslag van het recht en van het belastingrecht in het 
bijzonder. 
Centrale these van mijn proefschrift was dat deze grondslag wordt gevormd door algemene - 
fundamentele - rechtsbeginselen, die ten dienste staan van rechtswaarden. Algemene 
rechtsbeginselen vormen de brug tussen het recht in een rechtsorde en de waarden van de 
samenleving. De rule of law is de heerschappij van rechtsbeginselen, die de kern van het recht 
in de moderne democratische rechtsstaat vormen. De gedachte dat rechtsbeginselen het 
normatieve fundament van het recht zijn, leidt tot een specifieke conceptie van de 
rechtsbetrekking tussen fiscus en belastingplichtige en met name van de zorgplicht die zij 
wederzijds hebben. De wisselende verhouding waarin wet en ongeschreven recht de fiscale 
rechtsbetrekking bepalen is aan de hand van drie fiscale leerstukken geïllustreerd: 
navordering, de toezegging in het kader van het vertrouwensbeginsel en de fiscale 
vaststellingsovereenkomst (fiscaal compromis). 
In deze bijdrage ga ik verder op het in mijn proefschrift ingeslagen pad. Ik zal mijn betoog 
van toen in een wat breder verband plaatsen, door een blik over de grenzen van de traditionele 
belastingwetenschap te werpen. Ik zal de fiscale rechtsbetrekking en het belang van 
rechtsbeginselen vanuit het perspectief van de legitimiteit van belastingheffing analyseren, 
waarbij ik het concept ‘legitimiteit’ niet enkel vanuit een klassiek juridisch perspectief 
benader. De bestuurskunde (public governance) en de sociale wetenschappen (sociologie & 
sociale psychologie) bieden namelijk interessante mogelijkheden het concept ‘legitimiteit’ te 
verbreden. Die bieden een zinvolle aanvulling omdat enkel het hanteren van juridische criteria 
voor de beoordeling van de belastingheffing zou kunnen leiden tot een te beperkt zicht op wat 
burgers als rechtvaardig ervaren. De juridische opvatting dat handelen volgens de normen van 
het belastingrecht voldoende is om legitimiteit te waarborgen, is dan te beperkt. Dat zou een 
wat zelfgenoegzaam perspectief zijn, alsof het belastingrecht een autonoom en autark eilandje 
is dat los staat van de maatschappij en de burgers – met hun wensen en behoeften met 
betrekking tot legitiem overheidshandelen.  

                                                
• Dit artikel is in bijna ongewijzigde vorm eerder verschenen in: A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M. 
van Sonderen (red.), ’k Moet eerlijk zeggen. Vriendenbundel Henk van Arendonk, Den Haag: Sdu Uitgevers, 
2013, p. 79-101.  
∗ Hoogleraar Methodologie van het belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Universiteit van Tilburg; 
Hoogleraar Kwaliteit van fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden; J.L.M.Gribnau@tilburguniversity.edu. 
1 J.L.M. Gribnau, Rechtsbetrekking en rechtsbeginselen in het belastingrecht. Rechtstheoretische beschouwingen 
over navordering, toezegging en fiscale vaststellingsovereenkomst, Deventer: Gouda Quint, 1998 
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Vanuit de bestuurskunde bezien vereist legitieme belastingheffing dat rekening wordt 
gehouden met de behoeften, wensen en belangen van de burgers zoals zij die zelf zien. Dit 
kan worden bevorderd door (horizontaal) samen te werken met de burgers en 
maatschappelijke organisaties. Horizontaal toezicht past goed binnen een dergelijke 
governance benadering, zoals zal blijken. Vertrouwen speelt hierbij een cruciale rol, het 
begrip ‘vertrouwen’ zal daarom vanuit een sociaal-wetenschappelijke invalshoek verder 
worden uitgediept. Met deze gevarieerde benadering wordt meer expliciet aandacht besteed 
aan de achter de (juridische) fiscale rechtsbetrekking liggende sociale betrekking.2 
Door inzichten uit drie verschillende wetenschappelijke disciplines aldus bij elkaar te brengen 
zal deze bijdrage een multidisciplinair karakter krijgen. Er is nog niet echt sprake van 
interdisciplinariteit omdat dit beperkte onderzoek niet is verlopen volgens een geïntegreerde 
procedure die tot volledig nieuwe resultaten leidt.3 Nederlands fiscaal onderzoek kent 
overigens nog zelden een werkelijk interdisciplinair karakter.4 
 
2 Rechtsstaat: macht gebonden aan recht  
 
2.1. De heerschappij van de wet 
 
De behoefte aan legitimiteit door het recht ontwikkelde zich met de opkomst van de 
(moderne) staat. Volgens juristen leidde de binding van de macht aan het recht tot een 
‘vrijwillige’ aanvaarding van machtsuitoefening, zoals belastingheffing. Burgers zijn dan 
verplicht te gehoorzamen. Deze idee van juridische legitimiteit ontwikkelde zich in de loop 
der tijd. 
Hoe ontstond de staat? In de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd slaagden vorsten er 
in hun macht in tweeërlei opzicht uit te breiden. Grote en sterke vorstendommen ontstonden 
door interne en externe machtsuitbreiding.5 Zo ontstond de staat die beschikte over het 
monopolie op (legitiem) geweld en die de uiteindelijke bron van recht was.  
Grote en sterke vorstendommen ontstonden enerzijds door – interne – machtsuitbreiding ten 
opzichte van andere machten op hun grondgebied. Op het terrein van oorlogvoering (het 
leger), buitenlandse betrekkingen, wetgeving en hoogste rechtspraak werd de destijds 
bestaande zelfstandige macht van de adel, de Kerk en de steden gebroken. 
Anderzijds was er – externe – machtsuitbreiding in de vorm van territoriale expansie. De 
externe machtsuitbreiding door territoriale schaalvergroting verliep stapsgewijs door 
samenvoeging van kleinere territoriale verbanden. Zo ontstonden in de Nederlanden tot het 
einde van de dertiende eeuw landsheerlijke gebieden door samenvoeging van relatief kleine 
gouwen tot grote graafschappen en hertogdommen. De voortgaande clustering leidde tot 
territoriale verbanden die in de zestiende eeuw opgingen in een monarchaal verband: het 
Habsburgse Rijk. 

                                                
2 In een empirische sociaal-wetenschappelijke benadering van legitimiteit staat het feitelijk overheidsgedrag 
en/of de perceptie van de individuele burgers daarvan in die sociale betrekking centraal. Dit is een ander 
belangrijk aspect van legitimiteit. Vgl. J.L.M. Gribnau, Belastingen als moreel fenomeen, Den Haag: Boom 
fiscale uitgevers, 2013. 
3 A.F. Repko, Interdisciplinary Research: Process and Theory, Second Edition, Los Angeles [etc.]: Sage 
Publications, 2011, p. 13. Vgl. S. Taekema & B. van Klink, ‘Dwarsverbanden. Interdisciplinair onderzoek in de 
rechtswetenschap’, NJB 2009/36, nr. 1993 p. 2559 e.v. en S. Taekema & B. van Klink, On the Border. Limits 
and Possibilities of Interdisciplinary Research’, in B. van Klink & S. Taekema (eds.), Law and Method: 
Interdisciplinary Research into Law, Tübingen: Mohr Siebeck, 2011. 
4 Vgl. S.J.C. Hemels, De Toren van Babel: Grenzen aan de autonomie van de belastingwetgever en de invloed 
daarvan op (fiscale) wetenschapsbeoefening, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2011 en J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers 
& H. Vording, ‘Belastingwetenschap: 80 jaar en bijna volwassen?’, MBB 2011/12, p. 488-499. 
5 M. van Creveld, The Rise and Decline of the State, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 59-126. 
J.L.M. Gribnau, Soevereiniteit en legitimiteit: Grenzen aan (fiscale) regelgeving, Amersfoort, SDU, 2009. 
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Met behulp van belastingen werden de oorlogen ten behoeve van de externe 
machtsuitbreiding gefinancierd. Dat leidde al gauw tot een stijgende belastingdruk. 
Regelmatig werden nieuwe belastingen geïntroduceerd of werden bestaande belastingen 
verhoogd om de alsmaar toenemende kosten van oorlogsvoering te bestrijden. Belastingen 
waren uiteraard niet de enige bron van inkomen van de staat. Geld kon bijvoorbeeld ook 
worden geleend. De zich ontwikkelende staten hanteerden veelal een verschillende 
financieringsmix die ook in de loop der tijd kon veranderen. Dat neemt niet weg dat 
belastingen steeds belangrijker werden. De nieuwe en hogere belastingen versterkten de 
macht van de staat en zijn bestuursapparaat. De hogere belastingdruk leidde dus tot een 
sterkere staat. 
Handelen verschaft conform het recht de staat legitimiteit. Dat recht heeft in de loop der tijd 
veranderingen ondergaan. Met de opkomst van de staat won ook wetgeving langzaam maar 
zeker aan belang. Al in de late middeleeuwen bleek de zich snel ontwikkelende samenleving 
behoefte te hebben aan een dynamischer conceptie van recht dan de tot dan toe gebruikelijke 
idee van gewoonterecht. De grote economische, politieke en sociale veranderingen vroegen 
om bewust gecreëerd recht dat kon reageren op deze dynamiek. Tussen de elfde en de 
zestiende eeuw evolueerde wetgeving tot een autonome bron van recht ten koste van het 
gewoonterecht dat gevonden werd en dus niet maakbaar was.6 Recht werd steeds meer gezien 
als de uitdrukking van een bewust geplande wetgevende handeling die aan nieuwe situaties 
kon worden aangepast en deze van passende regels kon voorzien. 
Rechtsvorming – en met name wetgeving – is bij uitstek een attribuut van de soevereine 
macht. Maar het recht stelt ook grenzen aan de soevereine machtsuitoefening. 
Machts(uitoefening) is onderworpen aan het recht (sub lege). De bron van het recht is niet een 
vorst met al zijn mogelijke nukken en luimen, maar de onpersoonlijke staat (een 
rechtspersoon). In deze staat regeert een bestuursapparaat door een systeem van recht. Staat 
en recht, dat is steeds meer allereerst de wet, zijn dus innig met elkaar verknoopt. De moderne 
staat is daarom een rechtssysteem; macht wordt uitgeoefend in naam van en in 
overeenstemming met een stelsel van rechtsregels. Het bestaan van de staat is afhankelijk van 
een rechtssysteem, en omgekeerd is de aanwezigheid van een rechtssysteem een aanwijzing 
dat er een staat is.7  
Deze ontwikkeling culmineerde in de klassieke rechtsstaatgedachte van de negentiende eeuw 
volgens welke de wetgever het monopolie op rechtsvorming heeft.8 Dit gaat gepaard met een 
positivistische conceptie van wetgeving: het recht wordt geponeerd en uitgevaardigd door de 
wetgever. De wil van de wetgever, de centrale figuur in de rechtsstaat, bepaalt wat als recht 
geldt.9 Volgens dit wetspositivisme geldt dus de wet als enige rechtsbron (gewoonterecht gold 
dan enkel op basis van een – al dan niet impliciete – erkenning door de wetgever). Wetgeving 
wordt sterk voluntaristisch en positivistisch opgevat. Recht is de wil van de wetgever die in 
een bevel wordt uitgedrukt. Gegeven het monopolie op rechtsvorming van de wetgever rest 
bestuursorganen zoals de Belastingdienst een zeer bescheiden plaats. Het bestuur wordt gezien 
als louter uitvoerende macht, dat de wet slechts hoeft toe te passen.10 Hetzelfde geldt eigenlijk 
voor de rechter, hij was enkel een verlengstuk van de wetgever. Daarbij geldt dat handelen 
volgens het recht, om machtsuitoefening legitiem te doen zijn, handelen volgens de wet is. 
Legaal handelen betekent legitiem handelen. Legaliteit en legitimiteit vallen samen. 
                                                
6 R. Lesaffer, ‘De opmars van wetgeving in de continentale juridische traditie (11de-19de eeuw)’, in B. van 
Klink & W. Witteveen (red.), De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 2000, p. 33-38. 
7 A.P. d'Entrèves, The Notion of the State. An Introduction to Political Theory, Oxford: Oxford University Press, 
1967, p. 91-92. 
8 Recht kon overigens alleen het product zijn van soevereine staten; vgl. Howland & White 2009, p. 7. 
9 Gribnau 1998, p. 17-18. 
10 De praktijk week stevig af van de theorie. Voor ‘het praktisch functioneren van het openbaar bestuur was het 
uiteraard onmogelijk zich te beperken tot uitvoering van wetten al was het alleen maar omdat het openbaar bestuur 
veel meer omvat dan ooit in wetten is neergelegd en kan worden neergelegd.’; J. van der Hoeven, Opkomst en 
ondergang van een heersende leer. De leer van het wetspositivisme, Amsterdam etc.: KNAW, 1990. 
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2.2 De heerschappij van rechtsbeginselen 
 
In de loop van de twintigste eeuw is de wetgever zijn monopolie op rechtsvorming 
kwijtgeraakt. In de moderne democratische rechtsstaat zijn wetgever, bestuur en rechter, 
meerdere organen bevoegd tot rechtsvorming. Maar deze organen zijn niet volledig 
gelijkwaardig. De wetgever heeft de positie van een senior partner naast zijn junior partners.11 
In onze democratische rechtsstaat ligt het primaat uitdrukkelijk bij de democratisch 
gelegitimeerde wetgever. Dit primaat berust op het abstracte, algemene en onpartijdige 
karakter van het wetgevend proces dat een zekere rationaliteit van de wet garandeert. Dit 
rechtvaardigt in de rechtsstaat het regeren per leges - door middel van wetten.12 
Zoals de wetgever zijn monopoliepositie kwijt raakt, verliest de wet zijn alleenheerschappij. In 
de twintigste eeuw winnen rechtsbeginselen aanzienlijk in gewicht. De wet verliest dan zijn 
alleenheerschappij met betrekking tot bestuursbevoegdheid en bestuursoptreden, daaronder de 
belastingheffing door de Belastingdienst. De rule of law is dan niet meer de heerschappij van de 
wet, maar de heerschappij van het recht. Het - strikte - legaliteitsbeginsel in de zin van wetmatig-
heidsbeginsel is een onderdeel geworden van het rechtmatigheidsbeginsel. Dit is de eis dat de 
inrichting en het handelen van het bestuur onderworpen moeten zijn aan het recht. Het legaliteits-
beginsel als fundamentele rechtsnorm voor het bestuursoptreden kan conflicteren met een of 
meerdere andere rechtsbeginselen en onder omstandigheden minder gewicht hebben. De strikte 
toepassing van de wet moet in dergelijke bijzondere gevallen wijken voor bijvoorbeeld het 
vertrouwensbeginsel. Maar niet alleen de toepassing van de wet, ook de wet zelf moet nu de toets 
aan fundamentele rechtsbeginselen kunnen doorstaan.13 In uitzonderlijke gevallen kan dan een 
wettelijke regel door de rechter onverbindend worden verklaard wegens strijd met een 
fundamenteel beginsel dat is opgenomen in een direct werkende, een ieder verbindende 
verdragsbepaling, bijvoorbeeld art. 26 IVBPR en art 14 EVRM j.o. art. Eerste Protocol.14 Maar 
de wet zal ook de toets aan andere fundamentele rechtsbeginselen (of beginselen van behoorlijke 
wetgeving), zoals het rechtszekerheidsbeginsel moeten kunnen doorstaan.15 Gevolg is dat de wet 
zelf in overeenstemming moet zijn met fundamentele rechtsbeginselen en de toepassing van de 
wet in overeenstemming met beginselen van behoorlijk bestuur. 
Boven zagen we dat legitieme statelijke machtsuitoefening, zoals belastingheffing, handelen in 
overeenstemming met de wet eist. We zien nu dat legitimiteit verwerven betekent handelen in 
overeenstemming met wet én rechtsbeginselen. Een dergelijk handelen bevordert meer 
specifiek de ‘outputlegitimiteit’ van de belastingwetgever en de Belastingdienst. Zij dragen zo 
bij aan het functioneren van de rechtsstaat, in termen van output, productie of 
dienstverlening.16 Legitimiteit gaat dus verder dan legaliteit. Doordat wet en recht, 
wetmatigheid en rechtmatigheid onderscheiden zijn, gaan legaliteit en legitimiteit uiteenlopen.  

                                                
11 Vgl. A. Barak, The Judge in a Democracy, Princeton: Princeton University Press, 2006, p. 17  
12 N. Bobbio, ‘The rule of men or the rule of law’, in Idem, The Future of Democracy, Minneapolis: The University 
of Minnesota Press, 1987, p. 143. 
13 J.L.M. Gribnau, ‘Rechtsbeginselen en evaluatie van belastingwetgeving’, in A.C. Rijkers & H. Vording (red.), 
Vijf jaar Wet IB 2001, Deventer: Kluwer, 2006. 
14 J.L.M. Gribnau, ‘Equality, consistency, and impartiality in tax legislation’, in Hans L.M. Gribnau (ed.), Legal 
Protection against Discriminatory Tax Legislation, The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 2003. 
15 M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen, Amersfoort: Sdu 
Uitgevers, 2009 en M. Schuver-Bravenboer, Fiscaal overgangsbeleid, Deventer: Kluwer, 2009 en M.R.T. 
Pauwels, ‘Fiscaal overgangsrecht: balanceren tussen verandering en rechtszekerheid’, in Tijd voor verandering: 
over overgangsrecht, (preadviezen VAR 2011) Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2011. 
16 Vgl. WRR, De toekomst van de nationale rechtsstaat, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002, p. 109. 
Inputlegitimiteit duidt daartegenover de legitimiteit aan die de instituties ontlenen aan hun instelling, positie of 
samenstelling, dus onafhankelijk van hun prestaties. Voor de Belastingdienst is dat bijvoorbeeld het gegeven dat 
hij belast is met de belastingheffing in Nederland en bestaat uit deskundige en zorgvuldig geselecteerde 
ambtenaren.  
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Anders dan onder de heerschappij van de wet is dit onderscheid tussen legaliteit en legitimiteit 
dan ook van belang voor de belastingheffing door de Belastingdienst als bestuursorgaan. Wil de 
Belastingdienst met zijn handelen legitimiteit verwerven dan is het niet voldoende het vereiste 
van legaliteit in acht te nemen. Hierbij geldt dat het bestuur een belangrijke taak heeft bij de 
opbouw van legitimiteit. De kwaliteit van het bestuurshandelen dient zodanig te zijn dat macht 
als gezag wordt ervaren. In de fase van de uitvoering kan dat dan zelfs ‘legitimiteitstekorten in de 
fase van de beleidsvorming voor een deel compenseren’.17 
In deze juridische conceptie van legitimiteit leidt de binding aan het recht als gezegd tot een 
‘vrijwillige’ aanvaarding van belastingheffing. Burgers zijn verplicht de Belastingdienst te 
gehoorzamen. Maar is handelen volgens het recht tegenwoordig nog wel voldoende om van 
legitiem overheidshandelen te spreken? Is er niet meer dan juridische legitimiteit vereist? 
 
3 New governance: een andere vorm van legitimiteit 
 
Rechtsbeginselen vormen als gezegd de normatieve brug tussen het recht en de waarden van 
de samenleving. De opkomst en de erkenning van het belang van deze rechtsbeginselen 
betekenen dat het recht dienstbaar kan zijn aan de samenleving. Maar vervolgens is de vraag 
hoe rechtsvorming, -ontwikkeling en –toepassing, met respect voor maatschappelijke waarden 
en normen, het beste kan worden verwezenlijkt. Kunnen de organen van de trias politica dit 
‘zelfstandig’ doen op basis van hun kennis van de samenleving dus de door hen 
gepercipieerde behoeften, wensen en belangen? Of moeten ze niet alleen hun oor te luister 
leggen in de samenleving, maar de mensen zelf aan het woord laten en hen expliciet 
betrekken bij de bepaling van bijvoorbeeld beleid en hen actief vragen naar hun visie. Met 
andere woorden, wat zien burgers zelf als hun waarden, normen, behoeften en belangen en 
hoe kunnen die in hun ogen het beste gediend worden. Deze invalshoek is minder verticaal en 
top down gericht en meer horizontaal en bottom up.18 Dit is een perspectief dat niet zozeer 
kenmerkend is voor de rechtswetenschap als wel voor de bestuurskunde. De focus is dan: wat 
is goed bestuur? Rechtvorming is daar een onderdeel van. 
De staat en zijn rechtsvormende instituties kunnen namelijk enkel hun doelen bereiken, zoals 
beter (belasting)recht, als de burgers daaraan meewerken. Hierbij past dat er al een jaar of 
twintig een ontwikkeling gaande is van het klassieke concept ‘government’ naar ‘new 
governance’ ín het (bestuurskundige) denken over de overheid en haar functioneren. Daarbij 
wordt een toenemend belang gehecht aan horizontale netwerken en relaties met autoriteiten. 
Immers, ‘in the governance perspective the state is a primus inter pares actor whose 
capabilities are contingent on its ability to mobilize other societal actors for its purposes.’19 
Het succes van de staat hangt dus af van de medewerking van de maatschappij, van de 
burgers. Legitimiteit vereist in dit opzicht samenwerken met de burgers en (maatschappelijke) 
organisaties die hen vertegenwoordigen. 
 
3.1 New governance 
 
Het concept ‘new governance’ heeft meerdere facetten en dus meerdere betekenissen.20 Het 
wordt niet enkel in nationale context gebruikt, maar ook in de context van internationale 

                                                
17 M. Oosting, Kwaliteit van de overheid, Deventer: Kluwer, 1990, p. 20. 
18 Dit is ook typisch voor de idee van regulation dat nauw verwant is aan governance. Zie Ch. Parker & J. 
Braithwaite, ‘Regulation’, in P. Cane & M. Tushnet (eds), The Oxford Handbook of Legal Studies, Oxford: 
Oxford University Press, 2003, p. 119. 
19 J. Pierre & B. Guy Peters, Governance, Politics and the State, Basingstoke & London: MacMillan, 2000, p. 
82. 
20 T. Holland, Persian Fire: The First World Empire and the Battle for the West, New York etc.: Doubleday, 
2005 p. 65 ziet ‘the ideal of good governance, eunomia’ al bij de oude Grieken. 
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organisaties.21 Governance kan in de context van het openbaar bestuur grofweg worden 
gedefinieerd als de uitoefening van politieke macht (gezag) en het gebruik van institutionele 
middelen ten behoeve van maatschappelijke problemen en aangelegenheden van de 
maatschappij. Tegenwoordig wordt er veelal gesproken van ‘new governance’. Sinds de jaren 
’90 is het openbaar bestuur in westerse landen drastisch hervormd; in dit kader wordt vaak 
ook gesproken van ‘new public management.’ De hervormingen kwamen op vanwege de 
tekortkomingen van klassieke bureaucratieën die zich in de late jaren ’70 en vroege jaren ’80 
openbaarden. De grote gecentraliseerde bureaucratieën en gestandaardiseerde ‘one-size-fits-
all’ diensten, ontstaan en ontwikkeld in een hiërarchische maatschappij met een lager tempo 
bleken niet opgewassen tegen de uitdagingen van de informatiemaatschappij en de op kennis 
gebaseerde economie.22 De overheid zou meer gestroomlijnd, flexibel, ontvankelijk en 
kostenefficiënt moeten worden. De reactie was soms een doorslaan naar markt- en 
managementdenken waarbij de overheid te zeer als een bedrijf werd gezien onder miskenning 
van de eigen aard van de publieke taak.23 Maar new governance-denken bevat ook een 
pleidooi voor een verschuiving van een verticale ‘command and control’-stijl van bestuur 
naar een meer horizontale responsieve regulering.24 De overheid ‘should be assessed on its 
capacity to achieve substantial public outcomes.’25 Governance moet daarom zijn: ‘customer-
driven government: meeting the needs of the customer, not the bureaucracy.’26 In plaats van 
centralistische controle te benadrukken zouden bureaucratische procedures flexibeler moeten 
worden; waarbij verantwoording wordt afgelegd in termen van resultaten in plaats van regels. 
Ontwikkelingen in de informatietechnologie hebben overigens een belangrijke rol gespeeld 
bij de introductie van nieuw, ‘post-bureaucratische’ bestuursvormen. New governance, ook 
wel good governance of kortweg governance genoemd, staat dus voor een andere visie op 
legitiem bestuur (ruimer: een legitieme overheid): minder verticaal en meer horizontaal.27 
Twee punten zijn in het bijzonder van belang. Aan de ene kant gaat het bij governance om het 
tegemoetkomen aan de behoeften van de mensen. Aan de andere kant kan dit tegemoet komen 
aan de behoeften van de mensen niet anders dan hen zelf op de een of andere manier te 
betrekken in besluitvormingsprocessen. Veel publieke problemen zijn te complex om door 
een overheid zelf opgelost en afgehandeld te worden. Het nastreven van publieke doelen 
waarover verschil van mening bestaat, kan dan niet anders gebeuren dan door een vorm van 
samenwerking tussen publieke instanties en de mensen die het aangaat. Governance betekent 
dat een verschuiving van hiërarchische verhoudingen naar relaties van netwerken met 
voortdurende interactie tussen afhankelijke actoren om tot uitwisseling van middelen en 
onderhandelde gedeelde doelen, problemen en oplossingen te komen. Het gaat om een 

                                                
21 Het is een kleine stap van ‘new governance’ naar ‘corporate governance’ – vgl. R. Russo, ‘Corporate 
Governance en de (fiscale) jaarrekening’, WFR 2013/826 – en in het verlengde daarvan Corporate Social 
Responsiblity: zie R. Hamers, ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen en fiscaal gedrag’, Forfaitair 223, 
april 2012. 
22 D. Osborne & T. Gaebler, Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the 
Public Sector, New York: Plume/Penguin, 1992, p. 15. 
23 Vgl. F. Ankersmit & L. Klinkers (red.), De tien plagen van de staat. De bedrijfsmatige overheid gewogen, 
Amsterdam: Van Gennep, 2008 voor een kritische analyse van new public management en het denken in termen 
van ‘klanten’ van de overheid. De huidige mode in de bestuurskundige wereld om van leiderschap te spreken 
zou heel goed hierop een reactie kunnen zijn. 
24 Vgl. J. Braithwaite, ‘Responsive Freedom’, in S. Muller & S. Zooids (eds.), Law and Justice: A Strategic 
Perspective, The Hague: Torkel Opsahl EPublisher 2102, p. 101-102 in relatie tot het gelijkheidsbeginsel. 
25 R.B. Denhardt & J.W. Grubbs, Public Administration: An Action Orientation, Belmont: Wadsworth/Thomson 
Learning, 2003, p. 333. Vgl. over responsief recht: Ph. Nonet & Ph. Selznick, Law and Society in Transition: 
Toward Responsive Law, New York etc.: Harper & Row, 1978. 
26 Osborne & Gaebler 1992, p. 166. Cf. R. Baldwin, ‘Legislation and Rule-Making’, in P. Cane & M. Tushnet 
(red.), The Oxford Handbook of Legal Studies, Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 735-740. 
27 Vgl. H. Addink, ‘Het concept “goed bestuur” in het bestuursrecht en de praktische consequenties daarvan’, 
Ars Aequi 61 (2012) 4. 
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verschuiving van ‘eenzijdige wilsbepaling naar overleg en onderhandeling.’28 Governance kan 
hierbij ook gebruik maken van alternatieve reguleringsinstrumenten, zoals soft law 
instrumenten (bijvoorbeeld convenanten).29 In deze verhoudingen is het behouden van 
vertrouwen een zwaarwegende aangelegenheid.30 De kernidee van dit governance paradigma 
dat het gaat samenwerken blijkt ook uit de al genoemde beweging van command and control’ 
naar onderhandeling en overtuiging (‘negotiation and persuasion’31). Een verticale 
bevelstructuur past niet in onze gehorizontaliseerde wereld die aan elkaar hangt van 
afhankelijkheden – ook waar het gaat om partijen met (deels) tegengestelde belangen. 
 
3.2 Good governance en goed bestuur 
 
Het is verleidelijk ‘good governance’ te vertalen met ‘goed bestuur’, dat blijkt al uit het 
voorgaande. Dit kan echter tot verwarring leiden. Het begrip bestuur is namelijk beperkter dan 
het begrip ‘governance.’ Addink bespreekt het zijns inziens juridisch gezien noodzakelijke 
onderscheid tussen ‘good governance’ en ‘goed bestuur’ (good administration). Het concept 
‘good governance’ ziet op de gehele overheid en dus niet alleen op het openbaar bestuur; ook 
de wetgever en de rechter vallen er onder. Good governance heeft dus een aanzienlijk ruimere 
betekenis dan goed bestuur; good governance omvat ook goed bestuur. Goed bestuur kan 
worden gedefinieerd als het uitvoeren van een bestuurstaak op een wijze waarop enerzijds de 
beoogde doelstellingen worden nagestreefd en anderzijds rekening wordt gehouden met de 
belangen van individuele burgers en bedrijven (en andere organisaties en instellingen).32 Voor 
juristen is dit inderdaad een helder onderscheid, maar dat neemt niet weg dat zeker niet-
juristen, zoals beoefenaren van public management, die niet opgevoed zijn met een streng 
onderscheid tussen de diverse staatsorganen, geneigd zullen zijn het concept ‘good 
governance’ op bestuurshandelen toe te passen waar het strikt genomen juister zou zijn de 
term ‘Goed Bestuur’ te gebruiken. 
Als gezegd ziet het concept ‘good governance’ (verder: governance) op het handelen van de 
gehele overheid met de wetgever als een onderdeel daarvan. De boven besproken eis dat de 
wet in overeenstemming moeten zijn met fundamentele rechtsbeginselen of beginselen van 
behoorlijke wetgeving (sub lege) kan in dit licht als een eis van governance worden beschouwd. 
Daaraan kan worden toegevoegd dat de belastingen ook inhoudelijk rechtvaardig moeten zijn, 
met andere woorden dat de verdeling van de belastinglast over de burgers (en bedrijven e.d.) 
rechtvaardig is.33 Internationaal is het vrij gebruikelijk om hier te spreken van (good) 
governance. Wetgeving wordt dan gezien als een (formeel) ‘governance mechanism’ (naast 
andere, waaronder ‘informal governance mechanisms’).34 Het verbeteren van de kwaliteit van 
(belasting)wetgeving past dan perfect binnen een dergelijk begrip van ‘good governance.’ 
Daarbij valt te denken aan het recente pleidooi van de Europese Commissie in het Groenboek 
voor de hervorming van het Europese BTW-stelsel voor een set duidelijke en eenvoudige 
BTW-regels binnen de EU.35 

                                                
28 Vgl. P. Eijlander, ‘Rechtsvorming en governance: een identiteitscrisis in het staatrecht’, in M.A. Heldeweg 
(red.), Rechtsvorming en governance (Staatsrechtconferentie 2005), Deventer: Kluwer, 2006, p. 11. 
29 Vgl. R. Baldwin, Rules and Government, Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 18 e.v. 
30 Cf R.A.W. Rhodes, Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and 
Accountability, Buckingham: Open University Press, 2002, p. 46. 
31 Vgl. B. Morgan & K. Yeung, An Introduction to Law and Regulation, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007, p. 151 over ‘informal enforcement techniques’. Zij noemen ook opvoeding en advisering. 
32 G.H. Addink, Goed bestuur, Deventer: Kluwer, 2010, p. 5. 
33 Vgl. Gribnau 2013, p. 37 e.v. 
34 Vgl. al het White Paper on European Governance, COM(2001)428final van de Europese Commissie. 
35 Mededeling COM(2011) 851 def, dd 6.12.2011, Towards a Simpler, More Robust and Efficient VAT System 
Tailored to The Single Market. Vgl. M.M.W.D. Merkx, ‘Groenboek: BTW: werkelijkheid of toekomstmuziek?’, 
TFO 2013/124, p. 1 e.v. 
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De Europese Commissie hanteert governance in de brede zin van het woord. Zie bijvoorbeeld 
het actieplan van de Europese Commissie om belastingontduiking en ‘agressieve’ 
belastingontwijking aan te pakken.36 De Europese Commissie doet hier voorstellen zowel op 
het punt van de wetgeving als op het punt van het bestuurlijke niveau – de uitvoering van de 
belastingwet. Bestrijding van belastingontduiking en ‘agressieve’ belastingontwijking valt 
onder governance waarbij het zowel gaat om – de daartoe noodzakelijke wetgeving als de 
feitelijke bestrijding door de belastingadministraties van de diverse landen van de Europese 
Unie. Hoewel het begrip ‘good governance’ dus een aanzienlijk ruimere betekenis heeft dan 
goed bestuur en er beter gesproken kan worden van goed bestuur als het om bestuurlijk 
handelen gaat, gebruikt men in de praktijk hier toch vaak de term ‘good governance.’  
Een ander wetgevingsaspect dat in het horizontaliserende perspectef van governance past, is 
afkomstig van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (verder: WRR). De 
WRR betoogt dat de wet minder een ‘gedetailleerde catalogus van voorschriften’ moet zijn.37 
Dit past goed in al langer bestaande pleidooien voor minder regels (deregulering). De 
gedachte daarachter is dat het geen rechtsstatelijk ideaal meer kan zijn dat de wet 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid kan bereiken door een zo nauwkeurig en gedetailleerd 
mogelijke regeling van de overheidstaken, -bevoegdheden en de verplichtingen van de 
burgers. ‘Die opvatting doet onvoldoende recht aan de eigen verantwoordelijkheid die burgers 
en maatschappelijke organisaties hebben.38 Ook sluit zij onvoldoende aan bij de 
professionaliteit die in een kennisintensieve samenleving voor de goede uitvoering van veel 
taken is vereist.’ De wet zal daarom ruimte moeten bieden bij de uitvoering voor de eigen 
verantwoordelijkheid en professionaliteit. Dan zou de wet eerder algemene, normatieve regels 
of beginselen moeten bevatten dan een gedetailleerde catalogus van voorschriften.  
Ik kan hier niet uitvoerig ingaan op de vraag of wetgeving minder scherpe normen zou mogen 
bevatten zonder dat dit ten koste van het legaliteitsbeginsel gaat in de fiscaliteit. Ik stip slechts 
aan dat de commissie-Stevens betoogt dat door het gebruik van flexibele doelgerichte normen, 
zonder te verzanden in verfijnde regeltjes, er meer vrijheid is voor de bonafide ondernemer. 
Met open normen wordt een grotere vrijheid en creativiteit aan de ondernemer en de burger 
gelaten om in zijn concrete situatie vorm te geven aan de invulling van de bedoeling van de 
regel. Dit past goed in het governance perspectief. In de praktijk hebben open normen volgens 
de commissie-Stevens het voordeel van de efficiency en de mogelijkheid tot maatwerk. Zo 
kan ook een ambtelijke regel-is-regel mentaliteit worden doorbroken.39 Open normen maken 
maatwerk. Het gebruik van open normen betekent volgens Stevens een overstap naar een 
principe gedreven regelgeving; zij mogen echter geen ‘vage beleidsdoelstellingen’ zijn die 
geen enkel houvast bieden.40 Gevaar van een open norm is ook dat de inspecteur ‘in het 
krachtenveld van uiteenlopende bedoelingen die aan de wet ten grondslag liggen’ komt te 
staan.41 

                                                
36 Mededeling COM(2012) 722 def, dd 6.12.2012. Vgl. R.A de Boer en M.F. Nouwen, ‘Europees geschut tegen 
belastingparadijzen en agressieve fiscale planning. Het vizier staat nog niet scherp,’ WFR 2013/6983, p. 34-35,  
A.C.G.A.C. de Gaaf, ‘Noodzaak van internationaal beleid als tegenwicht tegen excessieve gedragingen’, MBB 
2013/1, p. 23 e.v., A.C.G.A.C. de Graaf, ‘Excessieve gedragingen' en internationaal fiscaal beleid, Den Haag: 
Sdu Uitgevers, 2012, P. Kavelaars, ‘De EU en de OESO: ten strijde tegen belastingontwijking I’, NTFR-B 
2013/19 en P. Kavelaars, ‘De EU en de OESO: ten strijde tegen belastingontwijking II’, NTFR-B 2013/24.  
37 WRR 2002, p. 170. Aan deze pagina zijn ook de volgende citaten uit het WRR rapport ontleend. 
38 Vgl. over (het vermogen tot) medeverantwoordelijkheid en samenwerking J. van der Heijden, ‘Governance als 
eis van recht’, in M.A. Heldeweg 2006, p. 117 e.v. 
39 Regels op maat. Eindrapport commissie-Stevens. Slotaanbevelingen aan het kabinet voor de aanpak van 
regeldruk, Den Haag 2007. Vgl. ook L.G.M. Stevens, ‘Durf te vertrouwen op open normen’, WFR 2007/6737. 
Vgl. J.L.M. Gribnau en A.O. Lubbers, ‘Terugkoppeling in het belastingrecht: analyse en conclusies’, in J.L.M. 
Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording (red.), Terugkoppeling in het belastingrecht, Amersfoort: Sdu 2008, p. 
191-196. 
40 L.G.M. Stevens, ‘Prijs (van) de rechtsbescherming’, in: De rechtspraak in 2040, Liber amicorum G.A.M. 
Stevens, Deventer: Kluwer, 2010, p. 209. 
41 L.G.M. Stevens, Fiscus, ik ben je vriendje niet!, Deventer: Kluwer, 1997, p. 49. 
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Ik laat het bij dit enkel aanstippen van het belang van kwalitatief goede en rechtvaardige 
belastingwetgeving, als eis van governance, omdat in deze bijdrage vooral de fiscale 
rechtsbetrekking centraal staat. Zoals eerder gezegd normeren wet en rechtsbeginselen de 
interactie tussen Belastingdienst en belastingplichtige. Van belang is nu dat het concept ‘goed 
bestuur’ meer eisen stelt dan handelen in overeenstemming met wet en rechtsbeginselen. Een 
legitieme Belastingdienst moet aan hogere eisen voldoen. De lat wordt dus hoger gelegd voor 
de Belastingdienst. Die legitimiteit zal de Belastingdienst moeten verweven in zijn interactie 
met de belastingplichtigen. Daarom is het goed om ons nu te concentreren op de fiscale 
rechtsbetrekking – het juridische kader waarbinnen die interactie plaats vindt. 
 
4 De fiscale rechtsbetrekking 
 
4.1 De rechtsbetrekking 
 
De rechtsbetrekking is een betrekking tussen subjecten die door rechtsnormen wordt bepaald. 
De verdeling van rechten en plichten in door het recht geregelde sociale verhoudingen vindt 
plaats in de rechtsbetrekking. Het positieve recht transformeert zo - aspecten van - sociale 
relaties in juridische betrekkingen. Vanwege het verschil met feitelijke verhoudingen hebben 
rechtsbetrekkingen een kunstmatig karakter. 
Net als bij het begrip rechtssubject - persoon voor het recht - gaat het bij het concept 
rechtsbetrekking om een abstractie. Het betreft niet de afbeelding van een concrete relatie 
tussen mensen. De rechtsbetrekking is een door het recht geconstrueerde betrekking tussen 
rechtssubjecten. Het is daarom een kunstmatig begrip op basis van een abstractie van de 
concrete werkelijkheid. Het recht creëert zijn eigen werkelijkheid, die niet samenvalt met de 
concrete ervaringswereld van subjecten. Het objectieve recht verbindt aan feiten of 
handelingen rechtsgevolgen. Een deel van de sociale werkelijkheid wordt zo juridische 
relevant. Betrekkingen tussen subjecten kennen naast het aspect van de rechtsbetrekking 
derhalve ook het aspect van de sociale betrekking. Gevolg is dat rechtsbetrekking en sociale 
verhouding niet zonder meer vereenzelvigd kunnen worden. Het positieve recht creëert 
immers zelfstandig rechtsbetrekkingen. De rechtsbetrekking is daarom een kunstmatig, door 
het recht gecreëerd, begrip met een specifiek juridische betekenisinhoud. 
De overheid mag in haar contact met burgers de sociale betrekking niet verwaarlozen, op 
straffe van verlies aan legitimiteit. De overheid zal in de tegenwoordige meer 
gehorizontaliseerde betrekkingen met burgers expliciet aandacht moet schenken aan het 
aspect van de sociale betrekking. Dat geldt zeker ook voor interactie met minder deskundige 
en/of assertieve burgers die minder in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen. Maar ook 
in het contact met deskundige burgers en professionals dient de overheid zich te realiseren dat 
zij ook een sociale relatie heeft te onderhouden. Legitimiteit is dan meer dan rechtmatigheid; 
handelen conform wet en rechtsbeginselen is, als gezegd, dan niet voldoende meer voor de 
Belastingdienst om als legitiem te worden ervaren. Dit zal in het volgende aan bod komen. Ik 
start daarbij vanuit het juridische perspectief: de rechtsbetrekking tussen inspecteur en 
belastingplichtige. 
 
4.2 De asymmetrische fiscale rechtsbetrekking 
 
De fiscale rechtsbetrekking is een betrekking tussen inspecteur en belastingplichtige met als 
voorwerp de vaststelling en betaling van de belastingschuld. Juridische asymmetrie is het 
kenmerk bij uitstek van de fiscale rechtsbetrekking.42 Om het doel van de verplichte bijdrage 
aan de schatkist te kunnen realiseren stelt de inspecteur bij aanslagbelastingen de 

                                                
42 Gribnau 1998, p. 245-293.  
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belastingschuld eenzijdig vast. Hij stelt daarmee eenzijdig vast wat in dit geval recht in het 
concrete geval is en dwingt naleving daarvan zonodig af.  
De bevoegdheden en rechten en plichten zijn ongelijk verdeeld. De inspecteur bepaalt 
eenzijdig de rechtspositie van de belastingplichtige en beschikt daartoe over vergaande 
eenzijdige juridische bevoegdheden.43 Daartegenover staan eenzijdige rechtsplichten van de 
belastingplichtige. De reden van deze juridische asymmetrie is dat belastingheffing een 
gedwongen bijdrage aan de schatkist is die niet afhankelijk kan zijn van vrijwillige actie en 
eigen initiatief van de belastingplichtige. De Belastingdienst is daarbij voor de 
feitenvaststelling afhankelijk van de informatie van de belastingplichtige (informatie-
asymmetrie). Deze beschikt immers over de gegevens die van belang zijn voor de bepaling 
van zijn belastingschuld.44 Juridische asymmetrie bestaat uiteraard ook elders in het 
bestuursrecht. Maar het eigen initiatief van de burger is dan vaak wel het vertrekpunt; denk 
aan een aanvraag tot een beschikking - bijvoorbeeld een vergunning - van een verzoekende 
burger. Bij aangiftebelastingen gaat het zelfs om eenzijdige verplichtingen van de burger die 
zo ver gaan dat deze zelf de belastingschuld moet berekenen, daarvan aangifte moet doen en - 
zonder tussenkomst van een inspecteur - de verschuldigde belasting eigener beweging moet 
betalen.  
Hier toont zich een belangrijk verschil met het overige bestuursrecht waar veelal een aanvraag 
van de burger het uitgangspunt is – en er ook vaak derden-belanghebbenden zijn. 
De juridische asymmetrie komt in de fiscale rechtsbetrekking bijvoorbeeld tot uitdrukking in 
de aangifteplicht en de zeer ruime informatievergaringsbevoegdheden van de inspecteur en de 
bijbehorende sancties als de ‘omkering’ van de bewijslast en boetes. Dergelijke eenzijdige 
verplichtingen van de belastingplichtigen worden niet altijd gemitigeerd door voldoende 
rechtsbescherming; er is immers nog steeds niet sprake van een echt open stelsel van 
rechtsbescherming. Dat blijkt ook bij andere beslissingen die de rechtspositie van de 
belastingplichtige raken. Een voorbeeld is de weigering van een inspecteur om een advance 
pricing agreement-procedure in geval van een transfer pricing conflict te beginnen, zonder dat 
deze weigering aan de belastingrechter kan worden voorgelegd.45 Belastingheffing op basis 
van vrijwillige informatieverstrekking door de burger zou slechts een optie in utopia zijn. Ook 
de ruime termijnen waarover de Belastingdienst veelal beschikt steken nogal schril af tegen de 
veel striktere termijnen die de belastingplichtige in acht moet nemen op straffe van sancties 
als niet-ontvankelijkheid of een boete.46  
De bevoegdheden van de fiscus zijn in de loop der tijd steeds verder toegenomen - en dus de 
asymmetrie.47 Deze uitbreiding van bevoegdheden is met name een reactie op de ramingen van 
                                                
43 De juridische asymmetrie is aanzienlijk minder indien inspecteur en belastingplichtige een zogenaamde fiscale 
vaststellingsovereenkomst sluiten - ter beëindiging van onzekerheid of een geschil. Kenmerk van deze 
civielrechtelijke figuur is immers juridische symmetrie. Maar deze overeenkomst is ingebed in de fiscale 
rechtsbetrekking waarin de juridische asymmetrie – een wezenskenmerk – nooit helemaal verdwijnt. Zie 
Gribnau 1998, p. 383-413; R.H. Happé, ‘Fiscaal compromis. Op de grens van het publiek- en privaatrecht’, in C. 
Stolker & T. Hartlief (ed.), Contractvrijheid, Deventer: Kluwer, 1999 en E. Van de Velde, ‘Afspraken’ met de 
fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent: Larcier, 2009. 
44 Tegenover dit aspect van rechtshandhaving staat rechtsbescherming: de belastingplichtige kan bijvoorbeeld in 
bezwaar en beroep gaan (maar vanwege het gesloten stelsel van rechtsbescherming niet altijd). 
45 Vgl. N. Djebali, Beslechting van transfer pricing geschillen, diss Leiden, 2012, p. 522 Zij betoogt analoog dat 
de weigering door de directie Internationale Zaken van het Ministerie van Financiën (de bevoegde autoriteit in 
Nederland) van een verzoek om een mutual agreement procedure door de belastingrechter inhoudelijk moeten 
kunnen worden getoetst en beoordeeld (p. 526). 
46 Belastingplichtigen zijn zeer ontevreden over de verhouding tussen de hoogte van boetes in relatie tot de 
begane fout; Belastingdienst, Fiscale monitor 2011: Hoofdlijnen, 2012, p. 17-18, < www.Belastingdienst.nl>; 
geraadpleegd 16 april 2012. Mijns inziens kan deze – terechte – ontevredenheid leiden tot erosie van legitimiteit 
en compliance. Het gebrek aan proportionaliteit, kenmerkend voor een veiligheidscultuur, heeft (dus) ook een 
moreel aspect. 
47 Zie voor vroege kritiek - ook op het handelen van de Belastingdienst - de publicaties van Brüll. Bijv. D. Brüll, 
Fiscale mythologie [Belastingconsulentendag 1974], Deventer: Kluwer, 1974, p. 34: ‘Bij alles wat zich binnen 
het oirbare afspeelt, zijn de machtsmiddelen eenzijdig tegen de belastingplichtigen gericht.’ D. Brüll, ‘De 
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de ISMO-werkgroep (Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik). Deze 
werkgroep publiceerde in 1985 een eindrapport waarin wordt geraamd dat de overheid door 
fraude en oneigenlijk gebruik bij belastingen en sociale zekerheid vele miljarden guldens aan 
inkomsten verliest. Wel is het zo dat het gesloten stelsel van rechtsbescherming in de loop der 
tijd opener is geworden en dat de Awb sinds 1994 een zekere compensatie voor de AWR-
focus op rechtshandhaving biedt. 
Sindsdien zijn de eenzijdige bevoegdheden van de Belastingdienst (inspecteur) in Nederland 
aanzienlijk toegenomen. Zo is er sinds de invoering van de Vierde tranche van de Awb de 
mogelijkheid de belastingadviseur als medepleger een (bestuurlijke) boete op te leggen.48 
Daarnaast zien we een voortdurende uitbreiding en verzwaring van boetes en andere sancties 
voor belastingplichtigen die te kort schieten in de naleving van hun verplichtingen.49 Deze 
fiscale verplichtingen nemen ook steeds toe, denk aan het recent ingevoerde art. 10a AWR. 
Die ruime bevoegdheden en sancties leiden tot meer macht van de inspecteur en dito 
afhankelijkheid van de burger. En dat geldt niet alleen voor de ondeskundige, weinig 
weerbare burger. Ook deskundige professionals kunnen dit ervaren. Notarissen die in 2007 de 
dupe waren van fouten van de Belastingdienst en daarover klaagden kozen voor anonimiteit, 
omdat zij naar eigen zeggen bang voor represailles waren.50 
Naast deze juridische asymmetrie is er vaak ook nog sprake van feitelijke asymmetrie. De 
Belastingdienst is bij uitstek een complexe bureaucratische organisatie, die over een 
monopoliepositie beschikt. De Belastingdienst beschikt doorgaans over meer deskundigheid 
en grotere financiële, technische en administratieve middelen dan de particuliere 
belastingplichtige. Dit kan er toe leiden dat de belastingplichtige zich onzeker en afhankelijk 
voelt. De emotionele distantie van deze burger is bovendien veel minder – het gaat om zijn 
portemonnee – dan die van een inspecteur. Dit geldt in mindere mate voor de bedrijven die 
zich laten bijstaan door vaak zeer deskundige belastingadviseurs. 
De fiscale rechtsbetrekking wordt bovendien gekenmerkt door langdurige contacten. Het is 
een duurbetrekking: jaar in jaar uit heeft de belastingplichtige te maken met de fiscus 
(dezelfde belastingeenheid vaak); daaruit vloeit ook het belang van een redelijke 
verstandhouding voort. Maar de belastingplichtige kan zich daardoor ook (extra) afhankelijk 
gaan voelen. 
Vanuit een juridische perspectief eist legitimiteit in deze rechtsbetrekking dat de Belastingdienst 
handelt in overeenstemming met rechtsnormen. Legitimiteit is dan rechtmatigheid. Dat is 
tegenwoordig de eis van handelen conform wet en rechtsbeginselen (zie § 2.2). Vooraleer die 
ontwikkeling te beschrijven, ga ik eerst in op het ‘complement’ van de fiscale 
rechtsbetrekking: de sociale betrekking tussen inspecteur en belastingplichtige. 
 
4.3 De sociale betrekking en het belang van vertrouwen 
 
4.3.1 De sociale betrekking 
Vanuit een breed legitimiteitsperspectief is van belang dat als gezegd de verhouding tussen 
overheid en burger niet volledig als fiscale rechtsbetrekking kan worden gekwalificeerd. Dat 
zou een te beperkt juridisch perspectief inhouden. Het gaat in dit opzicht niet om een 

                                                                                                                                                   
asymmetrische rechtvaardigheid van Kombrink’, FED Algemeen: 235, 1982 geeft voorbeelden van de 
‘asymmetrische rechtvaardigheid’ tussen de ‘wederzijdse rechten en verplichtingen’ van burger en fiscus. 
48 Vgl. J.L.M. Gribnau, ‘Overkill in rechtshandhaving is dodelijk voor samenwerking’, NTFR 2008/428, p. 1-5 
en recent J.A. Booij & B. Hendriks, ‘Medeplegen van een beboetbaar feit: wat is dat?’, TFB 2013/1. 
49 De wetgever zou zich meer rekenschap moeten geven van de conflictgevoeligheid hiervan. Zo leidde de 
verhoging van de verzuimboetes per 1 januari 2010 tot een vloed aan bezwaarschriften; W.E. Nent, 
‘Verzuimboete op maat?’, TFB 2013/1. Een hardere aanpak kan leiden tot vervreemding en minder vertrouwen 
en legitimiteit en dus een lagere compliance (maar ook tot bewuste overcompliance); J.L.M. Gribnau 2013, p. 
106-108 resp. 97. 
50 Jos de Gruiter, ‘Koffievlekken, foute aanslagen en verdwenen akten’, Notariaat Magazine 2007, via 
<http://www.notaris.nl/>. 
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volstrekte juridisering of om een volledig in juridische kaders en terminologie ‘vatten’ van 
deze relatie. De concentratie op de rechtsbetrekking zou kunnen leiden tot een eenzijdige visie 
op ‘de’ werkelijkheid. De taal van het recht kan immers betoverend (en verhullend) zijn. Het 
recht creëert door zijn abstracte begrippen een eigen kunstmatige orde. Het objectieve recht 
constitueert rechten, bevoegdheden en plichten en verbindt aan feiten of handelingen 
rechtsgevolgen (een betalingsverplichting, een sanctie zoals een boete, etc.). In de taal en het 
begrippenkader van het recht wordt dan gesproken van rechtmatigheid van 
overheidshandelen. In het juridisch discours staat dan het streven naar de rechtmatigheid van 
de Belastingdienst centraal. 
Maar de juridische werkelijkheid en sociale werkelijkheid vallen uitdrukkelijk niet samen. 
Dat betekent dat er meer is dan de rechtmatigheid. Immers, het streven naar rechtmatigheid is 
relevant vanuit het juridische perspectief. Maar zoals eerder opgemerkt, is de fiscale 
rechtsbetrekking een soort uitsnede uit de relatie tussen Belastingdienst en burger die 
daarnaast ook het aspect van de sociale betrekking kent.51 Dus als we het hebben over de 
fiscale rechtsbetrekking dan transformeren we een deel van de feitelijke relatie tussen 
Belastingdienst en burger in het begrippenkader van het recht. In de interactie zullen de 
actoren dan (moeten) denken en handelen in de taal en volgens de eigen logica van het recht. 
We dienen echter te waken voor een ‘overspanning van het juridische karakter' van de 
publiekrechtelijke rechtsbetrekking, omdat deze ‘andere aspecten vertoont zoals politieke, 
economische, sociaal psychologische en soms zelfs fysiek-geografische.’52 De 
onoverbrugbare kloof tussen juridische en sociale werkelijkheid impliceert overigens dat het 
recht nooit volledig de sociale werkelijkheid kan determineren. 
De Belastingdienst zal daarom in zijn betrekkingen met belastingplichtigen aandacht moet 
hebben voor het aspect van de sociale betrekking. Dat geldt juist in de interactie met minder 
deskundige en/of assertieve belastingplichtigen (die minder in staat zijn zelf 
verantwoordelijkheid te nemen). Maar in de interactie met financiële en fiscale professionals 
mag het belang van de sociale relatie niet worden onderschat 
 
4.3.2 Vertrouwen 
Vertrouwen speelt in die achterliggende sociale betrekking een belangrijke rol. Wil de 
belastingplichtige het handelen van de Belastingdienst als legitiem ervaren dan zal hij 
vertrouwen moeten hebben in de Belastingdienst. Dat geldt te meer nu vertrouwen een 
belangrijke bron is voor een coöperatieve houding; vertrouwen draagt bij aan de bereidheid 
tot samenwerking. Het vertrouwen tussen actoren als de Belastingdienst en de 
belastingplichtigen kan worden gekwalificeerd als ‘relational trust.’ Volgens Hardin hangt 
vertrouwen op de ander immers af van de onderlinge relatie, hetzij direct door een continue 
interactie, hetzij indirect door intermediairs en reputatie-effecten. Hardi conceptualiseert 
vertrouwen als ‘encapsulated interest.’ Relationeel vertrouwen bestaat wanneer de ene partij 
in een relatie gelooft dat de andere partij een ‘incentive’ heeft om te handelen in haar belang 
of haar belang ter harte te nemen, en dus betrouwbaar te zijn.’ Ik vertrouw jou omdat jouw 
belang het mijne omvat, inkapselt.53 Vertrouwen schenken we doorgaans aan degene die we 
betrouwbaar vinden. In de literatuur worden wel twee kerndimensies van vertrouwen 
onderscheiden. Enerzijds is dat ‘competence or reliability.’ Kan men er op vertrouwen dat de 
ander op de juiste wijze handelt; hier zien we het aspect van betrouwbaarheid. Anderzijds is 
er de kerndimensie van ‘integrity, honesty and the commitment to “do no harm” at least with 

                                                
51 Vgl. Oosting 1990, p. 22. Vgl. F. Schram, Burger en bestuur. Een introductie tot een complexe verhouding, 
Brussel: Politeia 2012, die betoogt dat in die sociale verhouding de burger bijvoorbeeld te zien is als 
probleemdetector, gesprekspartner, monitor, ideeënleverancier, medebeheerder en corrector van het beleid. 
52 P. de Haan, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer: Kluwer, 1997, 
p. 31. Een rechtsbetrekking is nooit een restloze afbeelding van een feitelijke verhouding. 
53 R. Hardin, Trust and Trustworthiness, New York: Russell Sage Foundation, 2004, p. 3. 
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respect to me in a specific situation.’54 Enerzijds is dus ‘in staat zijn’, bekwaamheid en 
deskundigheid van belang, anderzijds speelt de motivatie een rol (de een ervaart de ander als 
integer en open waarbij interesse en zorg tonen ook van belang zijn). Indien er sprake is van 
verschillen in macht tussen partijen worden de gepercipieerde ‘integrity, honesty and the 
commitment to do no harm’ extra belangrijk. In relaties die worden gekenmerkt door 
asymmetrie in macht (bevoegdheden) is de overtuiging dat de ander het spel eerlijk speelt 
(fair play) dus een bijzonder belangrijke factor. Eerder wees ik erop dat de fiscale 
rechtsbetrekking een duurbetrekking is – dat geldt uiteraard ook voor de achterliggende 
sociale betrekking. Van belang is nu dat uit empirisch onderzoek blijkt dat vertrouwen 
ontstaat en zich ontwikkelt in duurzame relaties als beide partijen een prikkel (incentive) 
hebben om vertrouwen waar te maken. In de loop der tijd kunnen partijen wederkerig meer 
afhankelijk van de relatie worden en een bepaalde mate van ‘commitment’ aan die relatie 
verzekeren.55 Het ontstaan van ‘commitment’ aan een relatie is echter waarschijnlijker als 
partijen gelijk in macht zijn, waarbij informatieuitwisseling en reacties op onzekerheid 
(bijvoorbeeld via dienstverlening) belangrijke factoren zijn die bijdragen aan ‘commitment.’  
Ik vertaal het voorgaande voorzichtig naar de fiscaliteit. Vertrouwen in en betrouwbaarheid 
van de Belastingdienst draagt er aan bij dat belastingplichtigen het handelen van de 
Belastingdienst als legitiem percipiëren. Hun langdurige betrekking wordt gekenmerkt door 
juridische asymmetrie (dus verschil in macht): fair play is hier extra belangrijk om vertrouwen 
te ontwikkelen en behouden. Maar er is ook nog de achterliggende sociale betrekking: de 
juridische asymmetrie werkt daarin onvermijdelijk door. De Belastingdienst zou mijns inziens 
juist in deze sfeer kunnen streven naar meer gelijkwaardigheid waarbinnen vertrouwen 
gemakkelijker gedijt. Dit samenwerken op basis van een grote mate van gelijkwaardigheid 
past goed in het tegenwoordige (good) governance perspectief (zie § 3). De Belastingdienst 
dient dan op gevoelens van onzekerheid en afhankelijkheid van belastingplichtigen te 
reageren door zelf ‘commitment’ aan de relatie te tonen, bijvoorbeeld door goede 
informatieverstrekking en dienstverlening.  
Alvorens dit verder te onderbouwen, ga ik eerst vanuit een meer juridisch perspectief in op de 
bestuursrechtelijke en dus de fiscale rechtsbetrekking als wederkerige rechtsbetrekking. 
Wederkerigheid, horizontalisering en het toegenomen belang van rechtsbeginselen blijken 
innig verknoopt. Vervolgens blijken daarbij meer behoorlijkheidsnormen van belang te zijn 
dan enkel gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen (dus geschreven of ongeschreven 
rechtsnormen). 
 
5 Legitimiteit en horizontalisering 
 
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) betekent een expliciete erkenning van dit belang van 
rechtsbeginselen. Het ongeschreven recht is namelijk gedeeltelijk gecodificeerd in de Awb in de 
vorm van een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Maar de Awb markeert nog in 
een ander opzicht een paradigmawisseling in de vorm van het concept ‘wederkerige 
rechtsbetrekking’ tussen bestuur en burger dat ten grondslag ligt aan de Awb. Deze conceptie 
van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking betekent een andere visie op de rechtsbetrekking 
tussen bestuur en burger en daarmee ook op de fiscale rechtsbetrekking.56 Het bestuur kan niet 
meer beschouwd worden als de overheid die over de burger beslist zonder met diens zienswijze 

                                                
54 K. Cook & A. Gerbasi, ‘Trust’, in P. Hedström & P. Bearman (eds.), The Oxford Handbook of Analytical 
Sociology, Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 223. Op p. 219 wijzen zij op het onderscheid tussen ‘thick 
trust’ in hechte (familie of langdurige vriendschaps) relaties en ‘thin trust’ in relatie tot organisaties en instituties. 
55 Cook & Gerbasi, p. 225. Zij vervolgen: ‘In a relationship in which there is power difference between actors, 
however, the degree of commitment to the relationship may be asymmetric.’ De minder machtige partij kan meer 
‘commitment’ tonen om het machtsverschil te nivelleren. 
56 MvT, Daalder E.J., G.R.J. de Groot, Parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht, Eerste 
Tranche (PG Awb-I), Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, 1993, p. 39. 



14 

en belangen rekening te houden. Deze veranderde visie op de rechtsbetrekking tussen bestuur en 
burger weerspiegelt het toegenomen belang van ongeschreven rechtsnormen, maar zet dit belang 
tegelijkertijd in een breder perspectief.57 
Deze wederkerige rechtsbetrekking is op zich een rechtsbetrekking tussen naar hun aard verschil-
lende partijen. Immers het bestuur vertegenwoordigt het algemeen belang en is daarbij dienstbaar 
aan de uitvoering van democratisch genomen besluiten, terwijl de wederpartij een individueel 
belang naar eigen inzicht mag behartigen. Maar het is ‘toch een rechtsbetrekking waarin beide 
partijen in een wederkerige relatie staan, zodat zij rekening moeten houden met de positie en de 
belangen van de andere partij.’58  
Nu kan men kritiek uitoefenen op deze idee van wederkerigheid in een publiekrechtelijke 
context die teveel gelijkheid van partijen zou suggereren.59 Die is er alleen al niet vanwege de 
juridische asymmetrie die kenmerkend is voor deze rechtsbetrekking. Zeker de fiscale 
rechtsbetrekking wordt als gezegd gekenmerkt door de vaak (zeer) ruime bevoegdheden van 
de Belastingdienst om eenzijdig de rechtsbetrekking vast te stellen, dus de rechtspositie van 
de belastingplichtige te bepalen (zie § 4.2). Deze juridische asymmetrie neemt niet weg dat er 
tegelijkertijd sprake is van een zekere wederzijdse afhankelijkheid: de burger is afhankelijk 
van de overheid met al haar bevoegdheden, en omgekeerd, om haar doelen te bereiken is de 
overheid afhankelijk van de medewerking van de burger, bijvoorbeeld in de vorm van 
informatieverstrekking. Afhankelijkheid dus ook bij partijen met (deels) tegengestelde 
belangen. Daarbij zien wij een trend naar ‘horizontalisering’: bestuursorganen gaan 
tegenwoordig veel meer op voet van gelijkwaardigheid om met burgers via samenwerking en 
afspraken.60 Deze horizontalisering is een specifieke vorm van het meer algemene fenomeen 
van horizontalisering van maatschappelijke verhoudingen: relaties zijn in Nederland ‘opener 
en vloeiender’ geworden waarbij ‘bovenschikking en onderschikking zijn vervangen door 
gelijkheid.’61  
Het is daarom belangrijk te zien dat de overheid als het ware van zijn troon is gestapt en geen 
top down relatie met haar onderdanen (meer) wil onderhouden. Niet meer een alwetende en 
almachtige overheid, maar een overheid die zich realiseert dat zij rekening dient te houden 
met de belangen van de burgers. Zij weet dat zij haar burgers nodig heeft en kiest daarom 
voor een andere benadering. Legitimiteit vereist niet alleen handelen in overeenstemming met 
het recht, maar ook een houding waaruit spreekt dat de burger met zijn behoeften en belangen 
serieus wordt genomen. Dan gaat het niet alleen om handelen conform het recht maar ook 
conform verdergaande behoorlijkheidsnormen, zoals we dadelijk zullen zien. Daar komt bij 
dat de behoeften en belangen van de burger in de bestuursrechtelijke besluitvorming in 
concrete gevallen van belang zijn, bijvoorbeeld bij beschikkingsverlening, maar ook 
daarbuiten bij bestuur(srechte)lijke beleidsvorming. In deze bredere context past bijvoorbeeld 
consultatie en participatie van burgers. Aldus ontstaat een breder perspectief op de legitimiteit 
van de overheid, namelijk dat van goed bestuur (good administration) of nog breder: good 
governance (bestuur en wetgeving).62 
 

                                                
57 De Awb bevat een codificatie van onder andere het zorgvuldigheidsbeginsel (art. 3:2 en 3:4, eerste lid Awb), het 
verbod op détournement de pouvoir (art. 3:3 Awb), het evenredigheidsbeginsel (art. 3:4, tweede lid Awb) en het 
motiveringsbeginsel (art. 4:16 tot en met 4:20 Awb). 
58 MvT, PG Awb-I, p. 39. 
59 Zie Gribnau 1998, p. 233 e.v. 
60 Vgl. bijv. L. Damen, ‘Bestaat de Awb-mens?', in J.L. Boxum e.a., Aantrekkelijke gedachten, Beschouwingen 
over de Algemene wet bestuursrecht, Deventer: KLuwer, 1993, p. 111. Zie ook B. de Waard, ‘Onderhandelend 
besluiten’, in H. Gribnau (red.), Maatschappelijke rechtsvorming: Vijf Tilburgse essays, Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers, 2005. 
61  S. Zouridis, De dynamiek tussen bestuur en recht. Over de rechtsstaat als bestuurswetenschappelijk 
fenomeen, Den Haag: Uitgeverij Lemma, 2009, p. 308. 
62 Vgl. ook J. Wakefield, The Right to Good Administration, Alphen aan den Rijn: Kluwer law International, 
2007. 
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6 Wetmatig, behoorlijk en goed bestuur  
 
Hoe belangrijk de binding van de overheid aan het recht dus ook is, dat is tegenwoordig niet 
voldoende voor legitiem overheidshandelen. Rechtens handelen is niet per definitie behoorlijk 
handelen.63 Denk aan de mede door de Nationale ombudsman ontwikkelde 
behoorlijkheidsnormen, zoals administratieve nauwkeurigheid, actieve en adequate 
informatieverstrekking en informatieverwerving en adequate organisatorische 
voorzieningen.64 Bij deze conceptie van behoorlijkheid, die past in een 
sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit, gaat het vooral om de perceptie van het 
handelen van de Belastingdienst.65 Legitieme belastingheffing is dan niet alleen een kwestie 
van wet (legaliteit) en rechtsbeginselen, maar ook van behoorlijke behandeling. De overheid 
staat immers niet alleen in een rechtsbetrekking maar tegelijk ook in een sociale betrekking 
tot de burgers. Hier speelt de bejegening een belangrijke rol.66 Een fatsoenlijke en correcte 
bejegening kan bijdragen aan vertrouwen in en de aanvaarding van (het handelen van) de 
Belastingdienst. 
Legitimiteitsverwerving speelt als gezegd ook op een algemener niveau. Het gaat dus niet 
alleen om de kwaliteit van de beschikkingsverlening, zoals het opleggen van aanslagen, maar 
ook om de bestuurlijke beleidsvorming. Het betrekken van burgers hierbij, bijvoorbeeld via 
consultatie en participatie, kan de legitimiteit van de overheid bevorderen.67 Daarbij zal de 
overheid wel moeten zorgen dat alle relevante belangen, ook die van niet bij de consultatie 
vertegenwoordigde groepen burgers, serieus worden meegewogen. ‘Some interests are too 
diffuse to be readily organized and voiced.’68 
Legitiem bestuur is daarmee niet alleen wetmatig en behoorlijk bestuur – afgemeten aan de 
beginselen van behoorlijk bestuur –, maar ook goed bestuur. Men kan dan goed bestuur in een 
heel ruime zin opvatten als ‘behoorlijk bestuur, transparant bestuur, participatief bestuur, 
verantwoordend bestuur, effectief bestuur en mensenrechten en bestuur.’69 Het 
legitimiteitsbegrip wordt hier dus weer verder verbreed. Deze verbreding sluit mooi aan bij 
hedendaagse pleidooien voor een andere overheid (new governance). Het loont de moeite om 
daar wat dieper op in te gaan.  
 
7 Horizontaal toezicht als legitimiteitsbevordering 
 
7.1 Governance en horizontaal toezicht 
Wil de overheid legitiem zijn dan moet niet de organisatie van interne processen maar de 
wensen en behoeften van de klanten centraal staan. Assertieve, zelfbewuste burgers willen 
mede als gevolg van de groeiende individualisering dat er met hun specifieke wensen en 
kenmerken rekening wordt gehouden. ‘One size fits all’ volstaat niet meer, vanuit governance 
perspectief. Hierbij past het mensbeeld van de geëmancipeerde burger dat veronderstelt dat de 

                                                
63 Vgl. P. Rijpkema en Ph. Langbroek, ‘Behoorlijk onrechtmatig. Over de aard van de behoorlijkheidstoetsing’, 
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2008/8. 
64 Ph. Langbroek & P. Rijpkema (red.), Ombudsprudentie. Over de behoorlijkheidsnorm en zijn toepassing, Den 
Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2004. 
65 Zie A.K.J.M. van Steenbergen, Legitimiteit en fiscale rechtshandhaving: Juridische en 
sociaalwetenschappelijke aspecten, diss. Tilburg, Utrecht: Belastingdienst 2013. 
66 Oosting 1990, p. 22-23. Zie voor het vigerende normenkader van de Nationale ombudsman: De burger in de 
ketens, Verslag van de Nationale Ombudsman over 2008, Den Haag, 2009, p. 154 e.v.  
67 Gribnau 2007, p. 111-150. 
68 M. Bevir & R.A.W. Rhodes, The State as Cultural Practice, Oxford : Oxford University Press, 2010, p. 212. 
Vgl. Morgan & Yeung 2007, p. 26. 
69 G.H. Addink, ‘Goed bestuur: een norm voor het bestuur of een recht van de burger?’, in G.H. Addink e.a. 
(red.), Grensverleggend bestuursrecht. Opstellen voor prof. mr. J.B.J.M. ten Berge, Alphen aan den Rijn: 
Kluwer, 2008, p. 9. Zie ook Nederlandse code voor goed openbaar bestuur,<www.minbzk.nl>, geraadpleegd op 
24 juni 2009.  
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burger ‘zijn eigen verlicht belang’ kan inschatten. Dit is geen calculerende burger die enkel 
zijn korte termijn belang nastreeft. De geëmancipeerde burger handelt ‘vanuit een 
verantwoordelijkheid die naast zijn belang ook dat van de samenleving op de lange termijn 
omvat.’70 
De burger is geëmancipeerd ten opzichte van de overheid, zodat overheid en burgers meer 
horizontale betrekkingen onderhouden. Deze vorm van samenwerken past goed in de idee van 
governance (zie § 3) De geëmancipeerde burger die meer verantwoordelijkheid neemt, doet 
dit dan in zijn sociale betrekking met de overheid. Het gaat om samenwerken dat binnen de 
bestaande juridische kaders zonder dat die samenwerking helemaal wordt dichtgetimmerd met 
regels. Door maatschappelijke normen als vertrouwen en oplossingsgerichtheid een meer 
prominente plaats te geven in de relaties met burgers kan (verdere) juridisering worden 
teruggedrongen. Vertrouwen bevordert de bereidheid tot samenwerken en is dus een 
onontbeerlijk concept in het kader van governance.  
Governance krijgt op het uitvoeringsniveau (naast het wetgevende niveau) in de fiscaliteit al 
de nodige aandacht, zowel nationaal als internationaal.71 Zo heeft de Europese Commissie in 
2009 in een mededeling acties aangekondigd die de EG-lidstaten zouden moeten nemen om 
governance op het terrein van belastingen te bevorderen. Governance staat op dit interstatelijk 
niveau voor meer transparantie, uitwisseling van informatie en eerlijke 
belastingconcurrentie.72 
Maar governance kan ook dienen als inspiratie om de relatie tussen (nationale) fiscus en 
belastingplichtigen te verbeteren. De recente introductie van het fenomeen van horizontaal 
toezicht past daar goed in.73 De Belastingdienst heeft daarmee gekozen voor een vorm van 
toezicht waar vertrouwen en oplossingsgerichtheid een grote rol spelen. Horizontaal toezicht 
is daarnaast ook een vorm van moderne rechtshandhaving – die mede geënt is op 
sociaalwetenschappelijke inzichten. Traditioneel wordt handhaving namelijk gezien als het 
toezien op de naleving van wettelijke voorschriften en het bestraffen van handelingen die in 
strijd zijn met wettelijke voorschriften – waarbij gebruik wordt gemaakt van boetes, 
invordering, opsporingsacties e.d. Tegenwoordig vallen onder rechtshandhaving echter ook de 
handelingen gericht op de bevordering van de naleving van rechtsregels – met instrumenten 
als voorlichting, dienstverlening en afspraken.74 Horizontaal toezicht is dan bij uitstek een 
instrument in het fiscale rechtshandhavingspalet dat gericht is op deze bevordering van de 
naleving van rechtsregels. 
Onder horizontaal toezicht vallen met name het afsluiten van handhavingsconvenanten met 
grote ondernemingen, met brancheorganisaties en hun leden, en met intermediairs en ook met 
andere instellingen zoals een aantal gemeenten. Een dergelijk convenant is een soft law 
instrument, dus geen ‘hard’ juridisch instrument zoals wetgeving of een overeenkomst.75 Het 

                                                
70 M. Hoogwout, De rationaliteit van de klantgerichte overheid, diss Tilburg, Nieuwegein: Uitgeverij Réunion, 
2010, p. 91. 
71 Vgl. D. Bentley, Taxpayers’ Rights: Theory, Origin and Implementation, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 
International, 2007, p. 269 e.v. die ‘principles of good governance’ and ‘principles of good practice’ 
onderscheidt. 
72 Zie al COM(2009) 201 DEF, 28 april 2009. Vgl. P. van der Wal, ‘Nieuwe regelgeving inzake de internationale 
gegevensuitwisseling’, NTFR-B, 2013/2, p. 14 e.v. 
73 Zie ook OESO Forum on Tax Administration, Study into the Role of Tax Intermediairies, Cape Town, January 
2008, waarin uitvoerig aandacht wordt besteed aan horizontaal toezicht; zie ‘Annex 8.1 Netherlands – Horizontal 
Monitoring.’ 
74 In twee dit najaar te verschijnen artikelen zal ik aan deze fundamenteel andere visie op rechtshandhaving en de 
gevolgen daarvan aandacht besteden: ‘Fiscale rechtshandhaving en compliance: de noodzaak van 
multidisciplinair onderzoek’ en ‘De belastingrechter in een veranderende trias politica.’ 
75 M.E. Oenema & E.M.E. van der Enden, ‘De kracht van het convenant’, WFR 2013/6999, p. 543 e.v. 
bekritiseren de onduidelijkheid over de wederzijdse verplichtingen door het ontbreken van (normatieve of 
wettelijke) kaders. Vgl. daarentegen L.G.M. Stevens, ‘Bespiegelingen rond horizontaal toezicht’, TFB 2013/02, 
p. 7 die bepleit dat de invulling van de vorm van horizontaal toezicht geen expliciete vastlegging in de wet 
behoeft. 
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gaat in eerste instantie om globale samenwerkingsafspraken over de vorm en de intensiteit 
van het toezicht door de Belastingdienst in relatie tot de interne beheersing, interne controle 
en externe controle (intern toezicht) van de belastingplichtige en de wijze waarop wederzijds 
de idee van transparantie zal worden ingevuld.76 Een dergelijke vorm van regulering past 
goed binnen een governance perspectief. 
Horizontaal toezicht wordt gepresenteerd als ‘een effectieve aanvulling op het traditionele, 
verticale toezicht, waarbij de overheid van bovenaf controleert of de regelgeving correct 
wordt nageleefd.’77 Mocht de beoogde naleving niet worden bereikt, dan zal van horizontaal 
toezicht overgeschakeld worden naar de meer traditionele handhaving, verticaal toezicht. Het 
belang van dit verticale toezicht mag niet worden onderschat. De aanwezigheid en het 
(potentiële) gebruik hiervan - op basis van adequate wettelijke bevoegdheden - betekent dat 
de Belastingdienst over voldoende macht beschikt om het recht te handhaven. Dit is cruciaal 
voor het vertrouwen in de Belastingdienst en de compliance van belastingplichtigen.78 
 
7.2 Vertrouwen en gezag 
Horizontaal toezicht sluit aan bij de gedachte van de ‘andere overheid’ die terughoudender is. 
De modernisering van de overheid betekent tegelijkertijd dat aan burgers en bedrijven hogere 
eisen worden gesteld.79 De overheid vraagt hen meer verantwoordelijkheid te nemen. Hieruit 
kan een onderscheid in behandeling van verschillende groepen burgers volgen.  
Dit past in de visie van de WRR in het verlengde van het pleidooi voor een wet die eerder 
algemene, normatieve regels of beginselen moeten bevatten dan een gedetailleerde catalogus 
van voorschriften. De WRR pleit er namelijk voor deze benadering ook in het toezicht te 
vertalen. ‘De overheid zou op grotere afstand meer een vorm van meta-toezicht moeten 
uitoefenen.’80 Als samenwerken op de voorgrond komt te staan en het primair steunen op 
‘command and control’ bevoegdheden naar de achtergrond verdwijnt, komt er meer ruimte 
voor overleg. Bevel en controle steunen meer op macht terwijl horizontale samenwerking en 
overleg veel meer gebaseerd zijn op vertrouwen. De Belastingdienst zal het dan ook meer van 
zijn gezag moeten hebben dan van zijn macht (bevoegdheden). Burgers moeten de 
Belastingdienst dus legitimiteit toe dichten in een governance perspectief.81 De nadruk op 
legitimiteit past bij een overheid die te maken heeft met zelfbewuste en assertieve burgers en 
hen serieus neemt. Maar in het governance denken kan er ook meer een beroep worden 
gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van die burgers. Dat past in 
meer gelijkwaardige, horizontale verhoudingen. 
De overheid vraagt burgers meer verantwoordelijkheid te nemen. Hieruit kan een onderscheid 
in behandeling van verschillende groepen burgers volgen. Dit past in het pleidooi van de 
WRR voor ‘een meer gedifferentieerde behandeling al naar gelang de burger zelf 
verantwoordelijkheid heeft genomen.’82 Deze differentiatie in handhaving is een vorm van 
responsive regulation (zie § 3.1). Deze theorie start vanuit de idee van vrijwillige naleving 
van wettelijke regels. Burgers en ondernemingen worden dan geacht eigen 

                                                
76 Zie de standaardtekst van een individueel handhavingsconvenant op de website van de Belastingdienst: 
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/standaardtekst_individueel_convenant_dv4111z4ed.pdf; 
geraadpleegd 15 februari 2013. Vgl. Gribnau 2013, p. 100 e.v.  
77 Bedrijfsplan Belastingdienst 2008-2012, <www.Belastingdienst.nl>, p. 34. 
78 Vgl. E. Kirchler, E. Hoelzl & I. Wahl, ‘Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” 
Framework’, Journal of Economic Psychology 29 (2008), pp. 210-225 en Gribnau 2013, p. 107-108. 
79 ‘Modernisering van de overheid’, ook wel ‘kabinetsvisie “Andere overheid”’ genoemd, Kamerstukken II 
2003/2004, 29 362, nr. 1. 
80 WRR 2002, p. 170.  
81 Vgl. F. Fukuyama, State Building: Governance and World Order in the 21st Century, London: Profile Books, 
2004, p. 34: ‘The state’s institutions not only have to work together properly as a whole in the administrative 
sense, they also have to be perceived as being legitimate by the underlying society.’  
82 WRR 2002, p. 111. 
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verantwoordelijkheid te dragen en maatregelen te treffen ter voorkoming van niet-naleving.83 
Bij horizontaal toezicht differentieert de Belastingdienst. Hij oefent minder intensief toezicht 
(controle) uit op bedrijven die aantoonbaar hun eigen interne toezicht op orde hebben – denk 
hierbij aan de financiële en fiscale administratie en processen e.d. (bijvoorbeeld via een Tax 
Control Framework). Daarnaast zijn informationele transparantie en de vrijwillige melding 
van fiscale risico’s vereist. De Belastingdienst differentieert dus in zijn handelen naar de 
wijze waarop de burger inhoud geeft aan de fiscale rechtsbetrekking. Zij die zich betrouwbaar 
en transparant gedragen wordt vertrouwen geschonken.84 Dit sluit aan bij het boven 
benadrukte belang van de overtuiging dat de ander het spel eerlijk speelt (fair play; zie § 
4.3.2). Die overtuiging dient wederkerig te zijn: ook de belastingplichtige moet er op zijn 
beurt van overtuigd zijn dat de Belastingdienst het spel eerlijk speelt. De Belastingdienst dient 
bovendien ‘commitment’ aan de relatie te tonen door goede informatieverstrekking en 
dienstverlening. Zo kunnen gevoelens van onzekerheid en afhankelijkheid van de 
belastingplichtigen worden vermeden, althans gemitigeerd. 
 
7.3 Fair share en fair play 
Horizontaal toezicht biedt belangrijke efficiency-winst. De besparing op mensen en middelen 
die horizontaal toezicht oplevert, kan de Belastingdienst aanwenden voor het opsporen en 
aanpakken van malafide burgers en bedrijven, het waarborgen van veiligheid en het verlenen 
van service. Efficiency-winst is er echter ook voor de betrokken belastingplichtigen. Dat komt 
de legitimiteit van belastingheffing ten goede. Indien hun eigen interne controle op orde is en 
de Belastingdienst daarom afspreekt minder te controleren, levert hen dat een besparing op in 
de vorm van lagere compliance-kosten. Dit kan ook de legitimiteit van belastingheffing 
bevorderen. 
De Belastingdienst zal hier moeten waarborgen dat de deelnemende ondernemingen ook 
daadwerkelijk – in de termen van de WRR – hun ‘verantwoordelijkheid nemen en niet 
privileges verwerven ten koste van andere belastingplichtigen, als namelijk de verminderde 
controle hen in staat stelt hun bijdrage aan de schatkist te verminderen. Naast de lagere 
compliance-kosten, is er dan ook de winst van een belastingvoordeel, doordat men zijn 
wettelijk vastgelegde fair share niet betaalt. Het gelijkheidsbeginsel en de distributieve 
rechtvaardigheid zijn hier in het geding. Als de Belastingdienst deze gelijkheid voor de wet 
niet kan waarborgen, dreigt legitimiteitsverlies.85 
Wederzijds vertrouwen en een open relatie tussen belastingplichtige en Belastingdienst staan 
centraal in het door de Belastingdienst gepropageerde horizontaal toezicht.86 Begrip, 
transparantie en vertrouwen zijn hier de kernwaarden.87 Deze vorm van horizontale 
samenwerking is gebaseerd op onderlinge afhankelijkheid, wederkerigheid en eigen 
verantwoordelijkheid van betrokkenen. Daarmee past horizontaal toezicht in het concept van 
de wederkerige rechtsbetrekking. Een groter accent op de wederkerigheid kan immers 
inhouden dat de burger van de overheid verlangt dat hij – wanneer hij zich van zijn kant 
behoorlijk gedraagt – gevrijwaard wordt van allerlei vormen van toezicht en controle die in het 

                                                
83 Vgl. E.A.M. Huiskers-Stoop, ‘Horizontaal toezicht: een keuze tussen straffen en samenwerken’, TFB 2013/2, 
p. 13 e.v. die o.a. de Responsive Regulation-theorie van Ayres en Braithwaite bespreekt. In de bekende 
handhavingspiramide van Braithwaite wordt het traditionele handhavingsmodel overigens gecombineerd met een 
meer moraliserende benadering, zoals we die ook bij de Belastingdienst op dit moment wel zien. 
84 Vgl. F.E. Six, ‘Vertrouwen in toezicht’, Tijdschrift voor Toezicht 2010 (1) 4, p. 6-26. 
85 J.L.M. Gribnau, ‘Belastingmoraal en compliance: Het belang van legitimiteit van de Belastingdienst’, WFR 
2008/6790. 
86 Zie Bedrijfsplan Belastingdienst 2008-2012, < www.Belastingdienst.nl>, passim. 
87 Th. Poolen, ‘Horizontaal toezicht vanuit het perspectief van de Belastingdienst’, TFO 2009/101, p. 18. 
Transparantie is cruciaal voor fair play; vgl. W. Bennis, D. Goleman & J. O’Toole, Transparency. How Leaders 
Create a Culture of Candor, San Francisco: Jossey-Bass, 2008, p. viii: ‘An inclusive and appealing word, 
transparency encompasses candor, integrity, honesty, ethics, clarity, full disclosure, legal compliance and a host 
of other things that allow us to deal fairly with each other.’ 
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licht van zijn gedrag niet te rechtvaardigen zijn.’88 Zo kunnen toezicht en controle worden 
afgestemd op wat in een concrete rechtsbetrekking daadwerkelijk nodig en passend is. Het 
traditionele verticale toezicht kan dan worden beperkt en specifiek worden toegesneden op 
degenen die zich juist inspannen om hun verantwoordelijkheid te ontlopen.89  
De vraag is uiteraard wel wat behoorlijk gedrag, het nemen van hun verantwoordelijkheid in 
de fiscale rechtsbetrekking inhoudt. Is voor horizontaal toezicht enkel fair play ten opzichte 
van de Belastingdienst een vereiste, of moet het ook gaan om het betalen van een fair share 
aan belastingen door de onderneming?90 Met andere woorden, mag een belastingplichtige 
naar believen aan fiscale grensverkenning doen door met gekunstelde constructies de 
belastingdruk te minimaliseren?91 De Belastingdienst stelt de eis van fair share in principe 
niet, tenzij ‘de ondernemingsleiding uitstraalt dat het ultieme doel is nihil belasting te betalen 
met behulp van alle mogelijke middelen, zoals bijvoorbeeld structuren via 
belastingparadijzen.’92 Een dergelijke attitude ondergraaft de vertrouwensbasis.93  
De wijze van samenwerking staat dus niet helemaal los van het resultaat van de 
samenwerking. Dat geldt voor een fair play samenwerking waarbij de belastingplichtige enkel 
gericht is op een minimaal eindresultaat – namelijk een zo laag mogelijke belastingschuld. 
Maar het omgekeerde kan ook het geval zijn. Een indirect effect van een fair play werkrelatie 
gebaseerd op vertrouwen en openheid kan namelijk zijn dat belastingplichtigen meer gaan 
denken in termen van fair share. Het gaat immers om fair play in een werkrelatie die draait 
om de vaststelling van een fair share; waarbij fair share uiteindelijk een vorm van fair play 
jegens de schatkist is. De belastingplichtige zou dan in deze werkrelatie van wederzijds 
vertrouwen een strikte scheiding tussen deze twee vormen van fairness als kunstmatig kunnen 
gaan ervaren.Fair play jegens de Belastingdienst kan dus fair play jegens de schatkist, staat 
en samenleving stimuleren.94  
 
10 Besluit 
 
In deze bijdrage is de fiscale rechtsbetrekking vanuit een juridische en bestuurskundig 
perspectief geanalyseerd. Legitieme belastingheffing vereist in dit perspectief niet enkel 
overeenstemming met wet en rechtsbeginselen. Governance is vanuit een bestuurskundig 
perspectief nauw verbonden met de legitimiteit van de overheid. Zo ontstaat meer aandacht 
voor de behoeften, wensen en belangen van de burgers waarmee de Belastingdienst naast een 
juridische ook een sociale betrekking onderhoudt. Het legitimiteitsperspectief wordt verder 
verbreed door de rol van vertrouwen in deze sociale betrekking te benadrukken. Dit is gedaan 
vanuit een sociaalwetenschappelijke perspectief. 

                                                
88 M. Scheltema, ‘De wederkerige rechtsbetrekking: een essentieel leerstuk voor het bestuursrecht’, in Addink 
2008, p. 217. 
89 Er is nog geen informatie die overtuigend aantoont dat dit doel al wordt gerealiseerd; vgl. Commissie 
Horizontaal Toezicht Belastingdienst (Commissie Stevens), Fiscaal toezicht op maat – soepel waar het kan, 
streng waar het moet, Den Haag: Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst, 2012, p. 72. 
90 Vgl. R.H. Happé, ‘Handhavingsconvenanten: een paradigmawisseling in de belastingheffing’, TFO 2009/101, 
p. 5 e.v. 
91 Vgl. E.A.M. Huiskers-Stoop, ‘Fiscale grensverkenning binnen een convenant horizontaal toezicht’, MBB 
2013/1, p. 30 e.v.  
92 Poolen 2009, p. 19. 
93 Vgl. Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst 2012, p. 36. Op p. 74 wijst zij er op dat de 
Belastingdienst geen informatie kon verstrekken over de invloed van horizontaal toezicht op het aantal 
belastingbesparende constructies – waarbij het ontbreken van een eenduidige definitie van ‘belastingbesparende 
constructie’ zich wreekt. Vgl. M.M.E. Rödel, ‘ Is horizontaal toezicht een middel om belasting te ontgaan te 
voorkomen en wat is de rol van de CEO van multinationals hierin?’, Forfaitair (225) juni 2012, p. 2 e.v. 
94 Vgl. A.C.P. Bobeldijk, Invloeden op de vennootschapsbelasting, oratie, Breukelen: Nyenrode Business 
Universiteit 2011, p. 16 die betoogt dat belastingplichtigen binnen een horizontaaltoezichtrelatie minder snel 
scherp aan de wind zullen varen. Hij geeft daarvan enige voorbeelden. 
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Respect voor het recht en governance bevorderen dan de legitimiteit van de belastingheffing. 
Legitieme belastingheffing vereist in dit perspectief niet enkel overeenstemming met wet en 
rechtsbeginselen. Juridische legitimiteit wordt ook bevorderd door de kwaliteit van de 
gevolgde procedures en van de interactie tussen medewerkers van de Belastingdienst en 
belastingplichtigen.  
Horizontaal toezicht past goed bij deze bredere visie op legitieme belastingheffing. De achter 
de fiscale rechtsbetrekking liggende sociale betrekking krijgt zo meer aandacht. Convenanten 
zijn te zien als een soft law instrument dat past bij een meer informele samenwerking 
(deformalisering) tussen partijen met gemeenschappelijke én strijdige belangen. Minder 
juridisering kan de legitimiteit van het toezicht bevorderen. Het aldus ontstane klimaat van 
vertrouwen en openheid komt de compliance ten goede.  


