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Over de problematiek van incommensurabiliteit, 
het SGP-arrest, en algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur 
 
 
Mr. dr. M.R.T. Pauwels1 
 
 
1. Inleiding 
 
Deze bijdrage ziet op een onderwerp waarop ik tijdens het onderzoek voor 
mijn dissertatie stuitte. Met mijn dissertatie komt onvermijdelijk Richard in 
beeld. Ik had het geluk dat hij een van mijn promotores was. Op zijn bijzonde-
re wijze – enerzijds sturend anderzijds ruimte latend – liet Richard mij tot 
ontplooiing komen. Gelukkig eindigde onze samenwerking niet na mijn pro-
motie.2 De samenwerking verloopt goed, mede dankzij de training die ik ge-
had heb in het Richard zo kenmerkende ‘rechtsbeginselen-denken’. 
Een van de kenmerken van rechtsbeginselen is, zo leert Richard de fiscale we-
reld in zijn bekende dissertatie, hun dimensie van gewicht.3 In geval van bot-
sing van beginselen moet een afweging van de betrokken beginselen 
plaatsvinden op basis van hun relatieve gewicht. Het afwegingsresultaat kan 
meer zijn dan alleen het resultaat voor het desbetreffende concrete geval. In 
verband met de eisen van integriteit en consistentie houdt het resultaat tevens 
in dat in een volgend geval waarin een situatie aan de orde is met dezelfde 
kenmerken (een situatietype4), hetzelfde beginsel voorrang dient te hebben. 
Richard heeft daarvoor de term ‘voorrangsregel’ gemunt. 5 Ook in het onder-
zoek voor mijn dissertatie had ik te maken met de afweging van rechtsbegin-
selen (en andere belangen), en wel op het niveau van (overgangs)wetgeving.6 
Meer en meer worstelde ik echter tijdens een bepaalde periode van mijn on-
derzoek met dit concept van afweging. Hoe doen we dat, afwegen? Waarom is 
een bepaald afwegingsresultaat waartoe de rechter komt eigenlijk hét afwe-
gingsresultaat? Op het onderzoeksterrein van Richard: waarom krijgt bij een 
toezegging het vertrouwensbeginsel voorrang op het legaliteitsbeginsel, ook 
wanneer geen sprake is van zogenoemde dispositieschade? Hoe te wegen als er 
geen eenheid lijkt te zijn om te wegen? Dubbend over dergelijke vragen las ik 

                                                 
1 Verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg (Tilburg University) en werkzaam als gerech-
tsauditeur bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden; melvinpau-
wels@ gmail.com. 
2 Bijv. R.H. Happé e.a., Algemeen fiscaal bestuursrecht, Deventer, Kluwer, 2010, en Richard 
Happé en Melvin Pauwels, ‘Balancing of Powers in Dutch Tax Law: General Lines and 
Recent Developments’, in J. Freedman en C. Evans (ed.), Tax Discretion and the Rule of Law, 
Amsterdam, IBFD, ter perse. 
3 R.H. Happé, Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming, Deventer, Kluwer, 1996. 
4 Zie voor dit begrip J.L.M. Gribnau, ‘Argumentatie op basis van beginselen in het belastin-
grecht’, in E.T. Feteris e.a., Met redenen omkleed, Nijmegen, Ars Aequi, 1994. 
5 Happé 1996, § 1.3.2. 
6 M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen, Amersfoort, 
Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 2009. 
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op een gegeven moment toevallig een artikel van Gerards.7 Mijn worsteling 
bleek een bekend probleem, en had zelfs een naam: de problematiek van in-
commensurabiliteit. Een ontbrekend puzzelstukje was gevonden.8 
Deze bijdrage bespreekt de problematiek van incommensurabiliteit, mede om-
dat de aandacht daarvoor in de fiscale literatuur beperkt is. Ik begin met een 
niet-fiscaal voorbeeld. Vervolgens behandel ik enige abstracte en theoretische 
aspecten van de problematiek. Tot slot beschouw ik enige fiscale jurispruden-
tie vanuit de invalshoek van de problematiek van incommensurabiliteit. Gelet 
op Richards dissertatie heb ik gekozen voor jurisprudentie op het terrein van 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
 
 
2. Een voorbeeld: het SGP-arrest 
 
Het bekende SGP-arrest van de Hoge Raad betreft in de kern een zaak waarin 
een botsing van grondrechten aan de orde is. 9 Ik benadruk dat het mij hier 
zuiver om de afweging in verband met die botsing gaat, en dat ik abstraheer 
van de meer juridisch-technische aspecten niettegenstaande het belang daar-
van voor het uiteindelijke oordeel over die botsing.10 Verder gaat het mij 
evenmin om een vergelijking met de afwijkende benadering van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State in het ‘SGP-arrest’ van dat colle-
ge.11  
 
De Hoge Raad schetst het volgende kader: 

 
‘4.5.2 (… ) dat het grondrecht op gelijke behandeling van vrouwen, 
zoals neergelegd in onder andere art.7 Vrouwenverdrag, in een speci-
fiek geval in botsing kan komen met andere, evenzeer zwaarwegende 
grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst en van vereniging, en 
dat dan moet worden afgewogen aan welke van die grondrechten 
voorrang moet worden gegeven. (… ) 
(… ) [d]e vraag [rijst; MP] of een uitzondering op de door art. 7 
Vrouwenverdrag gewaarborgde gelijke rechten voor vrouwen met 
betrekking tot passief kiesrecht kan worden aanvaard in een geval als 
het onderhavige, waarin een politieke partij wier politieke streven is 
gegrondvest op haar godsdienstige overtuiging, op grond van deze 

                                                 
7 J.H. Gerards, ‘Rechterlijke belangenafweging in het publiekrecht’, Rechtsgeleerd Magazijn 
Themis 2006(a), p. 147-159. 
8 Zie voor het leggen ervan Pauwels 2009, § 3.5.5, 6.2.3 en 12.5. 
9 HR 9 april 2010, nr. 08/01354, NJ 2010/388, met noot Alkema, AB 2010, 190 met noot 
Van Ommeren, JB 2010, 115, met noot Schutgens en Sillen, NJCM-bulletin 2010, p. 485-500, 
met noot Nehmelman en Woltjer. Het geschil betreft, kort gezegd, de vraag of de Staat 
onrechtmatig handelt door geen maatregelen te nemen in relatie tot het standpunt van de 
SGP met betrekking tot het passief kiesrecht van vrouwen (r.o. 4.2.1.). 
10 Van belang zijn vooral (i) dat de botsing gebeurt in de context van art. 7 Vrouwenverdrag 
(vgl. over het belang van het toetsingskader Alkema, NJ 2010/388, onderdeel 3) en (ii) de 
interpretatie van die bepaling (vgl. daarover Van Ommeren, AB 2010, 190, die wijst op de 
uiteenlopende interpretaties door de Hoge Raad en de Afdeling). 
11 ABRvS 5 december 2007, AB 2008, 35, met noot Schutgens en Sillen. 
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overtuiging vrouwen niet toelaat tot de kandidaatstelling voor ver-
kiezingen voor openbaar gekozen lichamen. (… )’ 
 

Nog in diezelfde r.o. 4.5.2 geeft de Hoge Raad een ontkennend antwoord, dat 
hij motiveert in de daaropvolgende rechtsoverwegingen. Eerst gaat het 
rechtscollege in op de grondrechten van vrijheid van godsdienst en van vere-
niging (r.o. 4.5.3). Vervolgens komen aan de orde het passieve en actieve kies-
recht, mede in relatie tot het verbod van discriminatie (r.o. 4.5.3). De kern van 
de motivering is uiteindelijk te vinden in r.o. 4.5.5: 
 

‘4.5.5 Aangezien aldus het kunnen uitoefenen van het passief kies-
recht het democratisch functioneren van de staat in de kern raakt, is 
onaanvaardbaar dat een politieke groepering bij het samenstellen van 
de kandidatenlijst in strijd handelt met een grondrecht dat de kies-
rechten van alle burgers waarborgt, ook al berust dit handelen op een 
voor die groepering in haar godsdienstige of levensbeschouwelijke 
overtuiging wortelend beginsel. In zoverre weegt het discriminatie-
verbod in art. 4 Gw., art. 25 in verband met art. 2 IVBPR en, toege-
spitst op de onderhavige kwestie, art. 7 Vrouwenverdrag, zwaarder 
dan de andere in het geding zijnde grondrechten.’ 

 
Aandacht verdient ten eerste de argumentatiestructuur. Deze structuur is als 
volgt samen te vatten: (i) twee (of meer) grondrechten worden onderscheiden 
en worden tegenover elkaar gezet als botsend (in r.o. 4.5.2: het grondrecht op 
gelijke behandeling versus de vrijheid van godsdienst en van vereniging12), en 
(ii) het resultaat van de afweging wordt gemotiveerd door er een ‘derde’ ar-
gument bij te halen (in r.o. 4.5.4 en 4.5.5: het belang van het passief kies-
recht).13 Er is – voor zover het de structuur betreft – tot op zekere hoogte 
sprake van een retorisch handigheidje. Dat bestaat erin dat een van de rele-
vante argumenten (het ‘derde’ argument) niet tegelijk met de overige argu-
menten wordt gepresenteerd, maar pas later als apart, en doorslaggevend, 
argument wordt aangevoerd. Stel nu echter dat de argumenten direct als volgt 
waren gesorteerd: (i) voor optreden door de Staat tegen de SGP pleiten het 
grondrecht op gelijke behandeling van vrouwen en het passief kiesrecht en (ii) 
tegen optreden pleiten ‘zwaarwegende grondrechten zoals de vrijheid van 
godsdienst en van vereniging’.14 Bij deze sortering lijkt moeilijker te beargu-
menteren waarom de argumenten vóór zwaarder wegen dan de argumenten 
tegen (of andersom). 
 

                                                 
12 Vgl. ook het ‘kopje’ van onderdeel 4.5: ‘Het discriminatieverbod ten aanzien van het actief 
en passief kiesrecht in verhouding tot de grondrechten van vrijheid van godsdienst, vrijheid 
van vereniging en vrijheid van meningsuiting.’ 
13 Uiteraard is eerder – vóór r.o. 4.5.4 en 4.5.5 – het passieve kiesrecht ook al aan de orde 
geweest (het geschil betreft hier immers juist het discriminatieverbod ten aanzien van het 
passieve kiesrecht), maar pas in r.o. 4.5.4 en 4.5.5 wordt met zoveel woorden (het belang van) 
het passief kiesrecht zelf als zelfstandig argument op de voorgrond geplaatst. 
14 Vgl. Alkema (NJ 2010/388): ‘Juridisch gaat het om een botsing van grondrechten: het 
verbod van discriminatie op grond van geslacht en het passief kiesrecht tegenover de gods-
dienstvrijheid en de vrijheid van vereniging (… ).’ 



PRINCIPIEEL BELASTINGRECHT 

158 

Met dit laatste komen we aan bij een tweede punt. Het is duidelijk wat voor de 
Hoge Raad de doorslag geeft, namelijk dat ‘het passief kiesrecht het democra-
tisch functioneren van de staat in de kern raakt’.15 Maar waarom geeft dat de 
doorslag? Bij (te) snelle lezing van de overwegingen van de Hoge Raad zou de 
indruk kunnen ontstaan dat in wezen overwogen wordt dat de uitsluiting van 
vrouwen door de SGP de kern van het passieve kiesrecht (en van het democra-
tisch functioneren van de staat) aantast. Als dat de overweging zou zijn, dan 
zou de formele argumentatie sterk zijn door het ‘in de kern’-argument (zie 
§3).16 Echter:  
(i) de Hoge Raad overweegt weliswaar dat ‘het kunnen uitoefenen van het pas-
sief kiesrecht het democratisch functioneren van de staat in de kern raakt’ 
maar overweegt niet met zoveel woorden dat de uitsluiting van vrouwen door 
de SGP het passieve kiesrecht (of het democratisch functioneren van de staat) 
in de kern aantast; en bovendien 
(ii) weliswaar is het zo dat die uitsluiting door de SGP een aantasting van het 
passieve kiesrecht (en van het democratisch functioneren van de staat) vormt, 
maar over het antwoord op de vraag of dat ook een aantasting in de kern is valt 
op zijn minst te discussiëren. Wat betreft het passieve kiesrecht17 kan in aan-
merking worden genomen bijvoorbeeld dat vrouwen niet verplicht zijn zich te 
laten onderwerpen aan de verenigingsregels van de SGP,18 en dat het vrou-
wen vrijstaat zich bij een andere politieke partij aan te sluiten of een politieke 
partij op te richten die vergelijkbaar is met de SPG met dien verstande dat 
vrouwen zich wel verkiesbaar mogen stellen.19  
Als de conclusie dan zou zijn dat de uitsluiting van vrouwen door de SGP 
weliswaar het passieve kiesrecht (of het democratisch functioneren van de 
staat) aantast maar niet in de kern, dan rijst wederom de vraag waarom de 
afweging is uitgevallen zoals zij is uitgevallen.20 
 
Ik benadruk dat bovenstaande niet impliceert dat ik me niet kan vinden in de 
uitkomst van het arrest. Niet alleen heb ik, als gezegd, geen aandacht besteed 
aan de juridisch-technische aspecten. De analyse is bovenal louter bedoeld om 
te illustreren hoe moeilijk het is om bij een ‘afweging’ van grondrechten te 
motiveren waarom het ene grondrecht voorrang heeft op het andere. Het pro-

                                                 
15 In die zin ook bijv. J.H. Gerards en N.R. Koffeman, ‘Kroniek van de grondrechten’, NJB 
2010/34, p. 2214. 
16 Ik laat buiten beschouwing de kwestie of niet (ook) aan de orde is de kern van de gods-
dienstvrijheid; vgl. Ten Napel, NCJM-bulletin 2008, p. 221-229, waarover kritisch T. Loe-
nen, ‘De SGP-discussie revisited’, NJB 2010/35, p. 2271. 
17 Met betrekking tot het argument van het ‘democratisch functioneren van de staat’ is in de 
literatuur erop gewezen dat dat argument net zo goed omgekeerd, in het voordeel van de 
SGP, kan worden aangewend. Zie Schutgens en Sillen (JB 2010, 115) en Van Ommeren (AB 
2010, 190), en vgl. het SGP-arrest van de Afdeling, r.o. 2.14.1. 
18 Vgl. Nehmelman en Woltjer, NJCM-bulletin 2010, p. 498. 
19 Vgl. Alkema (NJ 2010/388): ‘Het is niet zonder meer duidelijk waarom onvoldoende zou 
zijn dat vrouwen in het algemeen volledig aan het politieke leven kunnen deelnemen.’ Vgl. 
ook het SGP-arrest van de Afdeling, r.o. 2.4.12, waarover kritisch Loenen 2010, p. 2272-
2273. 
20 Nehmelman en Woltjer, NJCM-bulletin 2010, p. 498 betogen dat ‘de afweging tussen 
enerzijds het fundamentele recht om verkozen te worden (passief kiesrecht) versus de andere 
grondrechten (… ) erg gemakkelijk [wordt] gemaakt ten faveure van het eerstgenoemde 
recht.’ 
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bleem is terug te voeren op onder meer het ontbreken van een gemeenschap-
pelijke eenheid voor de ‘afweging’. Dit betreft de problematiek van incommen-
surabiliteit. 
 
 
3. De problematiek van incommensurabiliteit 
 
Incommensurabiliteit betekent zo iets als ‘niet-samen-te-meten’ of ‘niet-
onderling-meetbaar’.21  De problematiek van incommensurabiliteit speelt op 
vele terreinen, bijvoorbeeld op dat van de ‘public choice theory’22 en dat van de 
wetenschapsfilosofie.23 In het recht is de problematiek24 onder meer van be-
lang bij afweging van ongelijksoortige belangen; hoe dienen deze te worden 
afgewogen gelet op het ontbreken van een gemeenschappelijke schaal waarop 
de belangen kunnen worden geplaatst?25 Voor ‘belangen’ kan ook worden ge-
lezen: ‘beginselen’, ‘grondrechten’, etcetera Een implicatie van incommensura-
biliteit, welke implicatie tegelijk het kernprobleem is, is dat in geval van 
afweging van incommensurabele belangen niet steeds rationeel te funderen is 
waarom het ene potentiële afwegingsresultaat beter is dan het andere. Indien 
sprake is van incommensurabele belangen kunnen twee of meer van de poten-
tiële afwegingsresultaten (hierna ook: opties) incommensurabel zijn. 
 
Voordat ik een voorbeeld geef, merk ik op dat de nadruk in deze bijdrage ligt 
op de zogenoemde ordinale incommensurabiliteit. Het is denkbaar dat opties 
numeriek (of metrisch) incommensurabel zijn maar wel ordinaal commensura-
bel. In dat geval is er voor het maken van een keuze geen probleem. Een fis-
caal voorbeeld: stel dat rechtszekerheid het enige beslissingscriterium is, en 
dat een keuze gemaakt moet worden tussen een navorderingsregeling waarbij 
de zogenoemde nieuw feit-eis geldt en, ceteris paribus, een navorderingsrege-

                                                 
21 D. Raven, ‘Incommensurabel, incompatibel, onvergelijkbaar’, Algemeen Nederlandse tijd-
schrift voor wijsbegeerte 1994, p. 186. 
22 R. Warner, ‘Does Incommensurability Matter? Incommensurability and Public Policy’, 
University of Pennsylvania Law Review 1998, p. 1287-1325. 
23 Zie daarover bijv. Raven 1994. In de wetenschapsfilosofie speelt de problematiek bijvoor-
beeld bij de kwestie of het mogelijk is theorieën te vergelijken die op verschillende uit-
gangspunten zijn gebaseerd. 
24 Zie daarover bijv. J. Raz, The Morality of Freedom, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 321-
366, T.A. Aleinikoff, ‘Constitutional Law in the Age of Balancing’, The Yale law journal 1987, 
p. 972-976, J. Finnis, ‘Natural Law and Legal Reasoning’, Cleveland State Law Review 1990, 
p. 1-13, D. Luban, ‘Incommensurable Values, Rational Choice, and Moral Absolutes’, Cleve-
land State Law Review 1990, p. 65-84, Warner 1998, E. Burg, The Model of Principles, Ams-
terdam, Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Rechtsgeleerdheid), 2000, p. 116-119, 
T.A.O. Endicott, Vagueness in Law, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 41-45 en 148-
155, P.W. Brouwer, ‘Grenzen aan de juridische rationaliteit?’, in P.B. Cliteur (red.), It ain’t 
necessarily so, Deventer, Kluwer, 2001, p. 3-18, H.S. Mather, ‘Law-making and Incommensu-
rability’, McGill Law Journal 2002, p. 346-388,  F.T. Groenewegen, ‘In hoeverre schrijft het 
evenredigheidsbeginsel iets voor?’, in A.J. Nieuwenhuis e.a. (red.), Proportionaliteit in het 
publiekrecht, Deventer, Kluwer, 2005, p. 13-22, en J.H. Gerards, Belangenafweging bij rechter-
lijke toetsing aan fundamentele rechten, Alphen aan de Rijn, Kluwer, 2006, p. 8-9 en 28-36. 
25 Vgl. Gerards 2006a, p.154, alsmede Finnis 1990, p. 9: ‘We are left with little more than a 
metaphor: “balance”(… ). But in the absence of any metric which could commensurate (… ) 
the instruction to “balance” (or, earlier, to weigh) can legitimately mean no more than bear 
in mind, conscientiously, all the relevant factors, and choose.’ 



PRINCIPIEEL BELASTINGRECHT 

160 

ling waarbij die eis niet wordt gesteld. In dat geval is rationeel te funderen dat 
de eerste regeling gekozen moet worden, aangezien die regeling de rechtsze-
kerheid het meest waarborgt (de opties zijn dus ordinaal commensurabel), 
niettegenstaande dat van numerieke commensurabiliteit geen sprake is (men 
kan niet zeggen dat de eerste regeling ‘x keer’ of ‘y eenheden’ meer rechtsze-
kerheid biedt dan de andere). Is niet alleen de rechtszekerheid maar ook de 
rechtsgelijkheid een beslissingscriterium, dan speelt bij de keuze tussen beide 
wel (ook) de problematiek van ordinale incommensurabiliteit, omdat bezien 
vanuit de rechtsgelijkheid de voorkeur juist uitgaat naar de tweede regeling. 
 
Veronderstel dat het mogelijk is om een afwegingsresultaat uit te drukken in 
eenheden van elk van de betrokken belangen. Stel dat bij afwegingsresultaat A 
60 eenheden rechtszekerheid en 30 eenheden gelijkheid worden gerealiseerd 
en bij afwegingsresultaat B 50 eenheden rechtszekerheid en 35 eenheden ge-
lijkheid. Afwegingsresultaten A en B zijn dan incommensurabel. Bij gebrek 
aan gemeenschappelijke schaal valt niet rationeel, op basis van de rede, te fun-
deren dat A beter is dan B of vice versa. ‘Where the considerations for and 
against two alternatives are incommensurate, reason is indeterminate. (...) It 
marks the inability of reason to guide our action (… ).’26 In mijn proefschrift 
noemde ik een beginselenafweging ‘beperkt rationeel’.27  Er wordt ook wel 
gesproken over een ‘unguided jump’.28 Deze term doet denken aan de bekende 
‘sprong van Scholten’.29 De sprong is wat mij betreft een metafoor om aan te 
geven dat de mogelijkheid tot nadere redengeving eindig is. Leijten spreekt – 
in de context van afweging van topoi – over ‘een proces van afweging, dat (… ) 
in laatste instantie slechts intuïtief kan worden voltrokken. En die intuïtieve 
afweging van de laatste instantie is (… ) niet onder woorden te brengen, daar 
er (… ) niets meer te meten of te wegen is.’30 
 
Van belang is dat wanneer de problematiek van incommensurabiliteit aan de 
orde is, dat op zichzelf niet meebrengt dat het uiteindelijke afwegingsresultaat, 
stel A, aan te merken is als irrationeel.31 Het afwegingsresultaat valt te ver-
antwoorden in termen van het zwaarder wegen van het ene belang ten opzich-
te van het andere. Er zijn redenen vóór dat afwegingsresultaat te geven; dat 
ene belang is daarmee immers gediend. In zoverre is het een rationele beslis-

                                                 
26 Raz 1986, p. 333-334. 
27 Pauwels 2009, p. 72. Vgl. Groenewegen 2000, p. 21: ‘Incommensurabiliteit brengt met 
zich (...) dat er geen redenen zijn te vinden om te kiezen tussen meerdere mogelijke opties.  
Dat betekent dat een keuze voor een van die opties niet rationeel te funderen is’, alsmede 
Finnis 1990, p. 12 die spreekt over een beslissing die ‘rationally under-determined’ is. 
28 Burg 2000, p. 69 en 113. 
29 Asser-Scholten, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1934, p. 16, 102 en 174. Scholten be-
toogde kort gezegd dat bij elke wetstoepassing een ‘sprong’ plaatsvindt om aan te geven dat 
geen sprake is van een volledig ‘logisch’ c.q. deductief proces. Vgl. ook Koopmans (in zijn 
bewerking van G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 
1999, p. 148), die spreekt over ‘een gedachtesprong die objectief en rationeel niet verder kan 
worden verantwoord maar die op een zedelijke overtuiging teruggaat.’ 
30 J.C.M. Leijten, ‘Rechtspraak en topiek’, in W. van Gerven en J.C.M. Le ten, Theorie en 
praktijk van de rechtsvinding, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1981, p. 90-91. 
31 Vgl. Finnis 1990, p. 9 en Mather 2002, p. 364-365. 
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sing.32 Vanuit een andere invalshoek: het is immers ook niet zo dat rationeel 
gefundeerd kan worden dat het andere afwegingsresultaat (B) wel beter is (in 
welk geval de keuze voor A wél irrationeel was geweest). Een keuze voor A is 
dus weliswaar niet rationeel beter dan een keuze voor B maar het omgekeerde 
geldt ook; het is dan bij een keuze tussen beide niet irrationeel om voor A te 
kiezen.33 Wat blijft is dat niet aan te tonen valt dat de gemaakte ‘sprong’ naar 
A dwingend is – dat de redenen voor keuze A dwingend zijn – of, anders ge-
zegd, dat niet een andere ‘sprong’ (naar B) kan worden gemaakt.34 De keuze 
voor A en niet voor B is niet verder te motiveren dan met verwijzing naar het 
belang dat bij A meer wordt gerealiseerd dan bij B; er valt echter niet te moti-
veren dát dat belang meer gewicht in de schaal legt dan het andere betrokken 
belang, dat voor B pleit. 
Los van bovenstaand ‘neutraal’ perspectief, is verder van belang dat uit het 
subjectieve perspectief van de beslisser de keuze voor A rationeel kan zijn. 
Indien de beslisser een visie op het recht heeft waarin relatief veel belang 
wordt gehecht aan rechtszekerheid, is voor de beslisser rationeel om met het 
oog daarop voor A te kiezen. En omgekeerd: een genomen beslissing kan iets 
zeggen over een achterliggende, bredere visie van de beslisser op het desbe-
treffende terrein. Zo geeft het oordeel van de Hoge Raad in de bekende d̀oor-
braakarresten’ dat de strikte toepassing van de wet soms achterwege moet 
blijven omdat zij anders te zeer in strijd met een beginsel van behoorlijk be-
stuur zou komen,35 blijk van een bepaalde visie op het belang van rechtsbe-
scherming in het recht. Een ander voorbeeld is wellicht het SGP-arrest; in de 
literatuur is opgemerkt dat de verschillende benaderingen door de Hoge Raad 
en de Afdeling passen in redeneerlijnen gebaseerd op verschillende visies op 
de democratische rechtsstaat.36 
 
Incommensurabiliteit dient niet te worden verward met gelijkwaardigheid.37 
Ingeval twee afwegingsresultaten A en B incommensurabel zijn, betekent dat 
niet dat ze gelijkwaardig zijn. Immers, net zoals het gebrek aan gemeenschap-
pelijke schaal meebrengt dat de superioriteit van A ten opzichte van B (of vice 
versa) niet kan worden aangetoond, impliceert datzelfde gebrek dat evenmin 
aangetoond kan worden dat beide resultaten gelijkwaardig zijn. 
Incommensurabiliteit dient evenmin verward te worden met onverenigbaar-
heid of incompatibiliteit. Incommensurabele belangen kunnen in een bepaalde 

                                                 
32 Vgl. Raz 1986, p. 338 (‘The choice (...) may be based on a reason. Though the reason is 
incommensurate with the reason for the alternative it shows the value of that option and 
when that option is chosen, it is chosen because of its value’), Luban 1990, p. 81 (‘We cannot 
(… ) identify a decisive reason for choosing O1  but we have (… ) identified a reason for it’), en 
Warner 1998, p. 1322-1323 (die, in het kader van de vraag of sprake is van een r̀ational 
choice’, erop wijst dat onderscheid moet worden gemaakt tussen ‘having reasons for choos-
ing an option and having reasons that show that option is to be better than other alterna-
tives’). 
33 Vgl. Mather 2002, p. 364, die in dit kader opmerkt: ‘the choice was permitted but not 
required by reason.’ 
34 Vgl. Raz 1986, p. 333-334 en Groenewegen 2005, p. 17 en 21. 
35 HR 12 april 1978, BNB 1978/135-137. 
36 Zie Van Ommeren (AB 2010, 190, punt 6), die concludeert dat de benadering van de Af-
deling in een liberale redeneerlijn en die van de Hoge Raad in een gelijkebehandelingslijn 
past. 
37 Vgl. Raz 1986, p. 329, Brouwer 2001, p. 14 en Groenewegen 2005, p.17. 
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situatie botsen, maar ze kunnen evengoed in een andere situatie in dezelfde 
richting wijzen. Dat neemt niet weg dat de problematiek van incommensura-
biliteit pas relevant wordt bij een botsing van de betrokken belangen; dan is 
een afweging nodig en dan stuit men op het probleem van het ontbreken van 
een gemeenschappelijke wegingsschaal. 
Tot slot, incommensurabliteit dient evenmin te worden verward met onver-
schilligheid. Dat twee afwegingsresultaten incommensurabel zijn betekent 
niet dat het onverschillig is tot welk afwegingsresultaat de beslisser komt.38 
Zo maakt het nogal uit voor de SGP dat de Hoge Raad voorrang gaf aan het 
discriminatieverbod. 
 
Ter zake van de vraag in hoeverre een rationeel dwingende keuze te maken is 
uit verschillende opties bij de afweging van incommensurabele belangen, merk 
ik het volgende op. 
Van belang is ten eerste dat het niet zo is dat wanneer incommensurabele be-
langen worden afgewogen, voor elk van alle potentiële opties zonder meer 
geldt dat niet op basis van de rede valt te funderen waarom die optie afvalt. 
Voortbouwend op het voorgaande voorbeeld met afwegingsresultaten A en B: 
stel dat er ook een afwegingsresultaat C is, die inhoudt dat 45 eenheden 
rechtszekerheid en 30 eenheden gelijkheidsbeginsel worden gerealiseerd. In-
dien moet worden bepaald welke van de opties A, B en C de beste is, is te fun-
deren waarom optie C rationeel gezien moet afvallen. Voor afwegingsresultaat 
C geldt immers dat daarbij een van de relevante waarden in lagere mate wordt 
gerealiseerd dan bij de andere opties, terwijl daarbij geen waarde in hogere 
mate wordt gerealiseerd dan bij een van de andere opties. Een negatieve keuze 
is dus mogelijk. In zoverre is geen sprake van incommensurabiliteit: optie C en 
optie A respectievelijk B zijn (ordinaal) commensurabel. Economen zouden 
zeggen dat indien C het startpunt is, er een Pareto-verbetering mogelijk is 
door A of B te kiezen. Een keuze voor C zou irrationeel zijn. 
Een tweede opmerking hangt samen met de bovengemaakte opmerking dat 
incommensurabiliteit niet dient te worden verward met gelijkwaardigheid. 
Met dit laatste houdt verband dat indien opties A en B incommensurabel zijn 
en een optie D bestaat die superieur is aan optie B, niet zonder meer de con-
clusie mag worden getrokken dat optie D ook superieur is aan optie A. Het is 
immers mogelijk dat bijvoorbeeld bij optie D 55 eenheden rechtszekerheid en 
35 eenheden gelijkheid worden gerealiseerd. 39  Deze ‘failure of transitiviy’ 
wordt wel gezien als een test voor de incommensurabiliteit van twee opties.40  
Verder verdient opmerking dat indien opties A en B incommensurabel zijn en 
een optie E bestaat die superieur is aan optie B, weliswaar zoals zojuist gezien 
niet op basis daarvan de conclusie kan worden getrokken dat optie E ook su-
perieur aan optie A is, maar dat dan evenmin de conclusie kan worden getrok-
ken dat optie E niet superieur is aan optie A. Het kan immers zijn dat optie E 
60 eenheden rechtszekerheid en 35 eenheden gelijkheid realiseert. 

                                                 
38 Vgl. Raz 1986, p. 333-334, die ter zake van de problematiek van incommensurabiliteit 
opmerkt: ‘It marks the inability of reason to guide our action, not the insignificance of our 
choice.’ 
39 Optie D is dan superieur aan optie B maar niet aan optie A. 
40 Raz 1986, p. 324-326. 
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Tot slot, dit laatste illustreert dat ondanks dat achterliggende waarden in-
commensurabel zijn, soms wel degelijk een op basis van de rede dwingende 
positieve keuze kan worden gemaakt. Ondanks dat rechtszekerheid en gelijk-
heid incommensurabel zijn, is bij een keuze tussen A, B, C, D, en E, logisch-
sluitend te beargumenteren waarom optie E superieur (een econoom zou zeg-
gen: Pareto-optimaal) is. Een andere keuze dan voor optie E zou irrationeel 
zijn. In zoverre speelt de problematiek van incommensurabilieit hier niet; op-
tie E is ten opzichte van elk van die andere opties (ordinaal) commensurabel. 
Overigens kan men afvragen of hier wel sprake is van een ‘echte’ afweging, nu 
een keuze voor optie E ten opzichte van een van de andere opties niet inhoudt 
dat een van twee belangen wordt gerealiseerd ten koste van het andere be-
lang.41 
Bovenstaande duidt erop dat, in theorie, ook bij een afweging van incommen-
surabele belangen het mogelijk kan zijn om op basis van de rede dwingend een 
(al dan niet negatieve) selectie te maken uit afwegingsopties. In zoverre is dan 
sprake van (ordinale) commensurabiliteit. In de rechtspraktijk zal dit echter 
veelal nauwelijks houvast bieden bij een te nemen beslissing. Veelal zal er 
sprake zijn hetzij van twee opties die incommensurabel zijn (bijvoorbeeld 
wanneer de rechter moet beslissen of het vertrouwensbeginsel dan wel het 
legaliteitsbeginsel voorrang heeft in een concreet geval), hetzij van een grote 
reeks van opties, waarvan een groot aantal incommensurabel zijn (vooral bij 
de wetgever, die rekening moet houden met een veelheid aan belangen en die 
bovendien een grote gereedschapskist heeft). 
 
Er is echter nog wel een algemeen aanvaarde maatstaf voor de afweging van 
incommensurabele belangen. Ook wanneer in de literatuur de problematiek 
van incommensurabiliteit centraal staat, wordt vaak (toch) gesteld dat extre-
me afwegingsresultaten uitgesloten kunnen worden.42 Strikt de gedachte van 
incommensurabiliteit volgend lijkt dat echter vreemd: als een gemeenschappe-
lijke eenheid om af te wegen ontbreekt, is niet steeds op basis van de rede 
dwingend te motiveren waarom een extreem afwegingsresultaat slechter is 
dan een ‘meer evenwichtig’ afwegingsresultaat. Dat laatste is het geval indien 
de keuze voor het ‘meer evenwichtige’ afwegingsresultaat meebrengt dat, in 
vergelijking met het meer extreme resultaat, het dienen van het ene belang Y 
(dat nagenoeg niet zou worden gediend in het extreme resultaat) ten koste 
gaat van het dienen van het andere belang X (dat nagenoeg geheel zou wor-
den gediend in het extreme resultaat). Er valt niettemin een redelijke onder-
bouwing te geven voor uitsluiting van extreme afwegingsresultaten. Ten 
eerste, als er daadwerkelijk sprake is van een (te respecteren) belang, dan is er 
een prima facie vermoeden dat het niet rationeel is om een dergelijk belang 
(nagenoeg) volledig op te offeren. Een toepassing hiervan is te vinden bij de 
beperking van grondrechten. Op wellicht een paar uitzonderingen na is geen 
enkel grondrecht absoluut: een beperking van een grondrecht kan geoorloofd 

                                                 
41 Vgl. Pauwels 2009, p. 68. 
42 Vgl. Brouwer 2001, p. 12-13 en Groenewegen 2005, p. 16-17, alsmede Luban 1990, p. 75 
e.v. (die spreekt over een ‘large-small trade-off’), Endicott 2000, p. 44 (‘It may be perfectly 
clear that one option is better, even though it is worse in some respect than another option’), 
en Burg 2000, p. 165-169 (die het verbod van disproportionaliteit stelt als een voorwaarde 
voor een rationele afweging van beginselen). 
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zijn (met het oog op andere belangen). Algemeen aanvaard is echter wel dat 
een dergelijke beperking nimmer de wezenlijke kern (‘the very essence’, ‘das 
Wesensgehalt’) van het desbetreffende grondrecht mag aantasten. 43  Een 
tweede onderbouwing laat ter zake van extreme afwegingsresultaten in wezen 
het uitgangspunt van incommensurabiliteit wat los. Er wordt dan uitgegaan 
van een zeer abstracte wegingsschaal, met als grootheid bijvoorbeeld alge-
meen belang of de gerechtigheid. Gedachte is dan dat in de zone van afwe-
gingsresultaten waarin het belang Y nauwelijks en het belang X in hoge mate 
wordt gediend, de marginale bijdrage van Y aan de verwezenlijking van dat 
abstracte belang groter is dan de marginale bijdrage van X. Anders gezegd: de 
gedachte is dat in die zone de afwegingsresultaten suboptimaal zijn omdat 
‘winst’ (uitgedrukt in mate van realisatie van de abstracte waarde) kan worden 
behaald door meer van belang Y te realiseren ten koste van belang X. 
 
 
4. Beginselen van behoorlijk bestuur in het licht van de problematiek van 
incommensurabiliteit 
 
4.1. Inleiding 
 
De problematiek van incommensurabiliteit speelt ook in het belastingrecht op 
vele terreinen.44 Als gezegd in de inleiding, heb ik ervoor gekozen om dit te 
illustreren door enige jurisprudentie op het terrein van de algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur te beschouwen vanuit het perspectief van de pro-
blematiek van incommensurabiliteit. Ook op dat terrein speelt namelijk de 
problematiek: hoe te bepalen welk beginsel voorrang heeft bij een botsing van 
het legaliteitsbeginsel en een beginsel van behoorlijk bestuur? Bij de be-
schouwing van de jurisprudentie heb ik, gelet op die problematiek, vooral oog 
voor de vraag hoe de Hoge Raad zijn voorrangsregels heeft gemotiveerd. Een 
accentverschil met de dissertatie van Happé is dat in deze bijdrage de nadruk 
niet ligt op de uit de afweging voortvloeiende voorrangsregels, maar op de 
afweging zelf. Benadrukt moet worden dat geenszins een systematische of 
volledige analyse is beoogd. 
 
4.2. Vertrouwensbeginsel; beleid 
 
In een van de doorbraakarresten zet de Hoge Raad eerst het kader uiteen:45 
 

                                                 
43 Vgl. Rapport Staatscommissie Grondwet 2010, p. 55, met verwijzingen. 
44 Een mooi actueel voorbeeld is de kwestie die aan de orde is in relatief recente conclusies 
van A-G Wattel (conclusie voor HR 5 februari 2010, BNB 2010/148, en conclusie van 14 
december 2010, V-N 2011/8.14), namelijk de invulling van het begrip ‘belang’ voor de toe-
passing van art. 10a, lid 4 en 5, Wet Vpb 1969. Ook daarbij speelt de problematiek omdat uit 
de wetsgeschiedenis blijkt dat het voor de invulling van dat begrip niet alleen om het finan-
ciële belang maar ook om de zeggenschap gaat. Maar hoe deze elementen in aanmerking te 
nemen? Dat probleem is des te meer lastiger omdat de wetgever ook nog eens een kwantita-
tief aspect aan dat begrip koppelt (‘voor een derde gedeelte belang’). Maar hoe de elementen 
op te tellen, af te trekken, etc.? 
45 HR 12 april 1978, BNB 1978/135. 
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‘dat onder omstandigheden strikte toepassing van de wet (… ) in die 
mate in strijd kan komen met een of meer beginselen van behoorlijk 
bestuur, dat die toepassing achterwege dient te blijven: 
dat in het algemeen de vraag onder welke omstandigheden dit laatste 
zich voordoet van geval tot geval moet worden beantwoord door af-
weging van het beginsel dat de wet moet worden toegepast tegen een 
of meer in aanmerking komende beginselen van behoorlijk bestuur; 
dat het een beginsel van behoorlijk bestuur is dat de administratie 
verwachtingen, welke zij bij een belanghebbende ten aanzien van een 
door haar te volgen gedragslijn heeft opgewekt en waarop deze zich 
in redelijkheid tegenover haar mag beroepen, honoreert’ 

 
Vervolgens geeft hij de voorrangsregel:  
 

‘dat aan dit beginsel bij een afweging als voormeld doorslaggevende 
betekenis moet worden toegekend indien een belastingplichtige zoda-
nig vertrouwen heeft mogen ontlenen aan uitlatingen, afkomstig van 
voor de belastingdienst verantwoordelijke bewindslieden, als kunnen 
zijn vervat in ministeriele resoluties, welke (… ) met medewerking of 
goedvinden van de belastingdienst zijn gepubliceerd en aldus ter 
kennis van het publiek zijn gekomen’ 

 
De Hoge Raad geeft de volgende motivering voor dit afwegingsresultaat: 
 

‘dat immers de voor de belastingdienst jegens de volksvertegenwoor-
diging verantwoordelijke bewindslieden bevoegd zijn om, desgera-
den, in door de wetgever niet voorziene of althans in de wet niet 
specifiek geregelde gevallen (… ) nadere regelen te geven en zij van 
die bevoegdheid in ruime mate gebruik plegen te maken; 
dat derhalve, indien de belastingplichtige zich beroept op vertrouwen 
dat hij aan uitlatingen als hiervoor genoemd heeft mogen ontlenen, 
de aanslag dienovereenkomstig behoort te worden vastgesteld, ook al 
zou de wet de fiscus ter zake niet een bepaalde beleidsvrijheid laten’ 

 
Deze motivering is, wat mij betreft, overtuigend. Dat neemt niet weg dat er 
wel een sprong is te zien. De motivering ziet op het gewicht van het vertrou-
wen (veel gewicht) en wellicht ook op dat van het legaliteitsbeginsel.46 Daaruit 
volgt echter nog niet dat het vertrouwensbeginsel meer gewicht in de schaal 
legt dan het legaliteitsbeginsel. Dat is de sprong die er nog is. Deze sprong 
zelf is niet in woorden uit te drukken; alleen het resultaat ervan. In die zin is 
er ‘met de beslissing, de afweging’. 
 
4.3. Vertrouwensbeginsel; inlichting 
 
Ter zake van een ander situatietype – vertrouwen gewekt door een (onjuiste) 
inlichting – overwoog de Hoge Raad het volgende:47 

                                                 
46 De frase ‘in door de wetgever niet voorziene of althans in de wet niet specifiek geregelde 
gevallen’ zou wellicht op gewichtsverlaging kunnen duiden. 
47 HR 26 september 1979, BNB 1979/311. 
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‘dat bij die afweging voorop dient te worden gesteld dat de fiscus niet 
gebonden kan worden geacht aan alle zijnerzijds gedane uitlatingen 
waardoor bij een belastingplichtige verwachtingen zijn gewekt ten 
aanzien van een door de fiscus te volgen gedragslijn; 
dat met name indien het gaat om reacties op een verzoek van een be-
lastingplichtige om inlichtingen aangaande de inhoud van wettelijke, 
dan wel andere door de fiscus in acht te nemen algemene regels, het 
belang dat de belastingplichtigen erbij hebben dat de fiscus zijn voor-
lichtende taak onbelemmerd kan vervullen ertoe noopt te aanvaarden 
dat het risico van een onjuiste inlichting in de regel voor rekening 
van de betrokken belastingplichtige blijft; 
dat bijzondere omstandigheden aanleiding kunnen geven van deze 
regel af te wijken en de fiscus aan dergelijke inlichtingen wel gebon-
den te achten, maar daartoe ten minste vereist zal zijn, vooreerst dat 
die inlichtingen niet zo duidelijk in strijd zijn met een juiste wetstoe-
passing dat de betrokken belastingplichtige redelijkerwijs hun on-
juistheid had kunnen en moeten beseffen, en voorts dat hij, afgaande 
op die onjuiste inlichtingen, een handeling heeft verricht of nagelaten, 
ten gevolge waarvan hij niet alleen de wettelijk verschuldigde belas-
ting heeft te betalen, maar daarenboven schade lijdt’ 

 
Hoofdregel is dus dat vertrouwen gewekt door inlichtingen niet wordt geho-
noreerd; uitzondering daarop wordt gemaakt in het geval sprake is van dispo-
sitieschade. Het gaat mij hier om de hoofdregel. De motivering daarvan heeft 
een argumentatiestructuur die vergelijkbaar is met die in het SGP-arrest. Er 
wordt namelijk een derde belang, te weten ‘het belang dat de belastingplichti-
gen erbij hebben dat de fiscus zijn voorlichtende taak onbelemmerd kan ver-
vullen’, bijgehaald dat de doorslag geeft. Zou dat belang eerder bij het 
schetsen van de te maken afweging als een bij de afweging betrokken belang 
zijn gepresenteerd, dan was het moeilijker geweest om te beargumenteren 
waarom aan het legaliteitsbeginsel en dat belang tezamen meer gewicht toe-
komt dan aan het vertrouwensbeginsel. Ook hier is een sprong. Let wel, moei-
te met de uitkomst heb ik niet. Ik meen overigens dat de afweging voldoende 
gemotiveerd is, omdat de Hoge Raad wel de argumenten benoemt die pleiten 
voor zijn afweging. Zoals we hierna zien (§4.5-4.7), gebeurt dat laatste niet 
altijd. 
 
4.4. Vertrouwensbeginsel; toezegging 
 
In het zojuist besproken arrest HR BNB 1979/311 komt ook een ander situa-
tietype aan de orde, te weten de situatie waarin vertrouwen is gewekt door een 
(onjuiste) toezegging. De Hoge Raad is ter zake van dat situatietype van oor-
deel dat het vertrouwensbeginsel – mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan 
– wél voorrang heeft: 
 

‘dat indien het daarentegen gaat om als toezeggingen op te vatten 
uitlatingen van de zijde van de fiscus, waaraan een belastingplichtige 
het vertrouwen heeft mogen ontlenen dat de fiscus, na kennisneming 
van alle daartoe vereiste bijzonderheden van de belastingplichtige zelf 



M.R.T. PAUWELS 

 

betreffende geval, aan vorenbedoelde regels, zo omtrent de toepasse-
lijkheid of de toepassing daarvan vragen zijn gerezen, in zijn geval 
een bepaalde toepassing zal geven, bij een afweging als voormeld aan 
het voornoemde beginsel van behoorlijk bestuur doorslaggevende be-
tekenis moet worden toegekend; 
dat daarbij wel het voorbehoud moet worden gemaakt dat’ 

 
De Hoge Raad stelt hier dus niet het zogenoemde dispositievereiste als voor-
waarde voor voorrang van het vertrouwensbeginsel bij een toezegging. In het 
kader van deze bijdrage is interessant een discussie tussen Happé en Van Leij-
enhorst hierover. Van Leijenhorst acht het wenselijk dat de dispositie-eis wel 
wordt gesteld en betoogt: 

 
‘het ontgaat mij werkelijk waarom een toezegging, een inlichting of 
een standpuntbepaling van een ambtenaar sterkere werking zou moe-
ten hebben dan de wet indien zich niet voordoet het geval dat de be-
langhebbende, afgaande op die toezegging, die inlichting of die 
standpuntbepaling, een handeling heeft verricht of nagelaten, ten ge-
volge waarvan hij niet alleen de wettelijk verschuldigde belasting 
heeft te betalen, maar daarenboven schade lijdt.’48 

 
In zijn proefschrift toont Happé zich wel een voorstander van differentiatie 
tussen een toezegging en een inlichting en merkt hij ter zake van het stand-
punt van Van Leijenhorst op dat deze ‘over het hoofd [ziet] dat de belasting-
kamer van de Hoge Raad een vrij eng schade-begrip hanteert.’49  Zou een 
persoon die hetzelfde standpunt heeft als dat van Van Leijenhorst hierdoor 
overtuigd worden? Ik vermoed van niet. Dit houdt verband met de problema-
tiek van incommensurabiliteit. Deze persoon is immers in wezen van mening 
dat indien sprake is van een toezegging en geen sprake is van dispositieschade, 
het vertrouwensbeginsel niet zwaarder zou moeten wegen (vgl. geen ‘sterkere 
werking zou moeten hebben’) dan het legaliteitsbeginsel. Het verschil van 
inzicht lijkt mij niet zozeer terug te voeren op (het veronderstelde over het 
hoofd zien van) een bepaalde omstandigheid, maar op een verschil in ‘gewicht-
stoekenning’ aan de betrokken beginselen. Zelfs als dezelfde argumenten in 
aanmerking worden genomen, kunnen rationele personen een verschillend 
resultaat voorstaan, een verschillende ‘sprong’ maken, als gevolg van een ver-
schil in waardering. Ze zullen elkaar in dat geval niet kunnen overtuigen met 
argumenten. Als de ene kant van de medaille van de problematiek van incom-
mensurabiliteit is dat een keuze tussen incommensurabele opties niet volledig 
rationeel te funderen is, is de andere kant van dezelfde medaille dat een voor-
stander van een bepaalde optie niet met argumenten overtuigd zal kunnen 
worden van de juistheid van een andere optie.50 
 
 

                                                 
48 G.J. van Leijenhorst, ‘Belastingheffing, een kwestie van vertrouwen’, W FR 1993/773. 
49 Happé 1996, p. 202. 
50 Vgl. Mather 2002, p. 388: ‘The incommensurability thesis (… ) asserts that rational per-
sons can disagree as to how certain conflicts (… ) should be resolved.’ 
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4.5. Gelijkheidsbeginsel: Bewindsliedenarrest 
 
Interessant is dat de twee belangrijkste beginselen van behoorlijk bestuur in 
het belastingrecht – te weten het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbe-
ginsel51 – geconfronteerd zijn met hun eigen grenzen. Daarmee doel ik op 
situaties ter zake waarvan de Hoge Raad van oordeel is dat, ondanks dat het 
desbetreffende beginsel op zichzelf in geding is, het legaliteitsbeginsel toch 
prevaleert. Wat betreft het vertrouwensbeginsel is het desbetreffende situatie-
type hiervoor al aan de orde geweest, namelijk de situatie waarin sprake is van 
vertrouwen gewekt door een inlichting en waarin geen sprake is van disposi-
tieschade.52 Ook het gelijkheidsbeginsel is tegen zijn grenzen opgelopen. Ik 
doel op het Bewindsliedenarrest, waarin beleid aan de orde was. Het betreft 
daarbij het materiële gelijkheidsbeginsel. Het gaat daarbij namelijk om de si-
tuatie waarin een belastingplichtige niet onder het toepassingsbereik van het, 
al dan niet gepubliceerde, gunstige beleid valt (dus het formele gelijkheidsbe-
ginsel speelt niet), maar van mening is dat er geen goede reden is dat hij niet 
onder dat beleid valt.53 
Het proefschrift van Happé biedt in dit verband een mooi vergelijkingspunt. 
Kennisneming van de door Happé geformuleerde, op de toenmalige jurispru-
dentie gebaseerde, voorrangsregels ter zake leert dat voor de vraag of een 
belanghebbende een succesvol beroep kon doen op het materiële gelijkheids-
beginsel, doorslaggevend was of, kort gezegd, (i) belanghebbendes geval als 
gelijk kan worden aangemerkt als de gevallen waarop het desbetreffende be-
leid ziet én, indien dat het geval is, (ii) een objectieve en redelijke rechtvaardi-
ging ontbreekt voor de door het beleid veroorzaakte ongelijke behandeling.54 
Werden beide vragen bevestigend beantwoord, dan slaagde het beroep op het 
gelijkheidsbeginsel en verkreeg de belanghebbende een behandeling conform 
het gunstigere beleid. Hier valt dus (het resultaat van) de afweging van het 
gelijkheidsbeginsel en het legaliteitsbeginsel volledig samen met de vraag of 
sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel. 
Niet lang na de dissertatie van Happé zag de Hoge Raad zich echter gecon-
fronteerd met een hard case: een situatie waarmee hij nog niet eerder gecon-
fronteerd was en die noopte tot een heroriëntatie op beginselenniveau. Net als 
in eerdere arresten was in die ‘nieuwe’ situatie het desbetreffende beleid gun-
stiger dan de wet voorschreef, maar nieuw was dat het beleid gebaseerd was 
op een onjuiste wetsinterpretatie. In methodologisch opzicht is de beslissing 
van de Hoge Raad in die zaak (het Bewindsliedenarrest55) interessant, omdat 

                                                 
51 Al is het zorgvuldigheidsbeginsel in opmars; zie Happé e.a. 2010, par. 3.2. 
52 Standpunt zou kunnen zijn dat bij die situatie helemaal geen sprake is van een afweging 
van beginselen, omdat reeds niet aan de orde is dat het vertrouwensbeginsel zelf op het spel 
staat. Dat standpunt lijkt mij niet juist gelet op onder meer (i) de overwegingen in het moe-
derarrest BNB 1979/311, die er duidelijk op wijzen dat een en ander zich afspeelt in de sfeer 
van afweging, en (ii) de rol van dispositieschade (geen dispositieschade: wet wordt toegepast; 
wel dispositieschade: vertrouwen wordt gehonoreerd) in combinatie met het karakter van de 
omstandigheid (de kwestie of dispositieschade zich voordoet, zegt niets over (de mate van 
redelijkheid van of de aard van) het vertrouwen dat gewekt is, doch betreft typisch een 
kwestie die gewicht-bepalend is). 
53 Zie voor het onderscheid tussen het materiële en formele gelijkheidsbeginsel Happé 1996, 
§3.1.2. 
54 Zie Happé 1996, p. 295, 309 en 350. 
55 HR 5 februari 1997, BNB 1997/160. 
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daaruit bleek dat het kan zijn dat ondanks dat geen objectieve en redelijke 
rechtvaardiging bestaat voor een door een beleidsregel veroorzaakte ongelijke 
behandeling van gelijke gevallen, het legaliteitsbeginsel toch voorrang heeft 
op het gelijkheidsbeginsel: 
 

‘3.9. Weliswaar kunnen belastingplichtigen ook in gevallen waarin 
een gevolgd beleid berust op een onjuiste rechtsopvatting met een be-
roep op het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur 
aanspraak erop maken dat ook te hunnen aanzien dezelfde interpreta-
tie van de wet wordt gevolgd, maar daarbij past het voorbehoud dat, 
ook als overigens aan de vereisten voor toepassing van het gelijk-
heidsbeginsel is voldaan, er grond kan bestaan om niettemin voor-
rang te geven aan het beginsel dat de wet moet worden toegepast. 
3.10. Wanneer beleid, dat berust op een onjuiste rechtsopvatting, 
naar zijn bedoeling slechts wordt gevoerd ten aanzien van een zeer 
beperkte groep belastingplichtigen en aannemelijk is dat het zonder 
die onjuiste rechtsopvatting achterwege zou zijn gebleven, kunnen 
belastingplichtigen die niet tot de beperkte groep behoren niet met 
vrucht een beroep doen op toepassing van het gelijkheidsbeginsel als 
beginsel van behoorlijk bestuur zolang de onjuistheid van de rechts-
opvatting niet is gebleken.’ 

 
Het is duidelijk onder welke voorwaarden de Hoge Raad het legaliteitsbegin-
sel toch voorrang geeft op het gelijkheidsbeginsel. Opvallend is echter dat – 
anders dan bij het vertrouwensbeginsel in het situatietype van een inlichting – 
de Hoge Raad verder niet beargumenteert waarom het legaliteitsbeginsel zijns 
inziens voorrang heeft. Nu is, zoals hiervoor meermalen gezien, een sprong bij 
een afweging van beginselen in hard cases onvermijdelijk,56 maar dat neemt 
niet weg dat de rechter wel de redenen voor de desbetreffende sprong kan aan-
voeren voor zover dat mogelijk is (vgl. par. 3). Bovendien lijkt hier enige na-
dere redengeving wel mogelijk te zijn geweest. Zo geeft Happé in zijn BNB-
noot enige argumenten en wijst hij op het proportionaliteitsbeginsel. En Wat-
tel vindt in een andere verschijningsvorm van het gelijkheidsbeginsel (de ge-
lijkheid in meer abstracte zin wordt niet gediend door ‘proliferatie’ van een 
onjuiste behandeling) de reden.57 
 
4.6. Gelijkheidsbeginsel; oogmerk van begunstiging 
 
Een van die situatietypen waarin volgens de jurisprudentie een succesvol be-
roep op het gelijkheidsbeginsel mogelijk is, betreft het situatietype ‘oogmerk 
van begunstiging’. In het standaardarrest met betrekking tot dit situatietype 
overwoog de Hoge Raad: 

                                                 
56 Is eenmaal de voorrang(sregel) bepaald in een hard case, dan wordt bij volgende vergelijk-
bare gevallen beslist op basis van diezelfde voorrang(sregel) en is daarmee de afweging zelf 
naar de achtergrond verdwenen. 
57 Onderdeel 4.8 van Wattels conclusie voor HR 4 december 2009, BNB 2010/65: H̀et is 
(… ) minstens even onbevredigend jegens een ieder die wél zijn wettelijk verschuldigde 
belasting betaalt - en het brengt ons nóg verder van de wet - als een door de fiscus gemaakte 
fout in strijd met de wet geprolifereerd wordt naar belastingplichtigen jegens wie die fout 
terecht niet is gemaakt.’ 
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d̀at evenwel voor toepassing van het gelijkheidsbeginsel in een geval 

als het onderhavige nodig is dat de ongelijke behandeling voortkomt 
uit een oogmerk van begunstiging, waarvoor niet voldoende is dat 
een ongelijkheid in behandeling tussen twee belastingplichtigen wel-
bewust - nog - niet is gecorrigeerd’ 

 
Het gaat mij hier niet zozeer om de positieve kant van deze voorrangsregel, 
maar vooral om de negatieve kant. Daarmee doel ik op het gegeven dat de 
door deze voorrangsregel gegeven afbakening meebrengt dat indien geen 
sprake is van een oogmerk van begunstiging (en evenmin van beleid of van het 
van toepassing zijn van de meerderheidsregel) geen succesvol beroep op het 
gelijkheidsbeginsel kan worden gedaan. Waarom wordt de grens gelegd bij 
een oogmerk van begunstiging? Een motivering ontbreekt voor deze ‘sprong’. 
Het lijkt mij dat een nadere redengeving temeer in de rede had gelegen omdat 
de grens van een oogmerk van begunstiging meebrengt dat het kan zijn dat 
ondanks een ongelijke behandeling van gelijke gevallen zonder objectieve en 
redelijke rechtvaardiging, niet met vrucht een beroep op gelijkheidsbeginsel 
kan worden gedaan. Samenhangend met het voorgaande: de Hoge Raad laat in 
het midden bij welke ‘stap’ het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt indien 
een oogmerk van begunstiging ontbreekt: is überhaupt geen sprake van aan-
tasting van het gelijkheidsbeginsel, of is daar op zichzelf wel sprake van maar 
weegt het legaliteitsbeginsel zwaarder. Ik sluit niet uit dat indien dit arrest ná 
het Bewindsliedenarrest zou zijn gewezen, het een vergelijkbare structuur had 
gehad als het Bewindsliedenarrest: dat wil zeggen onderkennen dat in situa-
ties waarin geen sprake is van een oogmerk van begunstiging wel sprake kan 
zijn van een spanning met het gelijkheidsbeginsel, maar niettemin voorrang 
voor het legaliteitsbeginsel. 
 
4.7. Gelijkheidsbeginsel; meerderheidsregel 
 
In de standaardarresten inzake de meerderheidsregel overwoog de Hoge 
Raad:58 
 

‘(… ) bij de afweging van het beginsel dat de wet moet worden toege-
past, tegen het beginsel dat de administratie gelijke gevallen gelijk 
moet behandelen, [dient] aan laatstgenoemd beginsel ook doorslag-
gevende betekenis te worden toegekend wanneer in een meerderheid 
van de met het geval van de betrokken belastingplichtige vergelijkba-
re gevallen een juiste wetstoepassing achterwege is gebleven, met 
dien verstande dat hierbij niet in aanmerking mogen worden geno-
men gevallen zoals die waarin een juiste wetstoepassing is achterwe-
ge gebleven vanwege het geringe financiële belang of de aanslag niet 
overeenkomstig de wet is vastgesteld ten gevolge van tik- of schrijf-
fouten of daarmee gelijk te stellen vergissingen.’ 

 
Ook hier ontbreekt een nadere motivering waarom het legaliteitsbeginsel in 
de beschreven situatie voorrang dient te verlenen aan het gelijkheidsbeginsel. 

                                                 
58 HR 17 juni 1992, BNB 1992/294-295. 
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Die motivering had temeer in de rede gelegen, nu het resultaat van deze afwe-
ging niet zonder meer voor de hand lijkt te liggen.59 Maar dat is niet (alleen) 
het punt dat ik hier wil maken. 
Mijn punt is (ook) dat de Hoge Raad waarschijnlijk een zware dobber zou 
hebben gehad om de voorrang van het gelijkheidsbeginsel boven het legali-
teitsbeginsel te motiveren indien de standaardarresten zouden zijn gewezen 
ná het Bewindsliedenarrest. Dat arrest maakt immers duidelijk dat ook indien 
op zich sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen zonder 
objectieve en redelijke rechtvaardiging, niet zonder meer het legaliteitsbegin-
sel moet wijken. Daarmee samenhangend: de vraag rijst zelfs óf de Hoge Raad 
wel tot hetzelfde afwegingsresultaat zou zijn gekomen.60 Zowel de ‘Bewinds-
liedenarrest’-jurisprudentie61 als het (overigens wel vóór de standaardarresten 
inzake de meerderheidsregel gewezen) arrest inzake het oogmerk van begun-
stiging duidt erop dat – om de term van Wattel te bezigen – ‘proliferatie’ van 
fouten via het gelijkheidsbeginsel ongewenst wordt geacht, en dat daarom de 
drempel van een oogmerk tot begunstiging, althans van een bewuste begun-
stiging, geldt in de desbetreffende situatietypen.62 In de literatuur is (dan ook) 
gesteld dat moeilijk valt uit te leggen waarom die drempel niet geldt bij een 
situatietype zoals aan de orde bij de meerderheidsregel.63 
 
 
5. Tot besluit 
 
‘Motivering legitimeert’, zo schreef Richard in een van zijn meest kritische 
BNB-noten.64 Die motivering en daarmee de legitimatie lijken lastig te zijn 
wanneer de rechter wordt geconfronteerd met botsende beginselen en de po-
tentiële afwegingsresultaten incommensurabel zijn. Hoe kan de rechter in dat 
geval motiveren waarom het ene afwegingsresultaat beter is dan het andere? 
Ik denk dat het niet mogelijk is om dat volledig sluitend te motiveren. Er blijft 
veelal een ‘sprong’ over, die niet verder te motiveren is dan met de verwijzing 
naar het belang dat voor dat resultaat pleit. Dit betekent niet dat voor de hier 
besproken arresten geldt dat deze niet rationeel zijn. Dat zijn ze wél in die zin 
dat in al die arresten er argumenten zijn die pleiten voor de genomen beslis-
sing (zie §3). Het is alleen niet mogelijk sluitend te motiveren dat die argu-

                                                 
59 Zie daarover de bijdrage van Van Ballegooijen in deze bundel, die niet alleen praktische 
problemen noemt maar ook de ‘rechtsgrond’ van de meerderheidsregel ter discussie stelt. 
60 Let wel, het gaat hier om een ‘what if’-scenario. Op het enkele gegeven dat de Hoge Raad 
in recente jurisprudentie (dus ná het Bewindsliedenarrest) aan de meerderheidsregel heeft 
vastgehouden (HR 29 mei 2009, BNB 2009/184), kan daarom – in aanmerking genomen de 
betekenis van precedenten – niet gebaseerd worden dat het antwoord op de vraag bevesti-
gend is. 
61 Daarmee doel ik ook op jurisprudentie die voortbouwt op het Bewindsliedenarrest, zoals 
HR 2 oktober 2009, BNB 2009/299 en het ‘wethoudersarrest’ HR 22 januari 2010, BNB 
2010/146. Vgl. ook het Vinkenslagarrest HR 10 augustus 2007, BNB 2008/4. 
62 Dat bij het situatietype ‘beleid’ de drempel voor een succesvol beroep op het materiële 
gelijkheidsbeginsel ligt bij een bewuste begunstiging blijkt vooral uit meer recente jurispru-
dentie. Zie HR 2 oktober 2009, BNB 2009/299, en het wethoudersarrest (HR BNB 
2010/146). 
63 Zie bijv. de annotatie van Van Amersfoort in BNB 2010/65, alsmede onderdeel 4.2 en 4.3 
van de bijdrage van Van Ballegooijen in deze bundel. 
64 Noot bij BNB 2010/3. 
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menten dwingend zijn, dat wil zeggen dat ze meer gewicht in de schaal leggen 
dan de argumenten die pleiten tegen die beslissing, althans voor een andere 
beslissing. Een en ander dwingt in zekere zin tot nederigheid. Nederigheid in 
de zin dat onderkend wordt – door zowel de beslisser als degenen die met de 
beslissing geconfronteerd worden – dat de mogelijkheid van redengeving haar 
grenzen kent. 
Dat laatste neemt niet weg dat de motiveringplicht meebrengt dat de rechter 
wel zoveel mogelijk expliciet die argumenten voor de door hem gemaakte af-
weging dient te vermelden, daarbij overigens ook de tegenargumenten be-
noemend (opdat degenen die een andere beslissing voorstaan, zien dat die ook 
in de beoordeling zijn betrokken). Die redengeving en zijn positie dat hij móet 
beslissen – hij dient ‘regt te spreken’ op straffe van vervolging ‘uit hoofde van 
regtsweigering’ (artikel 13 Wet AB) – zorgen voor legitimatie. Een mooi 
voorbeeld van een arrest dat aan de motiveringseis voldoet, is mijns inziens 
het standaardarrest inzake de inlichting. Daarin maakt de rechter duidelijk 
waarom hij vindt dat niet te snel voorrang dient te worden gegeven aan het 
vertrouwensbeginsel, anders gezegd wat de redenen zijn om de eis van dispo-
sitieschade te stellen voor voorrang (zie §4.3). Sommige andere arresten sco-
ren echter minder hoog op dit punt. Een voorbeeld is het Bewindsliedenarrest, 
waarin een nadere redengeving voor de gemaakte afweging ontbreekt, terwijl 
die wel gegeven lijkt te kunnen worden (zie § 4.5). 


