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Hoofdstuk IV

257 HR 12 mei 1999, BNB 1999/271, NJ 2000/170, LJN AA2756 (Arbeidskostenforfait).
258 Sillen 2010, p. 183, noot 722. 
259 Vgl. De Boer 1995, p. 1029. 
260 Voor wat Brown II betreft door de Hoge Raad en de procureur-generaal Remmelink in hun advies over  
 constitutionele toetsing, NJCM-Bulletin 1992, p. 243-259, p. 257. Voor wat Arbeidskostenforfait betreft  
 door velen. Laatst nog door De Wit 2012, p. 291. 
261 EHRM 29 januari 2002, nr. 45600/99 (Auerbach t. Nederland).

Dreigend schuivende grenzen
Over het Arbeidskostenforfait-arrest en het op termijn 

stellen van de wetgever

IV.1 Inleiding
In zijn proefschrift over de rechtsgevolgen van toetsing zoekt Sillen vele 
kwesties tot op de bodem uit, en sommige nog diepgravender. Wat er in het 
Arbeidskostenforfait-arrest257  gebeurt laat hij om twee redenen liggen.258 In de 
eerste plaats is wat de Hoge Raad daar doet typisch voor de handhaving van 
het gelijkheidsbeginsel en dus weinig bruikbaar voor de algemene leerstukken 
over de rechtsgevolgen van toetsing. In de tweede plaats is het arrest typisch 
voor Nederland en daarom niet relevant in zijn rechtsvergelijkende perspectief. 
In het kader van dit proefschrift zijn de gevallen waarin een rechter het 
gelijkheidsbeginsel zoekt te verwezenlijken wel interessant. Juist daar zijn 
situaties te verwachten waarin behoefte aan een wetgevingsbevel ontstaat. Bij 
discriminatie weet de rechter vaak wel wat niet mag maar niet wat wel moet. 
Zeker daar waar de onrechtmatigheid enkel bestaat uit het feit dat er verschil 
gemaakt wordt en niet gezegd kan worden dat een van beide groepen ‘objectief 
onbehoorlijk behandeld’ wordt.259

Het verbaast niet dat het Amerikaanse Supreme Court, toen het de periode van 
public law litigation opende door zich de verwezenlijking van de integratie in het 
openbaar onderwijs aan te trekken, in de fase van de remedie op moeilijkheden 
stuitte die het in Brown II probeerde op te lossen met onder andere een 
materieel wetgevingsbevel. ‘With all deliberate speed’ moest de latere droom 
van Martin Luther King vervuld worden, om te beginnen door wetswijzigingen. 
In het Arbeidskostenforfait-arrest dringt de Hoge Raad er bij de wetgever op aan 
dat er ‘met de nodige spoed’ een wetsvoorstel moet liggen. Van zowel Brown II 
als van Arbeidskostenforfait wordt gezegd dat het een ‘op termijnstelling van 
de wetgever’ betreft.260 In perspectief van dit proefschrift is het arrest dus wel 
relevant en valt er ook nog wat te vergelijken. 

Het Arbeidskostenforfait-arrest is niet alleen een op termijnstelling van de 
wetgever genoemd maar ook – in verschillende gradaties – aangemerkt als een 
wetgevingsbevel of iets wat daar dicht bij in de buurt komt. Het kleine broertje 
van het arrest, het zogenaamde Autokostenforfait-arrest, is door het EHRM 
terloops vertaald als een ‘instruction to the legislator’.261 De handhaving van het 
gelijkheidsbeginsel levert in de casus van Arbeidskosten iets op wat kennelijk 
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lijkt op een formeel wetgevingsbevel. Ook dat rechtvaardigt een casestudy naar 
het Arbeidskostenforfait-arrest in dit proefschrift. 

Opzet	van	dit	hoofdstuk
Paragraaf IV.2 plaatst het Arbeidskostenforfait-arrest in zijn bredere context, 
zowel juridisch als politiek. De juridische context wordt gevormd door 25 jaar 
gepubliceerde jurisprudentie van de Belastingkamer van de Hoge Raad over het 
gelijkheidsbeginsel. De politieke context betreft de bewindslieden Zalm (VVD) 
en Vermeend (PvdA) die grootse belastinghervormende plannen hadden. Zij zien 
zich in hun mogelijkheden bedreigd door wat de Hoge Raad nog accepteert 
aan ongelijke behandeling als die veroorzaakt wordt door het nastreven van 
een buiten de eigenlijke fiscaliteit gelegen doel, zoals inkomensbeleid of 
milieupolitiek. In dit politieke perspectief blijkt het Arbeidskostenforfait-arrest 
het hoogtepunt of, wie wil, het dieptepunt van deze confrontatie. 

Paragraaf IV.3 bespreekt vervolgens drie kwesties, die tot op zekere hoogte 
voortvloeien uit de casus en relevant zijn in het kader van dit proefschrift. 
Allereerst betreft dat, in paragraaf IV.3.1, een koppeling met het ideaal van de 
negative Gesetzgeber, zoals dat kan worden afgeleid uit artikel 94 Grondwet. 
Het gaat in deze casus om doorwerking van het internationaal recht en artikel 
94 Grondwet is dan de relevante voorrangsregel. De vraag is hoe rechtsvorming 
door de rechter daar überhaupt bij past. De tweede kwestie, het onderwerp 
van paragraaf IV.3.2, is de kern van de techniek van het op termijn stellen van 
de wetgever: openlijk dreigen met rechtsvorming. Daarop is kritiek gekomen, 
als zou dat rechtsstatelijk niet verantwoord zijn. Ten derde wordt in paragraaf 
IV.3.3 het op termijn stellen van de wetgever geplaatst in het bredere palet van 
signalen aan de wetgever. Na een poging tot enige ordening zal de in hoofdstuk 
II gegeven definitie van het materiële wetgevingsbevel worden toegepast op 
Arbeidskostenforfait.

Afgesloten wordt, in paragraaf IV.4, met een opsomming van de belangrijkste 
bevindingen en een terugkoppeling naar de algemene discussie over het 
wetgevingsbevel. 

IV.2 Casus
In december 1997 stuurde het kabinet een nota naar de Tweede Kamer met 
‘een verkenning’ van het belastingstelsel in de 21e eeuw.262 Er bestaan op dat 
moment grote plannen met de inkomstenbelasting, waarvan de regeling destijds 
in hoofdzaak uit 1964 dateerde. De nota bevat kritische opmerkingen over de 
belastingrechter. ‘Er lijkt zich,’ aldus de regering, ‘een trend te ontwikkelen die 
de adequate inzet van fiscale instrumenten bemoeilijkt.’ Met adequate inzet 
wordt vooral het verwezenlijken van beleidsdoelstellingen via de belastingen 
bedoeld. De analyse gaat op licht verwijtende toon verder: ‘De mate waarin de 

262 Nota ‘Belastingen in de 21e eeuw: een verkenning’, Kamerstukken II 1997/98, 25 810, nr. 2.
263 Nota ‘Belastingen in de 21e eeuw: een verkenning’, Kamerstukken II 1997/98, 25 810, nr. 2, p. 34-35.
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rechter in plaats van de wetgever grenzen zou stellen aan het gebruik van het 
belastingrecht als beleidsinstrument voor speerpunten van het regeringsbeleid 
is een aangelegenheid die raakt aan de inrichting van ons staatsbestel zelf.’263 De 
Hoge Raad voelde zich aangesproken. Een raadsheer uit de Belastingkamer, Van 
Brunschot, stelde tijdens een rondetafelgesprek naar aanleiding van de nota: ‘De 
Hoge Raad krijgt er naar mijn oordeel nogal van langs van de concipiënten van 
dit voorstel. Voorzover ik kan zien is dat ten onrechte.’264 Toen staatssecretaris 
Vermeend (PvdA) op een afscheidssymposium rechters mocht toespreken, werd 
de confrontatie openlijker. Vermeend maande de aanwezige rechters tot een 
terughoudende toetsing van het belastingrecht, omdat ‘ons grondwettelijk stelsel 
nog altijd in die richting wijst.’265 En mocht er toch een probleem geconstateerd 
worden, dan zou de wetgever er in het algemeen prijs op stellen een terme de 
grâce gegund te krijgen. Als het echt niet deugt, wil de regering dus graag op 
termijn gesteld worden. 

Happé heeft onderzoek gedaan naar de feitelijke grondslag voor deze wederzijdse 
irritatie.266 Hij onderzocht twaalf jaar gepubliceerde jurisprudentie van de 
Belastingkamer op toetsing van formele wetgeving aan het gelijkheidsbeginsel, 
eerst alleen op grond van artikel 26 IVBPR, later mede op grond van artikel 
14 EVRM juncto artikel 1 Eerste Protocol.267 In de 73 gevonden arresten wordt 
uiteindelijk zes keer een regeling discriminatoir geoordeeld. Drie uitspraken 
hebben weinig politiek profiel en worden – voor zover nog nodig – zonder 
problemen door de wetgever omarmd.268 Die kunnen dus in ieder geval niet tellen 
als oorzaak van irritatie. Het betreft het Tandartsvrouw-arrest269, het Griffierecht-
arrest270 en het Studeerkamer-arrest271. Het probleem van de tandartsvrouw was 
dat zij minder mogelijkheden had om bezwaar en beroep aan te tekenen dan 
haar man. In het Griffierecht-arrest accepteerde de Hoge Raad niet dat er meer 
griffierecht verschuldigd was wanneer men na een mondelinge uitspraak van het 
gerechtshof alsnog om een schriftelijke uitspraak verzocht dan dat onmiddellijk 
een schriftelijke uitspraak werd gedaan. Bij de studeerkamers ging het om een 
praktisch niet onderbouwd verschil in fiscale behandeling tussen een huurder en 
een eigenaar ten aanzien van een aftrekmogelijkheid. Drie andere kwesties liggen 
gevoeliger. Het zijn de uitspraken over de aanscherping van de voorwaarden voor 
een grijs kenteken die niet voor de Wegenwacht gelden, over milieubeleid via 
het autokostenforfait en over inkomenspolitiek via het arbeidskostenforfait. 

264 ‘Verslag van een rondetafelgesprek’, Kamerstukken II 1997/98, 25 810, nr. 4, p. 5.
265 Statement van W.F. Vermeend op het symposium Schurende Machten. Zie E.A.G. van der Oudera (red.),  
 Schurende Machten, Prinsengrachtreeks/Ars Aequi Libri 1999, p. 42-43. 
266 Happé 2000. Zie eerder zijn oratie, R.H. Happé, Schuivende machten. Over trias politica en het gelijkheids 
 beginsel in het belastingrecht (oratie Tilburg), Deventer: Kluwer 1999. 
267 Het EVRM werd er later (ambtshalve) bij betrokken in reactie op een uitspraak van het EHRM waarin  
 belastingheffing onder het bereik van het eigendomsrecht uit artikel 1 Eerste Protocol werd gebracht.  
 EHRM 23 oktober 1990, nr. 17/1989/177/233 (Derby t. Zweden); EHRM 22 juni 1999, nr. 46757/99 (Della  
 Ciaja t. Italië). 
268 Vergelijk voor deze indeling: J.B.M. Vranken, Algemeen Deel ***, Deventer: Kluwer 2005, p. 58-59.
269 HR 27 september 1989, BNB 1990/61, LJN ZC4109 (Tandartsvrouw).
270 HR 30 september 1992, BNB 1993/30, LJN ZC5110 (Griffierechten).
271 HR 17 november 1993, BNB 1994/36, LJN ZC5505 (Studeerkamer).
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VI.2.1	 Grijze	kentekens
De grijze kleur van een kenteken slaat op de gunstige fiscale behandeling van 
bedrijfsauto’s. In 1995 worden, om toenemend oneigenlijk gebruik tegen te gaan, 
de voorwaarden aangescherpt. De wijzigingswet272 bevat twee uitzonderingen: 
voor houders van een zogenaamd ‘groot wagenpark’ en voor houders van grijze 
kentekens, uitgereikt vóór 1 januari 1988. De wens om een groot wagenpark 
(voorlopig) uit te zonderen was afkomstig uit de Tweede Kamer, die daarbij met 
name aan de Wegenwacht en het Rode Kruis dacht.273 Het kabinet had zich tegen 
de uitzondering verzet, onder andere met een beroep op het gelijkheidsbeginsel, 
maar dat overtuigde de Tweede Kamer niet. Ook de uitzondering gericht op 
houders van een grijs kenteken dat was uitgereikt vóór 1 januari 1988 stond 
niet in het oorspronkelijke regeringsvoorstel. Dat voorzag in een uitsterfregeling 
waarbij de nieuwe regels voor nieuwe gevallen zouden gelden. Ook hier was 
het verzet van het kabinet tegen de wijzing van zijn plannen onder andere 
gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel, maar ook in dit geval overtuigde dat de 
meerderheid in de Tweede Kamer niet. 

De uitzondering voor de omvangrijke wagenparken vindt geen genade in de ogen 
van het Hof Arnhem.274 Dat hof ziet niet in waarom de bezitters van een met 
een wegenwachtauto vergelijkbare bedrijfswagen anders zouden moeten worden 
behandeld dan de Wegenwacht zelf. Het argument dat de ANWB veel van dat 
soort auto’s heeft, kan daarvoor in ieder geval niet als rechtvaardiging gelden, 
terwijl een ander denkbaar onderscheid (bijvoorbeeld tussen commercieel 
en niet-commercieel gebruik) door de wet niet gemaakt wordt. In dat licht 
neemt het hof een schending van artikel 26 IVBPR aan en stelt het zelf de 
verschuldigde belasting op een lager bedrag vast. De tegen dit arrest gerichte 
cassatiemiddelen betwisten in de eerste plaats dat sprake is van discriminatie. 
Maar als het dat wel is, dan heeft het hof de grenzen van zijn taak overschreden 
door de voor een kleine groep van ongeveer 5.000 auto’s bedoelde uitzondering 
praktisch uit te breiden tot de oorspronkelijke groep van 100.000 auto’s. 
Daarmee wordt naar schatting 300 miljoen gulden belastingopbrengst gemist. 
Beide cassatiemiddelen worden verworpen.275 Daarvoor citeert de Hoge Raad 
uitgebreid uit de wetgeschiedenis om ‘met de Staatssecretaris van Financiën’, 
destijds in het parlement, van oordeel te zijn dat er geen rechtvaardiging valt te 
vinden voor het gemaakte onderscheid. De Hoge Raad formuleert zelfs scherper 
en spreekt van ‘een willekeurige bevoordeling’ van een groep belastingplichtigen. 
Ook de door het hof gekozen oplossing wordt door de Hoge Raad geaccepteerd. 
Oorspronkelijk was tenslotte ook voorzien in overgangsrecht dat de oude 
gevallen ongemoeid liet. Van deze oplossing ‘tot herstel van de ongelijkheid kan 
niet worden gezegd dat deze de rechtsvormende taak van de rechter te buiten 
gaat,’ aldus de Hoge Raad. Dat vond de Hoge Raad wel van de door het Hof Den 
Bosch gekozen oplossing voor de problemen met het autokostenforfait. 

272 Zie voor een samenvatting van de wetgeschiedenis op dit punt de conclusie van advocaat-generaal Van  
 den Berge, bij HR 17 augustus 1998, BNB 1999/122, LJN AA2286, 4.2-4.3. Happé 2000, p. 156, vermoedt  
 lobbywerk. 
273 Hof Arnhem 5 februari 1997, LJN AJ6344 en AV9773.
274 HR 17 augustus 1998, BNB 1999/122, LJN AA2286.
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IV.2.2	 Autokostenforfait
Het autokostenforfait is de fiscale bijtelling voor wie zijn auto van de zaak ook 
privé gebruikt. Iedereen die niet kan aantonen minder dan 1000 privékilometers 
te hebben gemaakt wordt geacht zijn auto privé te gebruiken en krijgt 
daarom een percentage van de cataloguswaarde van de auto opgeteld bij het 
inkomen. In 1990 differentieert de wetgever dit percentage: 20 procent voor 
wie minder dan 30 kilometer van zijn werk woont, 24 procent voor wie verder 
weg woont.276 Een belangrijk motief hiervoor was een vermoede prikkel om 
dichter bij het werk te gaan wonen. Net als bij de grijze kentekens blijft ook 
hier een groep belastingplichtigen buiten schot: degenen die wel ver weg van 
hun werk wonen maar kunnen aantonen hun auto niet voor meer dan 1000 
privékilometers te gebruiken. Zij krijgen in het geheel geen autokostenforfait 
bijgeteld en worden dus ook niet geraakt door de verhoging ervan. Dit was wel 
bekend tijdens de wetgevingsprocedure, maar daaraan werd, mede op basis van 
een advies van de landsadvocaat, niet de conclusie verbonden dat strijd met 
het gelijkheidsbeginsel zou ontstaan.277 In 1995 vroeg de Hoge Raad zich in 
een overweging ten overvloede af of er inderdaad voldoende rechtvaardiging 
voor deze ongelijke behandeling bestond.278 Dat leidde tot Kamervragen van 
de fiscalist en tevens CDA-senator Stevens.279 Hij vroeg of de regering kennis 
had genomen van deze overweging ten overvloede en van de mening van een 
annotator280 dat deze overweging ‘een op scherp staande tijdbom’ onder de 24 
procent bijtelling opleverde. Staatssecretaris Vermeend antwoordde dat hij de 
gebruikte kwalificatie te sterk vond, maar dat hij wel aanleiding zag ‘de kwestie 
in een breder verband te bezien’. Een binnenkort te verwachten rapport van een 
werkgroep zou het kader daarvoor kunnen bieden. 

Niet veel later ligt de kwestie voor bij het Hof Den Bosch.281 In een zaak van 
meneer Auerbach constateert dit hof dat inderdaad sprake is van discriminatie. 
Dat de staatssecretaris in zijn antwoorden op de schriftelijke vragen heeft 
aangekondigd een wetswijziging te overwegen is het hof niet ontgaan. Het lijkt 
evenwel niet aannemelijk dat dit op korte termijn iets zal opleveren, zodat het 
hof zelf maar overgaat tot het buiten toepassing laten van de verhoging van 4 
procent.282 Auerbachs aanslag wordt daardoor met 650 gulden verminderd. De 
staatssecretaris gaat vervolgens in cassatie. Bij één van de middelen komt de 
regering terug op het arrest uit 1995 en op de antwoorden aan senator Stevens. 
Het hof was te negatief geweest. ‘Gelet op het signaal dat door uw Raad werd 
gegeven’, zo betoogt de staatssecretaris, ‘ligt het in de rede dat de wetgevende 
maatregelen waarin de studie van de werkgroep zou uitmonden mede zullen 
betreffen een opheffing van de eventueel ongelijke behandeling die door uw 
Raad onder de aandacht werd gebracht.’ Voor zover dat nog niet concreet genoeg 
is, gaat het cassatiemiddel ook inhoudelijk nog een stapje verder. Het is – tenzij 
de werkgroep met betere plannen komt – de bedoeling dat ook wie ver van zijn 

276 Wet van 4 juli 1990 tot wijziging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting  
 (aftopping reiskostenforfait) Stb. 1990/355.
277 Zie voor een samenvatting van de wetsgeschiedenis op dit punt de conclusie van advocaat-generaal Van  
 den Berge bij HR 15 juli 1998, BNB 1998/293, LJN AA2354 (Autokostenforfait), onder 6.5.
278 HR 22 maart 1995, BNB 1995/140, LJN AA3076.
279 Aanhangsel Handelingen I, 1995/96, nr. 1. 
280 Bedoeld wordt het naschrift van de redactie van VakstudieNieuws (6 april 1996, p. 1230).
281 Hof Den Bosch 18 december 1995, BNB 1995, 140 LJN AW0078.
282 Artikel 42 lid 4 Wet IB 1964, waarin de extra bijtelling van 4% cataloguswaarde was geregeld, kon buiten  
 toepassing worden gelaten. 
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werk woont en met zijn auto van de zaak weinig privékilometers maakt, hoger 
aangeslagen zal worden. Zo is zowel de bereidheid om als de richting waarin de 
staatssecretaris de kwestie uit de wereld wil helpen duidelijk. 

De Hoge Raad deelt de opvatting van het hof dat sprake is van discriminatie 
maar blijkt gevoelig voor het ‘beterschapsargument.’283 De door het hof gekozen 
oplossing (ook Auerbach vrijstellen van de extra 4%) creëert op zijn beurt ook een 
ongelijkheid, namelijk ten opzichte van andere belastingplichtigen die ver van 
hun werk wonen op andere manieren voorwerp zijn van fiscale maatregelen. Dat 
alles buiten toepassing laten, acht de Hoge Raad ‘voorshands disproportioneel’. 
Wel ‘gaat de Hoge Raad ervan uit’ dat het in het cassatiemiddel aangekondigde 
wetsontwerp zal worden ingediend. De advocaat-generaal had in zijn conclusie 
nog bezien of het noodzakelijk was na de beloofde beterschap de wetgever ‘op 
termijn te stellen’, zoals hij in de Duitse jurisprudentie had gezien. Dat leek de 
advocaat-generaal niet nodig. ‘Ik zou er op willen vertrouwen dat een dergelijke 
termijnstelling in dit geval niet nodig is. Mocht dat vertrouwen onjuist blijken, 
dan ontstaat een nieuwe situatie.’284 Een termijnstelling naar Duits voorbeeld 
geeft de Hoge Raad vervolgens in het Autokostenforfait-arrest ook niet. Het 
Arbeidskostenforfait-arrest komt dichter in de buurt van het Duitse voorbeeld. 

IV.2.3	 Arbeidskostenforfait
Het arbeidskostenforfait was een bedrag dat iedereen met inkomsten uit arbeid 
van zijn bruto-inkomsten mocht aftrekken, zonder verder te hoeven onderbouwen 
welke kosten er daadwerkelijk waren gemaakt. De ratio was bewijsrechtelijk. De 
hoogte van het forfaitaire bedrag was gericht op het dekken van de werkelijke 
kosten van 90 tot 95 procent van de relevante belastingplichtigen. Wie meende 
meer arbeidskosten te hebben gemaakt, stond het vrij om dit hogere bedrag 
daadwerkelijk te onderbouwen. In 1992285 en 1994286  verhoogde de wetgever 
het arbeidskostenforfait. De argumentatie daarvoor was geen stijging van de 
gemiddelde arbeidskosten, maar inkomenspolitiek.287 Bedoeld was een netto-
inkomensvoordeel voor werkenden te realiseren, zonder al te zichtbaar de 
koppeling met de uitkeringen los te hoeven laten. Wel moest het verband tussen 
de hoogte van het forfaitaire bedrag en de gemiddelde arbeidskosten (meer) 
worden losgelaten. De verhoging had immers niets met een stijging van de 
gemiddelde arbeidskosten te maken. Anders zou het ook geen inkomenspolitiek 
zijn. 

Ook hier valt er een groep buiten de boot: de 5 tot 10 procent van de 
belastingplichtigen met inkomsten uit arbeid die meer werkelijke arbeidskosten 
maken dan het oorspronkelijke forfaitaire bedrag. In het geval het verhoogde 
forfaitaire bedrag ook hun werkelijke arbeidskosten gaat dekken, hoeven ze 

283 HR 15 juli 1998, BNB 1998/293, LJN AA2354 (Autokostenforfait). De term ‘beterschapsargument’ is van  
 P.J. Wattel in zijn annotatie bij dit arrest in BNB. 
284 Zie overweging 6.4.8 van de conclusie van de advocaat-generaal bij dit arrest. 
285 Wet van 19 december 1991 tot wijziging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting in het kader van  
 het werkgelegenheids- en inkomensbeleid 1992, Stb. 1991/742.
286 Wet van 24 december 1993 tot wijziging van een aantal belastingwetten en van de Wet Infrastructuur- 
 fonds in het kader van het belastingplan 1994, Stb. 1993/760.
287 Ontleend aan de door de advocaat-generaal uitvoerig beschreven wetsgeschiedenis. Conclusie bij HR 12  
 mei 1999, BNB 1999/271, NJ 2000/170 (Arbeidskostenforfait), overwegingen 2.8 – 2.11.
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voortaan de kosten niet meer te onderbouwen. Maar het door de wetgever beoogde 
inkomensvoordeel ontgaat hun. Dat geldt ook voor de werkenden met werkelijke 
arbeidskosten die nog altijd hoger zijn dan het verhoogde forfaitaire bedrag. 
Iemand uit die laatste groep, een gemeenteraadslid, voert bij haar aangifte 
haar werkelijke arbeidskosten op en een bedrag van 1050 gulden, zijnde het 
bedrag waarmee het arbeidskostenforfait sinds 1992 verhoogd is. Middels deze 
zelfverzonnen aftrekpost wil zij voor zichzelf ook het netto-inkomensvoordeel 
creëren dat de wetgever voor ogen stond. De inspecteur accepteert dit niet. 
Het Gerechtshof Leeuwarden wel.288 Omdat hier inderdaad sprake is van een 
ongelijke behandeling van gelijke gevallen die niet gerechtvaardigd kan worden, 
is sprake van strijd met artikel 26 IVBPR. Die kan ‘op eenvoudige wijze’ worden 
weggenomen, volgens het hof. ‘Teneinde de geconstateerde ongelijkheid op te 
heffen’ heeft belanghebbende, ‘in overeenstemming met de bedoeling van de 
wetgever’, naast aftrek van de werkelijke arbeidskosten recht ‘op aftrek van de 
niet op fiscale gronden ingevoerde verhoging van 1050 gulden’. Tegen dat arrest 
tekent de staatssecretaris cassatieberoep aan bij de Hoge Raad.

De uitspraak van de Hoge Raad bestaat, net als het Autokostenforfait-arrest, uit 
twee delen: een toets aan het gelijkheidsbeginsel en een beoordeling van de 
vraag of de door het hof gekozen oplossing nog binnen de rechtsvormende taak 
van de rechter valt.289 Elke forfaitaire regeling bergt ‘een zekere ruwheid’ in zich, 
aldus de Hoge Raad, maar die is alleen acceptabel als tenminste gepoogd wordt 
de werkelijkheid te benaderen. Juist dat is niet gebeurd met de verhoging van 
het arbeidskostenforfait om inkomenspolitieke redenen. En dus kan de ontstane 
ongelijkheid niet meer gerechtvaardigd worden met de aan een forfaitaire 
regeling verbonden nadelen. Opvallend is daarbij dat de Hoge Raad de in cassatie 
aangevoerde argumenten vrij snel passeert, ten gunste van wat destijds in het 
parlement gezegd was. De staatssecretaris voerde in cassatie bijvoorbeeld aan 
dat een verhoging van het arbeidskostenforfait tot gevolg had dat het forfaitaire 
bedrag in meer gevallen de werkelijke kosten dekte. De Hoge Raad herinnert 
de staatssecretaris subtiel aan het standpunt van de regering, destijds bij de 
wetswijzigingen, dat dit als een ‘verwaarloosbaar neveneffect’ moest gelden. Dat 
het om inkomenspolitiek via een forfaitaire constructie gaat, staat dus vast. In 
het kader daarvan accepteert de Hoge Raad de ontstane ongelijke behandeling 
niet: strijd met artikel 26 IVBPR. 

Toch mag X te Z haar zelfverzonnen aftrekpost niet handhaven. Althans, het 
gerechtshof had de inspecteur niet mogen corrigeren op dit punt. Dat heeft te 
maken met wat de Hoge Raad nog aan rechterlijke rechtsvorming accepteert. In dit 
geval gaat het om strijd tussen de Wet Inkomstenbelasting en het internationale 
recht. Artikel 94 Grondwet bepaalt wat er in die gevallen moet gebeuren: de 
strijdige nationale regelingen mogen ‘geen toepassing vinden’. Maar in gevallen 
als deze, zo overweegt de cassatierechter, heeft de belanghebbende niets aan 
het buiten toepassing laten van de forfaitregeling. Zij maakte er immers al geen 
gebruik van. Voor de Hoge Raad doet dat de vraag rijzen: 

288 Hof Leeuwarden 27 januari 1997, LJN AV9782.
289 HR 12 mei 1999, BNB 1999/271, NJ 2000/170, LJN AA2756 (Arbeidskostenforfait).
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‘of de rechter de effectieve rechtsbescherming kan bieden door op 
andere wijze in het door de regeling veroorzaakte rechtstekort te 
voorzien dan wel of hij zulks vooralsnog aan de wetgever dient over 
te laten. In zodanige situaties dienen, met inachtneming van de aard 
van het rechtsgebied waar de vraag rijst, twee belangen tegen elkaar 
afgewogen te worden. Voor het zelf in het rechtstekort voorzien pleit 
dat de rechter daardoor aan de belanghebbende direct een effectieve 
bescherming kan bieden, maar ertegen pleit dat in de gegeven 
staatsrechtelijke verhoudingen de rechter bij zulk ingrijpen in een 
wettelijke regeling een terughoudende opstelling past.’290

Kennelijk is in het geval van strijd met het internationale recht met de 
mogelijkheid het nationale recht buiten toepassing te laten niet het laatste 
woord gesproken. Aan de effectieve rechtsbescherming ontleent de Hoge Raad 
tenminste een voornemen om zoveel mogelijk recht te doen aan het belang van 
de individuele rechtzoekende en in het kader daarvan ‘zelf in het rechtstekort te 
voorzien’. De constitutionele positie van de rechter verhindert dat kennelijk niet 
in absolute zin. Wel is die positie reden om ‘terughoudend’ te zijn op dit punt. 
In zijn volgende overweging geeft de Hoge Raad het afwegingskader weer:

‘Deze afweging zal in het algemeen ertoe leiden dat de rechter 
aanstonds zelf in het rechtstekort voorziet indien zich uit het stelsel 
van de wet, de daarin geregelde gevallen en de daaraan ten grondslag 
liggende beginselen, of de wetsgeschiedenis, voldoende duidelijk laat 
afleiden hoe zulks dient te geschieden. In gevallen echter waarin 
verschillende oplossingen denkbaar zijn en de keuze daaruit mede 
afhankelijk is van algemene overwegingen van overheidsbeleid of 
belangrijke keuzes van rechtspolitieke aard moeten worden gemaakt, 
is aangewezen dat de rechter die keuze vooralsnog aan de wetgever 
laat, zulks zowel in verband met de in 3.14 bedoelde staatsrechtelijk 
gewenste terughoudendheid van de rechter als wegens zijn beperkte 
mogelijkheden op dit gebied. Niet uitgesloten is echter dat de 
afweging anders moet uitvallen ingeval de wetgever ermee bekend 
is dat een bepaalde wettelijke regeling tot een ongerechtvaardigde 
ongelijke behandeling in de zin van voormelde verdragsbepalingen 
leidt, maar nalaat zelf een regeling te treffen die de discriminatie 
opheft.291

Kort gezegd is de Hoge Raad bereid om zelf in het rechtstekort te voorzien 
als daarvoor voldoende ‘dekking’ in het bestaande recht bestaat. Dat is het 
geval als er voor het vinden van een oplossing voldoende aanknopingspunten 
bestaan. Moeten er echter keuzes worden gemaakt die algemeen overheidsbeleid 
betreffen of ‘belangrijke rechtspolitieke keuzes’ zijn, dan zal de terughoudende 
opstelling van de rechter de doorslag geven. Daarvoor verwijst de Hoge Raad 
niet alleen op de constitutionele normen, maar ook op de feitelijke beperkingen 
van de rechter als het op rechtsvorming aankomt. Opvallend, ten slotte, is 

290 R.o. 3.14 van het arrest. 
291 R.o. 3.15 van het arrest. 
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de openlijke flexibiliteit van de afweging. Het opheffen van de discriminatie 
wordt ‘vooralsnog’ aan de wetgever gelaten. Laat de wetgever welbewust na 
een regeling te treffen die de discriminatie opheft, dan kan de afweging anders 
uitvallen. 

In dit concrete geval meende het hof voldoende vaste grond te hebben om tot 
de rechtsvorming over te gaan. Het hof vond dat dit zelfs op ‘eenvoudige wijze’ 
en in lijn met de bedoeling van de wetgever kon. De Hoge Raad deelt die mening 
niet. Er zijn ook andere oplossingen denkbaar. Misschien zou de wetgever in 
dat geval voor een lager bedrag willen kiezen om de belastinginkomsten op 
peil te houden. Of misschien zou dan voor andere manieren zijn gekozen om de 
deelname aan de arbeidsmarkt te stimuleren. Bovendien circuleerde reeds het 
idee om de korting te vervangen door een heffingsaftrek. De Hoge Raad acht de 
kwestie dus niet zo eenvoudig als die lijkt, en bovendien is sprake van enige 
beweging aan de zijde van de wetgever. Er zijn algemene overwegingen van 
overheidsbeleid aan de orde waarin de rechter zich niet wil mengen. Vooralsnog, 
althans. Na de zogenaamde abstinentie vervolgt de Hoge Raad: 
 

‘Gewezen zij echter op de in 3.15 bedoelde mogelijkheid dat de 
afweging terzake in de toekomst anders moet uitvallen. De Hoge Raad 
gaat ervan uit dat de regering met de nodige spoed een wetsontwerp 
zal indienen dat recht doet aan de op de Nederlandse Staat rustende 
verdragsverplichtingen op dit punt.’292

Dit is als weinig anders te begrijpen dan als een soort laatste waarschuwing. 
De afweging zal in de toekomst anders uit moeten vallen: als de wetgever wel 
weet dat zijn regeling tot ongerechtvaardigde ongelijke behandeling leidt, maar 
nalaat de regeling aan te passen. Daarbij is de kennis van de wetgever als geheel 
beslissend, gaat de Hoge Raad ervan uit dat de helft van de formele wetgever 
(de regering) met de nodige spoed een wetsontwerp zal indienen, maar blijft de 
Nederlandse Staat als geheel voorwerp van de relevante conformeringsplicht.

IV.2.4	 Vergelijking	en	vervolg
In het onderzoek van Happé kwamen de drie hierboven besproken arresten naar 
voren als de meest politiek gevoelige uitspraken in twaalf jaar gepubliceerde 
gelijkheidsjurisprudentie van de Belastingkamer. Daarbinnen heeft het 
Arbeidskostenforfait-arrest een bijzondere status. Bij de grijze kentekens laat de 
Hoge Raad weinig na om te benadrukken dat hij het eigenlijk eens is met wat 
de staatssecretaris altijd al gezegd heeft, maar wat het parlement niet van de 
staatssecretaris accepteerde. Vervolgens pakt de Hoge Raad door en accepteert 
hij de door het hof gekozen oplossing: de rechter zal zelf de belastingaanslagen 
corrigeren conform het oorspronkelijke regeringsvoorstel. Het autokostenforfait 
ligt anders. Bij de invoering daarvan speelden de aan het gelijkheidsbeginsel 
ontleende bezwaren veel minder. Maar al in 1995, op eerste aangeven de Hoge 
Raad, liet de staatssecretaris aan de Eerste Kamer weten de kwestie uit de 
wereld te willen helpen. In het cassatiemiddel werd die bereidheid versterkt 

292 R.o. 3.17 van het arrest.
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tot een aankondiging van een reparerend wetsontwerp. De Hoge Raad hoefde 
zich enkel bij de beloofde beterschap aan te sluiten, en hij deed dat ook met 
zoveel woorden. Dat maakt het als ‘voorshands disproportioneel’ afwijzen 
van het alternatief (meer of minder belastingrecht buiten toepassing laten) 
begrijpelijk. Het ligt niet zo heel ver af van wat de Hoge Raad eerder deed bij 
een andere kwestie rondom het autokostenforfait: berusten in een vermoedelijke 
discriminatie omdat de constructie op het moment van de uitspraak voor de 
toekomst reeds verholpen was door de wetgever.293 

Bij het arbeidskostenforfait ligt het anders. Daar wordt in cassatie wel gesteld 
dat er gedachten zijn om het in de toekomst anders te regelen, maar er wordt 
geen beterschap beloofd. De regeling zelf wordt verdedigd. Misschien wel niet 
zozeer om het arbeidskostenforfait als zodanig,294 maar als symbool van het 
instrumenteel gebruik van belastingrecht als rechtvaardigingsgrond voor 
ongelijke fiscale behandeling. In ieder geval heeft de Hoge Raad niets ‘beters’ 
om bij aan te sluiten dan de verwachting dat de regering de op de Staat rustende 
verdragsverplichtingen serieus neemt met de inhoud die ze volgens de Hoge 
Raad hebben. In de ogen van de Hoge Raad zal dat ‘met de nodige spoed’ tot een 
reparerend wetsvoorstel moeten leiden en uiteindelijk tot een wetswijziging. 
De Hoge Raad lijkt hiermee meer risico te lopen dan in de andere gevallen. 
In het Autokostenforait-arrest was al wel duidelijk dat de regering inhoudelijk 
bijgedraaid was, in het Arbeidskostenforfait-arrest ging de Hoge Raad ervan uit 
dat dat zou gebeuren. ‘De Hoge Raad speelt hoog spel,’ aldus Wattel, ‘wat als de 
wetgever – in pokertermen – calls the bluff?’295 

De kwestie van de grijze kentekens heeft de minste voeten in de aarde. De 
staatssecretaris creëert in de eerste plaats zelf een royale terugbetalingsregeling, 
zodat de rechterlijke macht niet overspoeld wordt.296 Per 1 augustus 1998 is de 
uitzondering voor het groot wagenpark uit de wet verdwenen.297 In 2005 ligt een 
volledige afschaffing van het grijs kenteken op tafel. De Tweede Kamer grijpt 
andermaal in en vraagt om een regeling waarbij iedereen die omzetbelasting 
betaalt ontzien wordt.298 Dat gebeurt.299 Opnieuw wordt hiertegen geprocedeerd, 
onder andere met het argument dat er eenzelfde soort willekeurig onderscheid 
wordt gemaakt als de Hoge Raad eerder in strijd met het gelijkheidsbeginsel 
oordeelde. De toon van de uitspraken in deze proefprocedure is bepaald anders 

293 HR 8 mei 1991, BNB 1991/196, LJN ZC4585. De kwestie betrof de omstandigheid dat de fiscale bijtelling  
 van het autokostenforfait enkel plaatsvond wanneer het inkomen de aanslaggrens overschreed. 
294 Het voorstel voor de Wet IB 2001, waarin de algemene aftrek van arbeidskosten werd afgeschaft, is bij  
 Kabinetsmissive van 19 mei 1999 naar de Raad van State gegaan. Dat is precies één week na het  
 Arbeidskostenforfait-arrest. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, A. 
295 P.J. Wattel, annotatie bij HR 12 mei 1999, BNB 1999/271, LJN AA2756 (Arbeidskostenforfait).
296 Zie de antwoorden op de Kamervragen van Giskes (D66): Aanhangsel Handelingen II, 1996/97, nr. 1217.
297 Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de  
 belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 in verband met verruiming van het begrip  
 personenauto (Stb. 1993/673) (beëindiging grootwagenparkregeling) Stb. 1998/416. 
298 Kamerstukken II, 29 800, nr. 4.
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dan de hierboven beschreven procedure. Er wordt veel meer afstand gehouden. 
Rechtbank300 en hof301 benadrukken het ruime karakter van de beoordelingsmarge 
van de wetgever en nemen geen schending aan. In cassatie vindt de advocaat-
generaal het bedrag te laag om aan het gelijkheidsbeginsel te toetsen. En de 
Hoge Raad laat het bij de enkele conclusie dat het gelijkheidsbeginsel niet is 
geschonden en het de wetgever dus vrij stond om onderscheidende betekenis 
toe te kennen aan het gebruik van een bestelauto in het kader van een 
onderneming.302 

Het autokostenforfait en het arbeidskostenforfait hebben langer bestaan. Bij 
het Belastingplan voor 1999 wees de Raad van State in zijn advies op het 
ontbreken van een regeling voor de autokosten. In het Nader Rapport meldde de 
regering de kwestie mee te willen nemen bij de algemene belastingherziening 
voor de 21e eeuw.303 Datzelfde antwoordde Vermeend op Kamervragen die 
daags na het Arbeidskostenforfait-arrest aan hem werden gesteld door D66’er 
Schimmel.304 Vermeend had ‘een voorkeur voor het inbedden van de herziening 
van het arbeidskostenforfait in de belastingherziening 2001.’ Op deze wijze 
konden de budgettaire en inkomenspolitieke gevolgen worden ingepast in een 
totaalpakket van maatregelen. Wel echode de staatssecretaris de termijnstelling 
van de Hoge Raad door te antwoorden dat hij de wetgeving ‘zo spoedig mogelijk’ 
wilde aanpassen. Zelf kwalificeert hij het als een ‘appèl op de wetgever.’ In de 
Memorie van Toelichting bij het Belastingplan voor 2000 herhaalde de regering 
in dergelijke woorden deze rechtvaardiging voor het uitstel.305 Wel kon inmiddels 
verwezen worden naar een op 14 september 1999 bij de Tweede Kamer ingediend 
wetsvoorstel.306 Dit voorstel maakte als nieuwe Wet Inkomstenbelasting 2001307 
een einde aan de door de Hoge Raad gewraakte forfaitaire regelingen. 

Al in januari 2001 spreekt de Hoge Raad zich weer uit over het autokostenforfait, 
de kwestie die de Hoge Raad in 1995 succesvol onder de aandacht van de politiek 
had gebracht. Inzet was het cassatieberoep van een particulier die in 1999 
vond dat het lang genoeg geduurd had en dat het autokostenforfait niet meer 
toegepast mocht worden in zijn geval. Het hof wees dat af.308 De Hoge Raad 

299 Wet van 16 december 2004, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005),  
 Stb. 2004/653.
300 Rb. Arnhem 26 juni 2007, LJN BA8913.
301 Hof Arnhem 1 oktober 2008, LJN BF7583.
302 HR 10 september 2010, BNB 2011/65, LJN BK3103. 
303 Kamerstukken II 1998/99, 26 245, B.
304 Aanhangsel Handelingen II 1998/99, nr. 1632.
305 Kamerstukken II 1999/00, 26 820, nr. 3.
306 Voorstel van wet tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001),  
 Kamerstukken II 1998-99, 26 727, nr. 1-3. 
307 Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001),  
 Stb. 2000/215.
308 Hof Amsterdam 27 augustus 1999, zaaknr. 98/3409 (ongepubliceerd).
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is het daarmee eens, maar duidelijk niet van harte.309 De Hoge Raad acht ten 
aanzien van de keuze voor een meeromvattende herziening:

‘onvoldoende gronden aanwezig om te oordelen dat de wetgever 
in redelijkheid hiertoe niet kon besluiten, ook al liet daardoor de 
opheffing van de rechtsongelijkheid langer dan wenselijk op zich 
wachten.’310

Daarbij somt de Hoge Raad nog een aantal specifieke omstandigheden op die 
in dit oordeel meewegen, zodat de algemene toepasbaarheid van de termijn die 
de Hoge Raad hier accepteert minimaal wordt. Het arrest was van juli 1998, het 
aangekondigde wetsontwerp werd uiteindelijk in september 1999 ingediend en 
de oplossing trad pas per 1 januari 2001 in werking. Daarbij is het opvallend dat 
de Hoge Raad wel verwijst naar zijn uitspraak uit 1998, maar het in het geheel 
niet meer heeft over de eerste aanwijzing uit 1995. Ondanks dat – blijkens de 
antwoorden op de schriftelijke vragen – de portee van dat obiter dictum de 
regering zeker niet ontgaan was, en ondanks dat in het Arbeidskostenforfait-arrest 
zoveel belang wordt gehecht aan de bekendheid bij de wetgever van eventuele 
onrechtmatigheden. Kennelijk creëert niet elk signaal aan de wetgever evenveel 
verantwoordelijkheid: sommige laten een termijn beginnen, andere niet. 

Een jaar later oordeelde de Hoge Raad dat ook het afschaffen van het 
arbeidskostenforfait via de Wet IB 2001 ‘met de nodige spoed’ gebeurd was.311 
Daarmee betoonde de Hoge Raad zich terughoudender dan de advocaat-generaal 
geconcludeerd had. Wattel, eerder annotator, vermoedde dat de wetgeving lang 
op zich had laten wachten in verband met de budgettaire consequenties. Er 
zou in totaal 450 miljoen gulden mee gemoeid zijn. De advocaat-generaal wees 
zekerheidshalve nog even op de overweging waarmee de Hoge Raad eerder 
had aangegeven dat budgettaire bezwaren de loop van het recht niet mochten 
hinderen.312 Zeker nu duidelijk was geworden op welke wijze in het rechtstekort 
zou moeten worden voorzien, was er volgens de advocaat-generaal geen goede 
staatsrechtelijke reden meer om af te zien van het bieden van rechtsherstel. Hij 
adviseerde de Hoge Raad alle nog niet definitieve aanslagen inkomstenbelasting 
vanaf 1992, het moment waarop de wetgever de inkomenspolitiek in het 
arbeidskostenforfait introduceerde, ambtshalve te gaan corrigeren. De Hoge 
Raad volgt deze conclusie niet. Niet alleen hoeft er niets te gebeuren aan de 
aanslagen van de jaren voordat het Arbeidskostenforfait-arrest werd gewezen, 
ook de jaren tussen het arrest en de Wet IB 2001 mogen ongemoeid blijven. Wel 
wijst de Hoge Raad hier nog op ‘de geringe ernst’ van de kwestie, als aanvullend 
argument voor de getoonde lankmoedigheid. 

309 HR 24 januari 2001, BNB 2001/291, LJN AA9621.
310 R.o. 3.2.2 van het arrest. 
311 HR 14 juni 2002, BNB 2002/289, LJN ZC8146. Eerder hield het Gerechtshof Amsterdam de boot af. Hof  
 Amsterdam 18 juli 2000, LJN AA7985. Het hof oordeelde dat er geen noodzaak was om terugwerkende  
 kracht aan te nemen, dat inmiddels in een oplossing voorzien was en dat de argumentatie van de  
 staatssecretaris over de verstreken termijn geaccepteerd kon worden.
312 HR 14 juni 1995, BNB 1995/252, LJN AA1635, r.o. 3.4.4: ‘Budgettaire problematiek levert geen grond op  
 om een regeling achterwege te laten, die noodzakelijk is om discriminatie als bedoeld in artikel 26 IVBPR  
 te vermijden.’
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Resteert de vraag of de Wet IB 2001 de kwestie niet alleen op tijd maar ook 
inhoudelijk afdoende regelt. Ten aanzien daarvan lijkt hetzelfde te gebeuren als 
bij de grijze kentekens: de Belastingkamer trekt zich inhoudelijk terug door de 
toetsingsintensiteit te verlichten. Al van de zogenaamde Kinderopvang-arresten 
uit 2002313 wordt in de literatuur gesteld dat zij de belastingwetgever meer 
ruimte gunnen dan voordien gebruikelijk was.314 Uiteindelijk ligt in 2005 een 
vraag voor die heel sterk lijkt op de vraag van het Arbeidskostenforfait-arrest. 
Inzet is het verschil dat met de Wet IB 2001 is ontstaan tussen werknemers 
die hun arbeidskosten nog wel belastingvrij vergoed kunnen krijgen door hun 
werkgever,315 terwijl het – op een enkele uitzondering na – niet meer mogelijk is 
om de arbeidskosten als aftrekpost op te voeren bij de inkomstenbelasting. Het 
Hof Amsterdam constateert dat hier sprake is van een ongelijke behandeling van 
gelijke gevallen, waarvoor de aangevoerde niet-fiscale doelen (inkomensbeleid en 
arbeidsmarktbeleid) geen voldoende rechtvaardiging opleveren.316 Het opheffen 
van de ongelijkheid ligt echter ‘op de weg van de wetgever’ volgens het hof, en 
vormen van schadevergoeding worden afgewezen. Daarbij is in de formulering 
van de grens van de rechtsvormende taak geen enkele voorlopigheid ingebouwd. 
In cassatie gaat de advocaat-generaal half mee met het hof. Hij concludeert dat 
als de ongelijkheid meer dan 2200 euro bedraagt, de gegeven rechtvaardiging 
niet meer volstaat en discriminatie moet worden aangenomen. De Hoge Raad 
komt echter tot een ander oordeel.317 Wat de maatstaf betreft staat, net als met 
de grijze kentekens, de ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever centraal. 
Daarbij resteert een uiterst marginale rol voor de rechter. Alleen daar waar ‘een 
oordeel van de wetgever van elke redelijke grond ontbloot’ moet worden geacht, 
is een rechterlijke interventie gerechtvaardigd. Dat kan van dit geval niet gezegd 
worden. De aangevoerde redenen, in samenhang bezien, leveren voldoende 
rechtvaardiging op voor het gemaakte onderscheid. Ook als daarmee, zoals in 
het voorliggende geval, een werknemer 5.000 euro arbeidskosten belast ziet als 
inkomsten terwijl de fiscus zich niet bemoeit met door de werkgever vergoede 
arbeidskosten. 

Onder dit arrest constateert Happé dat de wetgever die zich in 1997 nog zorgen 
maakte318 over de mogelijkheden om beleidsdoelen te verwezenlijken via het 
fiscale recht ‘opgelucht kan ademhalen’. Naar ‘algemeen gevoelen,’ vervolgt 
Happé, heeft het offensief van de bewindslieden effect gehad. Door nu, na de 
Kinderopvang-arresten, andermaal zulke zwakke wetgeving te laten passeren, 
heeft de Hoge Raad ook het strobreed uit de arresten over de grijze kentekens, 
het autokosten- en het arbeidskostenforfait uit de weg geruimd. Dit soort 
uitgesproken negatieve gevoelens leeft breder in fiscale kringen.319 

313 HR 12 juli 2002, BNB 2002/399 en 400, LJN AE5214 en HR 12 juli 2002, BNB 2002/400, LJN AE5215. 
314 De Wit 2012, p. 283. R.H. Happé, in zijn annotatie in BNB, houdt vol dat de Hoge Raad altijd al  
 terughoudend was. 
315 Artikelen 15 tot 17a Wet IB.
316 Hof Amsterdam 2 juni 2003, LJN AH9404.
317 HR 8 juli 2005, BNB 2005/310, LJN AQ7212.
318 In december 1997 lagen overigens nog niet alle hier besproken Hoge Raad uitspraken op tafel. Wel was al  
 duidelijk welke koers de gerechtshoven hadden ingezet. Vgl. Happé 2000, p. 153, noot 8. 
319 J.A. Smit (annotatie bij HR 8 juli 2005, FED 2006/20, LJN AQ7212), meent dat het lijkt alsof de Hoge  
 Raad zich vooral laat leiden door koudwatervrees als hij alleen nog maar wil ingrijpen bij wat volstrekt  
 willekeurig is. Meussen 2006, p. 82, vraagt zich af van wie de rechtsbescherming nog moet komen als de  
 Hoge Raad die niet meer biedt. Vgl. J.E.A.M. van Dijck, ‘Napraterij’ (opinie), NTFR 2005-37, p. 1.
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IV.2.5	 Conclusie
Het Arbeidskostenforfait-arrest bleek in 2000 de meest ‘spectaculaire’ 
uitspraak van de voorgaande twaalf jaar gepubliceerde jurisprudentie van de 
Belastingkamer over het gelijkheidsbeginsel in het belastingrecht. De Hoge 
Raad biedt in dat arrest geen individuele rechtsbescherming, maar constateert 
enkel een onrechtmatigheid en neemt – met alleen de verdragsverplichting in 
de hand – aan dat de wetgever met de nodige spoed het probleem zal oplossen. 
Heel succesvol blijken dit soort aanmoedigende aannames niet. Althans bij het 
Autokostenforfait-arrest, had de Hoge Raad al in 1995 een signaal gegeven dat 
redelijk bereidwillig leek te worden opgepakt door de wetgever. In 1998 wordt er 
zelfs een wetsvoorstel aangekondigd waar de Hoge Raad in zijn uitspraak alleen 
maar naar hoefde te verwijzen. Toch duurt het nog tot 2001 voordat de kwestie 
uit de wereld is. De Hoge Raad laat het er dan bij zitten en spreekt enkel zijn 
teleurstelling uit. 

Uit de politieke contextualisering blijkt dat het werkelijke conflict van 
Arbeidskostenforfait niet zit in de handhaving van de specifieke regeling van 
de aftrek van de arbeidskosten en het bieden van een inkomensvoordeel aan 
werkenden zonder al te zichtbaar de koppeling met de uitkeringen te hoeven 
loslaten. Ten tijde van het arrest had de Staat ook kunnen aankondigen dat 
er reeds voorzien was in schrapping van de regeling. Een week later ligt dat 
voorstel immers bij de Raad van State. Het werkelijke conflict ging over de 
vraag of de Hoge Raad de toetsingsintensiteit zou volhouden. Na een beperkt 
eigen onderzoek en afgaande op wat fiscalisten daarover melden is de Hoge 
Raad dat conflict niet aangegaan. Arbeidskostenforfait geldt niet alleen als het 
hoogtepunt van de twaalf voorafgaande jaren, maar ook van de twaalf jaren 
erna. De belastingrechter heeft het gelijkheidsbeginsel na 2002 niet meer tegen 
de belastingwetgever ingezet.320 

IV.3 Kwesties
Een specifieke definitie van het ‘op termijn stellen van de wetgever’ is mij niet 
bekend. Wel is duidelijk dat het Arbeidskostenforfait-arrest een van de meest 
typische voorbeelden ervan is. De essentie van de opstelling van de Hoge Raad 
in dat arrest is de ongemeen expliciete dreiging met rechtsvorming als een soort 
sanctie op een welbewust niet voldoen aan een conformeringsplicht door de 
wetgever. Ik zal deze essentie uitwerken in het bespreken van drie kwesties. 
In de eerste plaats zal rechterlijke rechtsvorming worden geplaatst tegen de 
achtergrond van artikel 94 Grondwet als een codificatie van de rechter als 
negatieve wetgever (paragraaf IV.3.1). Staat artikel 94 Grondwet überhaupt wel 
rechterlijke rechtsvorming toe of beperkt het de mogelijkheden van de rechter 

320 De Wit 2012, p. 290-291.
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tot het enkel buiten toepassing laten van nationale voorschriften? Ten tweede 
kan er alleen maar gedreigd worden met rechtsvorming als de grenzen van de 
rechtsvormende taak van de rechter flexibel zijn. Over de aard en toelaatbaarheid 
daarvan gaat paragraaf IV.3.2. Ten slotte is het de vraag of de termijnstelling 
een materieel wetgevingsbevel vormt (paragraaf IV.3.3). 

IV.3.1	 De	rechtsvormende	taak	en	de	negative	Gesetzgeber
De hoofdzaken van het belastingrecht moeten door de formele wetgever vastgelegd 
worden.321 De Grondwet schermt met het constitutioneel toetsingverbod de 
resultaten van de fiscale formele wetgeving af tegen toetsing aan de Grondwet, 
aan het Statuut en aan ongeschreven rechtsbeginselen.322 Dat is, volgens 
Martens, wat de Hoge Raad in het Arbeidskostenforfait-arrest aangeeft te beseffen 
als hij over ‘de gegeven staatsrechtelijke verhoudingen’ spreekt: in beginsel 
en van oudsher is het oordeel van de (fiscale) wetgever onschendbaar.323  Er 
geldt één uitzondering: formele wetten mogen wel getoetst worden aan een 
ieder verbindend geschreven internationaal recht.324 Dat is de reden waarom 
de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel in de hierboven beschreven casus 
verloopt via artikel 26 IVBPR en later ook via artikel 1 Eerste Protocol juncto 
artikel 14 EVRM. Dat zijn een ieder verbindende bepalingen uit verdragen. Valt 
toetsing daaraan negatief uit voor binnen het Koninkrijk geldende wettelijke 
voorschriften, dan moet het nationale recht buiten toepassing worden gelaten. 
Artikel 94 Grondwet is geformuleerd als een gebod. 

De confrontatie tussen de belastingrechter en de belastingwetgever verloopt 
via artikel 94 Grondwet. Daardoor verkeert de Hoge Raad in een positie die 
vergelijkbaar is met die van Kelsens negative Gesetzgeber.325 De Hoge Raad 
beschikt uitsluitend over de negatieve uitspraakbevoegdheid om nationaal recht 
buiten toepassing te laten en is tevens verplicht ervan gebruik te maken in 
geval van strijd met een ieder verbindend internationaal recht. Dat is echter 
niet wat in Autokostenforfait en Arbeidskostenforfait gebeurt. In de eerste plaats 
is wel sprake van strijd met artikel 26 IVBPR maar wordt het nationale recht in 
de casus zelf niet buiten toepassing gelaten. In de tweede plaats gaat het over 
de grenzen van de rechtsvormende taak326 van de rechter. Door voor mogelijk te 
houden dat de rechter een dergelijke taak heeft is het pad van de uitsluitend 
negative Gesetzgeber in beginsel verlaten.327 Omdat de beperking tot de negatieve 
uitspraakbevoegdheden zich ook tegen het wetgevingsbevel laat inzetten,328 is 
hier de vraag relevant waarom rechtsvorming dan kennelijk wel is toegestaan. 

321 Artikel 104 Grondwet. 
322 Zie artikel 120 Grondwet, HR 14 april 1989, NJ 1989/469, LJN AD5725 (Harmonisatiewet) en HR 18  
 september 2001, NJ 2002/559, LJN AB1471 (Decembermoorden).
323 Martens 2000, p. 751. 
324 Het Unierecht laat ik hier buiten beschouwing. 
325 Zie paragraaf III.3.1. 
326 Dit is overigens een beperktere definitie van rechtsvorming dan hoofdstuk II hanteert. Dat is geen  
 probleem, want het invullen van leemtes is ook in de definitie van hoofdstuk II rechtsvorming. 
327 Voor eenzelfde toepassing van Kelsens concept op de rechtsvormende taak van de rechter: Uzman,  
  Barkhuysen & van Emmerik 2010, p. 2-4; Brewer-Carías 2011, p. 31-40.
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IV.3.1.1	 De	afweging	tussen	negative	Gesetzgeber	en	wirksame	
	 Garantie
Nadere studie naar de achtergrond van (wat nu) artikel 94 Grondwet (is) laat 
opmerkelijke overeenkomsten zien met de achtergrond van Kelsens negative 
Gesetzgeber. Kelsen wilde voorzien in een wirksame Garantie tegen een parlement 
dat nu eenmaal geneigd is te vergeten dat ze de in de grondwet gestelde 
grenzen in acht moeten nemen. Omdat Kelsen daarvoor een constitutioneel hof 
dat verhindert wat de wetgever niet had mogen doen voldoende achtte, sprak hij 
geruststellend over de rechter als een negative Gesetzgeber. Artikel 94 Grondwet 
heeft een vergelijkbare achtergrond. Het primaire doel was het verzekeren van 
het primaat van (posterieur) internationaal recht boven nationaal recht, met de 
rechter als de aangewezen instantie om dit primaat te ‘effectueren’.329 In Kelsens 
termen: beoogd werd een wirksame Garantie te creëren voor het internationale 
recht. De keuze voor een negatief uitspraakgebod steunde op de overtuiging 
dat het buiten toepassing laten van nationale regelgeving voldoende was om 
effectief te zijn.330 In plaats van het buiten toepassing gelaten nationale recht zou 
immers het internationale recht toegepast moeten worden. Ter voorkoming van 
toetsing door de rechter aan ‘niet voor toepassing gereed liggend’ internationaal 
recht, werd in 1956 de inroepbaarheid van het internationale recht begrensd tot 
een ieder verbindende bepalingen.331

Begin jaren ’80 van de vorige eeuw begint de effectuering van het internationale 
recht door de rechter van de grond te komen, om te beginnen in de jurisprudentie 
van de burgerlijke kamer van de Hoge Raad.332 Die wordt geconfronteerd met 
delen van het familierecht die niet meer aansluiten bij moderne maatschappelijke 
opvattingen en bij de wijze waarop het EHRM artikel 8 en artikel 14 EVRM 
interpreteert. De grenzen van de negative Gesetzgeber komen dan snel in zicht.333 
Reeds in 1980 begint het te schuren als de Hoge Raad ter verwezenlijking van 
artikel 8 EVRM en 14 EVRM als ‘geldend Nederlands recht aanneemt’ dat op 
een specifiek punt334 ‘geen onderscheid mag worden gemaakt tussen wettige 
en natuurlijke kinderen.’335 Hier bestaat de oplossing al niet uit het buiten 
toepassing laten van nationaal recht en het in plaats daarvan toepassen van 
internationaal recht. Er wordt gekozen voor het breder van toepassing verklaren 
van nationaal recht.336 Daarmee bereikt de Hoge Raad dat het uiteindelijke 
resultaat conform het internationale recht is. Niet veel later blijkt de Hoge 
Raad inderdaad betekenis toe te kennen aan de negatieve grenzen van artikel 
94 Grondwet. 

328 Zoals Behrendt (zie hoofdstuk II en paragraaf III.3.1) constateert: een wetgeving bevelende rechter is  
 niet meer negatief. 
329 Zie voor de totstandkoming en achtergrond van artikel 94 Grondwet: Fleuren 2004, p. 176-23; De Wit  
 2012, p. 13-44. 
330 Aldus het rapport van de Commissie-Kranenburg (Rapport van de Commissie van advies inzake nadere  
 Grondwetswijziging betreffende de buitenlandse betrekkingen, ‘s-Gravenhage, 1955). Fleuren 2004,  
 p. 202-207; De Wit 2012, p. 34-37.
331 Zie voor het begrip ‘een ieder verbindend’ in dit verband: VI.3.1.
332 Voor de factoren die dat bewerkstelligd hebben: S.K. Martens, ‘Incorporating the European Convention:  
 the role of the judiciary’, European Human Rights Review, 1998, p. 5-14; Van Dijk 1988. 
333 De Wit 2012, p. 114-151. 
334 De zus van een overleden moeder kon niet worden aangemerkt als bloedverwant in de zin van de wet  
 omdat het kind uitsluitend een natuurlijke en niet een wettige kind was. Natuurlijke kinderen hadden  
 volgens het recht slechts één bloedverwant: de moeder.
335 HR 18 januari 1980, NJ 1980/463, LJN AC6789.
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In 1984 constateert de Hoge Raad dat de onmogelijkheid om na een echtscheiding 
beide ouders de gezamenlijke ouderlijke macht337 te laten behouden in strijd 
komt met artikel 8 EVRM.338 Dat betekent echter niet, zo vervolgt de Hoge Raad, 
dat een verzoek van ouders om gezamenlijk tot voogd benoemd te worden, kan 
worden toegewezen. Die constructie past namelijk niet in het stelsel van de 
wettelijke voogdijregeling. En dan:

‘Aan artikel 94 Grondwet kan de rechtbank wel de bevoegdheid 
ontlenen, het wettelijk voorschrift van artikel 1:161 lid 1 BW buiten 
toepassing te laten, indien toepassing ervan in het gegeven geval 
niet verenigbaar is met artikel 8 EVRM, maar niet de bevoegdheid 
om een niet bij de wet voorziene en in het wettelijke systeem niet 
passende voogdijregeling te treffen.’339 

Dit is een redelijk scherp onderscheid tussen het negatief buiten toepassing 
laten van nationale wettelijke voorschriften en (niet binnen het wettelijk 
systeem passende) rechtsvorming.340 Het wordt evenwel in dit geval niet 
volgehouden ten koste van de effectuering van het internationale recht. Door bij 
een echtscheiding helemaal géén besluit te nemen over het ouderlijk gezag blijft 
de in het huwelijk ontstane situatie voortbestaan en blijven ouders gezamenlijk 
het gezag uitoefenen. Zowel aan de negative Gesetzgeber als aan de wirksame 
Garantie kan voldaan worden. 

De 1984 verzonnen ‘list’ werkt wel voor gescheiden ouders, maar niet voor 
nooit gehuwde ouders. Zij hebben onder artikel 8 EVRM evenwel ook recht op 
gezamenlijke ouderlijke macht. In 1986 treft de Hoge Raad in de zogenaamde 
Lentebeschikkingen341  voor hen een regeling. Deze beschikkingen voorzien in een 
vrij gedetailleerde en uitgebreide voorziening om het nationale recht in lijn met 
het internationale te brengen. Dat alles gebeurt zonder dat het twee jaar eerder 
gesignaleerde verschil tussen het wel toegestane buiten toepassing laten en het 
de rechter niet vrij staande treffen van een nieuwe regeling een zichtbare rol 
speelt in de motivering van de Hoge Raad, laat staan een beperkende. De Hoge 
Raad lijkt gewoon te doen wat nodig is voor een bevredigend eindresultaat. Wat 
de omvang van de rechtsvorming betreft, zijn de Lentebeschikkingen uitzonderlijk 
gebleken. Aan het bieden van oplossingen met een dergelijke omvang heeft de 
Hoge Raad zich – bij mijn weten – niet meer gezet. Wel is duidelijk geworden 
dat de grenzen van de negatieve uitspraakbevoegdheden kennelijk niet zo 
absoluut zijn, dat ze nooit zouden kunnen worden doorbroken ten gunste van de 
verwezenlijking van het internationale recht. Kelsensiaans geformuleerd: in de 
Lentebeschikkingen wint de wirksame Garantie het van de negative Gesetzgeber, 
en niet zo’n beetje ook. 

336 Vgl. De Wit 2012, p. 118-119. Zij beschrijft (p. 124) ook de tegenovergestelde techniek, namelijk het  
 verengen van het toepassingsbereik van een nationale wettelijke bepaling in HR 4 juni 1982, NJ 1983/32,  
 LJN AG4397 (Veto huwelijk).
337 Ik gebruik macht en gezag in dit verband door elkaar. 
338 HR 4 mei 1984, NJ 1985/510, LJN AG4807 (Gezamenlijke ouderlijke macht).
339 Zie r.o. 3.3 van het arrest. 
340 Uzman, Barkhuysen & Van Emmerik 2010, p. 18-19.
341 HR 21 maart 1986, NJ 1986/585-588, LJN AC9283, AC9284, AC9285 en AC9286 (Lentebeschikkingen).
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De jurisprudentie van de (burgerlijke kamer van) de Hoge Raad bevat zowel een 
arrest waarin het concept van de negatieve wetgever als een norm gebruikt wordt, 
als een serie beschikkingen van twee jaar later, die weliswaar uitzonderlijk zijn 
maar desalniettemin aantonen dat het concept van de negatieve wetgever onder 
omstandigheden behoorlijk kan wijken. Tussen deze twee polen in bekleedt 
de Hoge Raad tegenwoordig de gematigde positie van een ‘reluctant positive 
legislator’.342 Het Arbeidskostenforfait-arrest staat daarvoor symbool. Het buiten 
toepassing laten is nog altijd de hoofdregel en moet zonder meer gebeuren 
wanneer dat een oplossing is in de voorliggende casus. Baat dat belanghebbende 
niet, dan is er wel rechtsvorming mogelijk, mits die niet te ingrijpende keuzes 
vergt of de rechter te veel in politiek vaarwater brengt. Arbeidskostenforfait laat 
zich begrijpen als een balans tussen de negative Gesetzgeber en de wirksame 
Garantie. 

IV.3.1.2	 Grondslag	van	de	rechtsvormende	bevoegdheid
Duidelijk is dus, dat artikel 94 Grondwet geen verbod is op alles wat anders of 
meer is dan het buiten toepassing laten van nationaal recht, wanneer het om 
het verwezenlijken van internationaal recht gaat. Artikel 94 Grondwet moet, 
zo blijkt uit Arbeidskostenforfait worden begrepen als een hoofdregel. Niet als 
een absolute grens. Een andere vraag is wat dan in positieve zin de grondslag 
is voor de rechtsvorming. Als artikel 94 Grondwet het niet verbiedt, wat maakt 
het mogelijk?343

In Optierecht Nederlanderschap constateerde de Hoge Raad dat ‘aan artikel 94 
Grondwet in verband met artikel 26 IVBPR’ geen grond kon worden ontleend om 
mannen eenzelfde recht toe te kennen als de wet reeds aan vrouwen deed.344 
Daar lijkt artikel 94 Grondwet als grondslag voor de rechterlijke rechtsvorming 
te figureren. Het Arbeidskostenforfait-arrest zelf is kort over deze kwestie: het 
probleem met buiten toepassing laten is ‘dat het belanghebbende niet baat.’ Dat 
is de reden waarom moet worden bezien of er rechtsvormend nog een wel mouw 
aan te passen valt. De Hoge Raad had, omdat het om artikel 26 IVBPR en artikel 
1 Eerste Protocol juncto 14 EVRM gaat, kunnen verwijzen naar artikel 13 EVRM 
en artikel 2 IVBPR: het recht op effectieve rechtsbescherming respectievelijk een 
daadwerkelijk rechtsmiddel. De advocaat-generaal had wel op artikel 2 IVBPR 
gewezen. De Hoge Raad noemt geen artikelen maar spreekt wel van ‘effectieve 
rechtsbescherming’. Als de Hoge Raad de artikelen genoemd had, was dat een 
argument geweest om deze artikelen te construeren als aanvullingen op artikel 
94 Grondwet, zoals Bloembergen doet.345 Gevolg van deze benadering is wel dat 
er dan verschil ontstaat in het internationale recht tussen die verdragen die een 
met artikel 13 EVRM of artikel 2 IVBPR vergelijkbare versterking bevatten en 
verdragen die dat niet hebben en dus op de goede trouw uit artikel 26 van het 
Weens Verdragenverdrag zijn aangewezen. 

342 Uzman, Barkhuijsen & Van Emmerik 2010. 
343 Wie wil weten hoe dit echt zit, raadplege het nog te verschijnen proefschrift van J. Uzman. 
344 HR 12 oktober 1984, NJ 1985/230, LJN AG4874 (Optierecht Nederlanderschap). 
345 A.R. Bloembergen in zijn annotatie bij HR 12 mei 1999, NJ 2000/170, LJN AA2756 (Arbeidskostenforfait). 
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Ik meen zelf dat er in dit verband geen bijzondere grondslag voor rechtsvorming 
nodig is. Wanneer duidelijk is dat artikel 94 Grondwet geen verbod op 
rechtsvorming bevat, mag de ‘oude bron der natuur’, zoals Opzoomer de 
rechterlijke rechtsvorming noemde,346 weer gaan stromen. Daarin past ook het 
onderscheid dat de Hoge Raad maakt tussen de rechtsvorming die voortvloeit 
uit het systeem van de wet of in ieder geval uit de ‘wel in de wet geregelde 
gevallen’. Dat is een onderscheid dat sterk doet denken aan het kader voor de 
rechtsvorming dat de Hoge Raad eerder gaf in het arrest Quint/Te Poel.347 In dat 
arrest was van doorwerking van internationaal recht geen sprake. 

Dat er geen bijzondere grondslag voor de rechtsvorming is vereist in die gevallen 
waarin de te vullen leemte het gevolg is van de doorwerking van internationaal 
recht, wil nog niet zeggen dat het geen verschil maakt of de rechtsvorming 
een leemte betreft die door de rechter in het licht van maatschappelijke 
veranderingen gevoeld wordt of dat het tekort ontstaat na het opvolgen van 
het gebod van artikel 94 Grondwet. Maar dat verschil heeft dan betrekking op 
de grenzen van de rechtsvormende taak, niet op de grondslag ervan. Het is heel 
goed voorstelbaar dat het effectueren van internationaal recht in het algemeen 
of van grondrechten in het bijzonder, extra gewicht in de schaal legt bij de in 
Arbeidskostenforfait beschreven afweging. 

IV.3.1.3	 Conclusie
Het oorspronkelijke juridische frame van de in paragraaf IV.2 beschreven casus 
is dat van de rechter als negative Gesetzgeber: artikel 94 Grondwet wijst in die 
richting. Dat artikel heeft een achtergrond die veel overeenkomsten vertoont met 
Kelsens benadering. Zowel het geven van een wetgevingsbevel als rechterlijke 
rechtsvorming zijn ieder op hun manier positiever dan buiten toepassing laten. 
Voor de discussie over het wetgevingsbevel is het daarom interessant te bezien 
hoe de Hoge Raad zijn rechtsvormende taak verantwoord heeft tegenover het 
negatieve ideaal van artikel 94 Grondwet. 

In 1984 leek de burgerlijke kamer van de Hoge Raad vast te houden aan een uit 
artikel 94 Grondwet af te leiden beperking van de uitspraakbevoegdheden: wel 
het negatieve buiten toepassing laten, niet het treffen van een nieuwe regeling. 
Twee jaar later wees de burgerlijke kamer echter de Lentebeschikkingen, waarmee 
de Hoge Raad zich kennelijk onder hetzelfde artikel 8 EVRM bevoegd achtte tot 
rechtsvorming van een ongekende omvang. Deze twee uitersten komen bij elkaar 
in het Arbeidskostenforfait-arrest: buiten toepassing laten als een hoofdregel, 
recht vormen als dat niet te ingrijpende keuzes vraagt of de rechter in politiek 
vaarwater brengt. 

346 ‘Er werd recht gesproken vóór er wetten waren en het maken van wetten heeft de oude bron der natuur  
 niet verstopt’, C.W. Opzoomer, Aanteekening op de Wet houdende algemeene bepalingen der wetgeving van  
 het Koninkrijk, ’s Gravenhage: Gebr. Belinfante 1884, p. 71. 
347 HR 30 januari 1959, NJ 1959/548, LJN AI1600 (Quint/Te Poel). 
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Dat artikel 94 Grondwet meer positieve uitspraken kennelijk niet verbiedt, is nog 
iets anders dan dat er ook een bevoegdheid bestaat om dat soort uitspraken te doen. 
Ik meen dat geen bijzondere grondslag voor rechterlijke rechtsvorming vereist 
is. Constructies waarbij artikel 13 EVRM als aanvulling op artikel 94 Grondwet 
de rechter een bevoegdheid tot rechtsvorming verleent, acht ik niet nodig. De 
algemene bevoegdheid, die als min of meer eigen aan de rechtsprekende functie 
naar voren komt in Quint/Te Poel, volstaat. Wie de grondslag voor rechtsvorming 
in dit geval wel afleidt uit het internationale recht, kan dit argument ook in 
stelling brengen voor het formele wetgevingsbevel. Wat door artikel 94 Grondwet 
niet verboden wordt, en zelfs misschien door het nationale recht niet mogelijk 
gemaakt wordt, kan mogelijk wel geboden zijn in het kader van de wirksame 
Garantie van het internationale recht. Oftewel: artikel 2 IVBPR lezen als een 
verplichting voor de rechter om formele wetgevingsbevelen te geven. Dit is een 
van de argumenten van Clara Wichmann in de later te bespreken SGP-casus. 

IV.3.2	 De	flexibele	grenzen	van	de	rechtsvormende	taak	
Opzoomer noemde rechterlijke rechtsvorming een ‘oude bron der natuur’ die door 
de codificatiegedachte niet gedempt zou worden. Dat is nog wat anders dan dat 
een rechter in een motivering toegeeft uit die bron te drinken. Een arrest van de 
civiele kamer uit 1984 geldt in de literatuur als de eerste openlijke vermelding 
van ‘de rechtsvormende taak’.348 In dat arrest constateert de Hoge Raad dat het 
wegnemen van de betwiste ongelijke behandeling een keuze vergt die ‘mede in 
aanmerking genomen de aard van de daarbij betrokken belangen, niet binnen 
de rechtsvormende taak van de rechter valt.’ De Hoge Raad wijst daarvoor naar 
de wetgever. Het is in dit geval ‘aan de wetgever te bepalen op welke wijze het 
best aan het beginsel van artikel 26 IVBPR kan worden voldaan.’ Waarna de Hoge 
Raad de partijen heenzendt met lege handen. Uit de motivering valt overigens 
niet op te maken of de reparerende wetswijziging, die destijds al bij de Eerste 
Kamer lag, een rol heeft gespeeld.349  

‘Abstineren’ met de ‘keuzeformule’350, zoals deze figuur is gaan heten, komt 
sindsdien met regelmaat voor in de jurisprudentie van zowel de Hoge Raad 
als van andere rechterlijke colleges. Uzman en Stolker vermoeden zelfs dat dit 
het favoriete gezichtspunt van de Hoge Raad is om de rechtsvormende taak te 
begrenzen.351 Dat is vaak in negatieve zin: de keuzeformule en het abstineren 

348 HR 12 oktober 1984, NJ 1985/230, LJN AG4874 (Optierecht Nederlanderschap). Volgens De Lange is dit  
 arrest ook de eerste keer. R. de Lange, Publiekrechtelijke rechtsvinding (diss. UvA), Zwolle 1991, p. 194.  
 Eerder zijn wel passages aan te wijzen die al moeizaam passen in een subsumptie-ideaal van rechtspraak:  
 het min of meer expliciet ‘omgaan’ van de jurisprudentie zonder wetswijziging en erkenningen van vormen  
 van precedentwerking. Zie R.J.P Kottenhagen, Van precedent tot precedent (diss. EUR), Arnhem 1986. 
349 Rijkswet op het Nederlanderschap 1984, Stb. 1984/628.
350 De Boer 1995, p. 1029.
351 Uzman & Stolker 2009, p. 482.
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komen doorgaans samen voor.352 In de literatuur werd geconstateerd dat niet 
altijd even duidelijk is wanneer volgens de Hoge Raad de grenzen bereikt zijn. De 
Hoge Raad ‘heeft veel vrijheid’, constateerde Vranken, maar motiveert met name 
daar waar hij besluit daarvan geen gebruik te maken zijn keuze maar matig.353 
Wellicht in reactie op dit soort kritiek is de Hoge Raad er in Arbeidskostenforfait 
goed voor gaan zitten en heeft hij inzage gegeven in het afwegingskader. 
Niet eerder had de Hoge Raad zijn leer zo duidelijk gemotiveerd.354 Daarmee 
heeft de Hoge Raad zich een nieuwe vorm van kritiek op de hals gehaald. Met 
overwegingen als die uit Arbeidskostenforfait, die feitelijk de op termijnstelling 
vormen, zou de Hoge Raad onacceptabel uit zijn klassieke rol vallen.

IV.3.2.1	 Flexibele	grenzen
Uit de uitgebreide motivering van Arbeidskostenforfait volgt dat de rechter op 
zichzelf wel in het voorliggende rechtstekort zou kunnen voorzien, maar dat dit 
op dit moment nog te bezwaarlijk is. Dat valt goed te begrijpen als een verschil 
tussen de grenzen van de rechtsvormende bevoegdheid en het beleid waarmee 
de rechter van die bevoegdheid gebruik wil maken.355 Dat heeft kritiek uitgelokt. 
De lege handen van de klager die op zich gelijk heeft, passen al moeilijk bij 
effectieve rechtsbescherming en in de verdragsrechten die dat uitdrukken.356 Dat 
wordt nog eens extra pijnlijk als de lege handen niet worden gemotiveerd met de 
absolute grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter maar met een soort 
‘staatsrechtelijke hoffelijkheid’ waarmee de wetgever op de eerste hand zit.357 
Daarnaast is er meer fundamentele kritiek gekomen op de kennelijk flexibele, 
of dynamische grenzen van de rechtsvormende taak. Bunschoten toont zich 
teleurgesteld in de combinatie van het abstineren met de keuzeformule en het 
vervolgens dreigen met rechtsvorming in Arbeidskostenforfait. ‘Zo verschrompelt 
de principiële argumentatie en lijkt het niet geven van een bevel slechts te 
berusten op een opportuniteitskeuze.’358 Bovend’Eert brengt de rechtsstaat 
zelf in stelling tegen de voorlopige abstinentie. Óf de rechter is bevoegd tot 
rechtsvorming en dan moet hij daartoe overgaan, óf de rechter is niet bevoegd 
om de benodigde politieke keuzes te maken en dan heeft het geen zin om aan 
te kondigen dat de grens kan schuiven. Dat is ‘niet goed te rijmen met het 
uitgangspunt dat het wezen van de rechterlijk functie is dat de rechter slechts 
op grond van rechtmatigheidscriteria tot een bindende beslissing kan komen.’359 
Schutte formuleert vergelijkbare kritiek tegen het hele idee van de rechtsvormende 

352 Een van de weinige uitspraken waarin de Hoge Raad het over de grenzen van zijn rechtsvormende taak  
 heeft, zonder te constateren dat de grenzen zouden worden overschreden als hij verder zou gaan: HR 1  
 december 2000, NJ 2001/390, LJN AA8717. 
353 J.B.M. Vranken, ‘Toeval of beleid? Over rechtsvorming door de hoogste rechters’ NJB 2000/1, p. 1-5.
354 Martens 2000, p. 750-751. Arbeidskostenforfait haalt inmiddels de handboeken als de ‘standaardoverwe- 
 ging’ van het leerstuk van de rechtsvormende taak van de rechter. Van der Pot 2006, p. 824.
355 Martens 2000, p. 750-751; Nieuwenhuis & Dragstra 2008, p. 55-56; G. Boogaard, ‘Verhullend bevelen,  
 wetgevingsbevelen en de rol van de Nederlandse rechter’, TBP, 2008/8, p. 478-483; A.M.M.M. Bots & D.E.  
 Bunschoten (red.), Jurisprudentiebundel Staatsrecht Ars Aequi 2011, p. 483.
356 Zie bijvoorbeeld De Boer 1995 en Martens 2000.
357 Uzman & Stolker 2009, p. 485.
358 Bunschoten 2004, p. 517.
359 Bovend’Eert 2009, p. 41-42.
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taak. Rechtspreken gaat bij hem over ‘rechtsbescherming door rechtstoepassing’ 
en dus knaagt de discussie over de grenzen van de rechtsvormende taak aan de 
raison d’être van de Hoge Raad.360 De Hoge Raad raakt verzeild in institutionele 
afwegingen waar hij niet thuis hoort, volgens Schutte. ‘De “rechtsvormende 
taak” blijkt dan al snel een schaamlap voor ondergeschiktheid aan regering 
en wetgever en hun politieke agenda.’ Samengevat komt de kritiek erop neer 
dat de Hoge Raad met (de motivering van) het Arbeidskostenforfait-arrest uit 
zijn klassieke, rechtsstatelijke rol valt, en prooi wordt van of zich inlaat met 
allerhande politieke opportuniteitsafwegingen. 

Aan deze kritiek valt een aantal dingen op. Dat de Hoge Raad zich in 
Arbeidskostenforfait ongemeen ver in de raadkamer laat kijken, kan niet 
wegnemen dat de grenzen van de rechtsvormende taak al veel langer voorlopig 
geformuleerd werden. Verwijzing naar wetgeving-in-voorbereiding als argument 
voor abstineren kwam reeds vaker voor. Royer heeft daar het bekend geworden 
beeld van het respect voor de broedende kip bij genoemd.361 Daarbij merkte hij 
al op dat blijken van dit respect evenzovele signalen aan de wetgever zijn dat 
het anders wordt als het broeden te lang duurt, stopt of windeieren oplevert. 
De Boer signaleerde reeds het verschil tussen rechtsvorming die ontoelaatbaar 
is en rechtsvorming die alleen maar bezwaarlijk is.362 En in de discussie over 
rechterlijk overgangsrecht maakte de figuur van het prospective overruling, of 
‘omgaan in futuro’ (grotendeels de spiegelbeeldige formulering van een op 
termijnstelling van de wetgever) al in 1950 onderdeel uit van het debat.363 
Kortom: wat in Arbeidskostenforfait expliciet in een arrest verzameld staat, is 
maar tot op beperkte hoogte nieuw. Vooral dat het expliciet wordt, is nieuw. 

De flexibiliteit van de grenzen blijkt ook uit de onderlinge vergelijking van 
de uitkomsten van de rechtsvormende taak jurisprudentie. Het lukt (mij) niet 
of nauwelijks om die overtuigend te veralgemenen in de klassieke zin, dat wil 
zeggen het construeren van regels die de Hoge Raad kennelijk hanteert bij het 
begrenzen van zijn rechtsvormende taak. De bredere casus van Arbeidskostenforfait 
illustreert dat. Juist bij de arbeidskosten had het hof gemeend zich te kunnen 
verlaten op wat ‘eenvoudig’ en ‘in lijn met de bedoeling van de wetgever’ was en 
daar valt, zeker bij wat de Hoge Raad in Grijze kentekens doet, wel wat bij voor te 
stellen. Bij Grijze kentekens had de Tweede Kamer mogelijk zijn kans al verspeeld 
door een betoog van de minister te negeren. Maar bij Autokostenforfait had de 
wetgever al sinds 1995 niet gereageerd op een signaal van de Hoge Raad, terwijl 
dit wel aangekomen was en de Hoge Raad juist in Arbeidskostenforfait aangeeft 
betekenis toe te kennen aan de gevallen waarin de wetgever op de hoogte is van 

360 C. Schutte, ‘De “rechtsvormende taak” van de rechter? Een kritische noot’, AA 2009, p. 676-680, 677. 
361 C. Lindo, ‘Interview met president van de Hoge Raad S. Royer,’ NJB 1995, p. 886.
362 De Boer 1995, p. 1028.
363 J.M. Smits, ‘Rechterlijk overgangsrecht: op zoek naar consistentie’, in: Tijd en onzekerheid (BW-krant  
 Jaarboek 16) Deventer: Kluwer 2000, p. 11-26 onder 3.4 (met verwijzingen); P.J. Wattel, ‘Conditional  
 prospective non-overruling, alsmede judgment driven legislation’ NJB 1990, p. 528 (eveneens met  
 verwijzingen). 
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de onrechtmatigheid. Een van de factoren die bijvoorbeeld wordt vermoed een 
rol te spelen in dit soort belastingzaken is de totale kosten voor de schatkist. 
Zo vermoedt Wattel dat dit verklaart waarom de Hoge Raad de kwestie met de 
studeerkamers364 wel opgelost heeft en de autokosten aan zich voorbij laat gaan. 
Maar het totale bedrag dat met de grijze kentekens gemoeid was, ontliep het 
bedrag van de arbeidskosten niet veel. Zo zijn er nog meer factoren die wellicht 
tot meer rechtsvorming aanmoedigen, zoals de toegang tot de rechter of meer 
in het algemeen het ‘eigen tuintje’: het procesrecht. Maar ook dan wordt er 
soms op de wetgever gewacht.365 Terwijl dat evenmin een harde regel is: ook de 
broedende kip wordt niet altijd gelijk behandeld. Soms is zelfs een voorontwerp 
al voldoende om afstand366 te houden.367 Soms rechtvaardigt juist de premature 
status van de politieke discussie de ruimte voor de rechter om in te grijpen.368

Dat het zo moeilijk is om de casus van paragraaf IV.2 te plaatsen in een algemeen 
schema van hard and fast rules over de grenzen van de rechtsvormende taak 
bevestigt wat de presidenten Martens en Ras reeds aangaven: de concrete casus 
maakt het overwegende verschil voor de grenzen van de rechtsvormende taak.369 
Daarbij verliest het benaderen van rechtspraak als het digitaal toepassen van 
algemene regels zijn verklarende kracht en winnen andere benaderingen, zoals 
die van Bloembergen. Hij (an)noteert in de Nederlandse Jurisprudentie onder 
Arbeidskostenforfait dat een belangenafweging van geval tot geval gemaakt 
wordt en dus telkens verschillend kan uitvallen. Of zoals de benadering van 
Uzman en Stolker, die de kwestie zien als het hanteren van gezichtspunten. Er 
zijn hier geen algemene regels, maar de argumenten die kennelijk gewicht in de 
schaal leggen kunnen wel in kaart worden gebracht.370 

IV.3.2.2	 Institutionele	politiek
De kritiek op Arbeidskostenforfait is vermoedelijk op meer gericht dan alleen 
het flexibele karakter van de grenzen van de rechtsvormende taak. De Hoge 
Raad lijkt in Arbeidskostenforfait openlijk aan institutionele politiek te doen, 
namelijk door de kwestie te onbelangrijk te vinden om de toch al geïrriteerde 
verhouding met de bewindslieden nog verder onder druk te zetten. De uiteindelijk 
geweigerde rechtsvorming werd door het hof niet geheel ten onrechte ‘eenvoudig’ 
en ‘in lijn met de bedoeling’ van de wetgever geacht: meer aftrekken om een 
netto-inkomensvoordeel te genereren. Technisch gezien was de rechtsvorming 
helemaal niet zo ingewikkeld. Martens vermoedt ook dat de Hoge Raad in 
Arbeidskostenforfait heeft laten zien dat ‘de goede verhoudingen in de Trias hem 
veel waard zijn. Dat is uit het oogpunt van raison d’état ongetwijfeld verstandig 
beleid’.371 In lijn hiermee past de verwijzing van de Hoge Raad naar de ‘geringe 

364 HR 8 juli 1988, BNB 1988/302, LJN ZC3875.
365 HR 31 januari 1990, BNB 1990/228, NJ 1990/403. 
366 HR 17 januari 1997, NJ 1997/483, LJN ZC2248.
367 Met als argument dat de rechter – gewild of ongewild – de lopende discussie tussen regering en Staten- 
 Generaal over een wetsontwerp niet wil beïnvloeden door zich er ook in te mengen. HR 3 april 1992, NJ  
 1993/286, LJN ZC0566.
368 HR 6 januari 1998, NJ 1988/367, LJN AA9342 (Pikmeer II).
369 H.E. Ras, De Hoge Raad der Nederlanden 1838-1988 Een portret, 1988, p. 80-81, geciteerd in: De Boer  
 1995, p. 1028; Martens 2000, p. 754, noot 4.
370 Stolker 1993; Uzman & Stolker 2009. Voor de aard van het gebruik van topoi: Smith 2007, paragraaf 4.6.2  
 en 4.6.3.
371 Martens 2000, p. 751. 
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ernst’ van de onrechtmatigheid bij het beoordelen van de termijn waarbinnen 
de wetgever de kwestie had opgelost. Niet elke onrechtmatigheid is de Hoge 
Raad kennelijk zijn politieke krediet waard. Dus is het relevant dat het hier om 
netto een paar honderd gulden inkomensvoordeel gaat voor een kleine groep 
gevallen tegenover fanatiek protesterende bewindslieden die vinden dat het 
gelijkheidsbeginsel hen teveel beknelt in hun wens om niet-fiscale doelstellingen 
bij fiscale regelingen te mengen. Ook hier geldt dat wat uit Arbeidskostenforfait 
misschien duidelijk blijkt, ook van andere uitspraken vermoed kan worden.372

Dat de Hoge Raad hier aan institutionele politiek doet, is iets anders dan de vraag 
hoe dat rechtsstatelijk gewaardeerd moet worden. Of het vaker gebeurt, maakt 
die vraag niet wezenlijk anders. Betoont de Hoge Raad zich hier laf, partijdig 
of afhankelijk? In beginsel zou een rechter zich niet mogen hoeven afvragen of 
zijn uitspraak irritatie opwekt bij andere staatsmachten.373 Als iets onrechtmatig 
is, en de rechter heeft bevoegdheden, dan moet de rechter optreden. Als 
iets niet onrechtmatig is, dan niet. Als hij geen toetsingsbevoegdheid heeft, 
dan kan de rechter zich er überhaupt niet over uitlaten. Dit zou passen in de 
kritiek die Bovend’Eert op Arbeidskostenforfait heeft. Tegenover dit ideaal van 
onverschrokken rechtshandhaving zou ik het volgende willen stellen. 

In de eerste plaats zou een rechter die ter gelegenheid van alles wat 
onrechtmatig genoemd kan worden rücksichtslos en voortdurend op de tenen van 
zijn rechtsgenoten of collega-staatsmachten staat, snel het gezag verliezen dat 
hij in belangrijke zaken graag gehad zou hebben. Dat is weliswaar een feitelijk 
argument, maar niet daarom minder waar. In een meer rechtsstatelijk perspectief 
kan, in de tweede plaats, ook gewezen worden op de spanning binnen de 
verschillende beginselen van de rechtsstaat. Achter de irritatie van bewindslieden 
over de toetsing van fiscale wetgeving aan het gelijkheidsbeginsel kan irritatie 
van de volksvertegenwoordiging zitten. Respect voor het functioneren van een 
democratie is evenzeer een element van de rechtsstaat als de onverschrokken 
rechtshandhaving. Uit het element van het machtsevenwicht volgt verder dat de 
macht gedeeld is, en de rechter, zelfs de rechter, dus ook niet alles kan maken wat 
hij wel zou willen. Zo beschouwd kan institutionele politiek, waarbij de rechter 
zich afvraagt of het verstandig is te interveniëren, worden gewaardeerd als een 
uitdrukking van checks and balances. Dit is te meer van belang in een situatie 
als die van het Arbeidskostenforfait, waar de rechter optreedt ter handhaving 
van artikel 26 IVBPR. Dat artikel vergt ongebruikelijk veel rechtsvorming bij zijn 
toepassing, terwijl het praktisch onmogelijk is voor de wetgever om het verdrag 
op te zeggen. 

Ik acht het, kortom, rechtsstatelijk niet onverdedigbaar dat de Hoge Raad zich 
rekenschap geeft van de goede verhoudingen in de Trias en verstandig omgaat 
met zijn gezag. Dat is zeker het geval wanneer de rechter gevraagd wordt een 
in een verdrag vastgelegd gelijkheidsbeginsel te handhaven tegen de situatie 
dat 5 tot 10 procent van de belastingplichtigen met inkomsten uit arbeid een 
netto-inkomensvoordeel van een paar honderd gulden mislopen. In die gevallen 
uitsluitend uitspreken van een inhoudelijk oordeel past prima. Evenzeer 

372 Zie paragraaf III.6. 
373 Van den Eijnden 2011, p. 458.
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lijkt het mij niet onverstandig van de Hoge Raad om na Arbeidskostenforfait 
eenzelfde soort strakke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel niet te herhalen 
bij de nieuwe Wet IB. Dat is althans wat geconcludeerd kan worden uit de 
Kinderopvang-arresten. Het is heel goed mogelijk dat de Hoge Raad ook daarin 
een ‘kwestie van geringe ernst’ heeft gezien, zoals later ook van Arbeidskosten is 
geconcludeerd, en dat de Hoge Raad daarom de wetgever niet opnieuw aan het 
werk heeft willen zetten. 

Welke motieven precies een rol hebben gespeeld, zal speculeren blijven als de 
motivering er niets over zegt en de beraadslaging in raadkamer geheim is en 
blijft. Het gaat er mij hier echter om aannemelijk te maken dat het gebeurt, 
en om te verdedigen dat de Hoge Raad er goed aan doet om wijs beleid te 
voeren ten aanzien van zijn interventies. De grens van de toelaatbaarheid van 
institutionele politiek ligt daar waar de Hoge Raad niet meer zelf verstandig is, 
maar de angst voor de consequenties gaat regeren. Dat is, wat mij betreft, het 
moment waarop de rechtsstaat begint te disfunctioneren. 

IV.3.2.3	 Conclusie
De op termijnstelling van de wetgever in de vorm waarin dat in het 
Arbeidskostenforfait-arrest gebeurt, veronderstelt flexibele grenzen van de 
rechtsvormende taak. Anders is er immers niets om mee te dreigen. Juist dat 
flexibele karakter heeft de Hoge Raad kritiek opgeleverd als zou dat niet in 
zijn klassieke rol van digitale rechtsoordelen en rechtsbescherming door 
rechtstoepassing passen. De kritiek moet worden toegegeven dat dit inderdaad 
niet het geval is. Wel valt de Hoge Raad dan al een tijdje uit zijn rol. Al eerder 
bleken de grenzen van de rechtsvormende taak flexibel te zijn doordat de Hoge 
Raad enige voorlopigheid in de markering ervan aanbracht. Daarbij was ook niet 
onbekend dat de wetgever, als ‘broedende kip’, op terughoudendheid kon rekenen 
van de rechtsvormende rechter. Dat waren ook signalen aan de wetgever. 

De wijze waarop de Hoge Raad zijn rechtsvormende taak begrenst, past dan 
misschien niet in de klassieke benadering van digitale toepassing van regels. Hij 
past wel in de wijze waarop de grenzen van de rechtsvorming telkens van geval 
tot geval voorwerp zijn van afweging tussen verschillende gezichtspunten.

Van een andere categorie is de kritiek die niet zozeer gericht is op het openlijk 
flexibel zijn van de grenzen van de rechtsvormende taak, maar op het laten 
meewegen van een specifiek gezichtspunt: de opportuniteit van de interventie, 
het perspectief waarin de Hoge Raad zich afvraagt wat in het kader van raison 
d’état verstandig is en of de onrechtmatigheid in kwestie hem de eventueel 
verstoorde verhoudingen waard zijn. Deze gedachte botst ook met de klassieke 
benadering van rechtspraak. Mij lijkt het evenwel vanuit de rechtsstaatelementen 
democratie en machtsevenwicht acceptabel dat de Hoge Raad zich met dergelijke 
institutionele politiek inlaat. Dat hij daarvan in arresten blijk geeft is evenmin 
een probleem. Dat wordt het pas als niet de verstandigheid maar de angst 
regeert. 
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IV.3.3	 Van	signalen	aan	de	wetgever	tot	een	materieel	
	 wetgevingsbevel
Soms zijn motiveringen, over de ruggen van de partijen heen, ‘signalen aan 
de wetgever’. Dat inzicht wordt reeds lang vanuit verschillende perspectieven 
verkondigd. C.H.F. Polak merkte het op als NJV-voorzitter in het kader van 
efficiency. Het zou verspilling zijn, zo stelde hij, als de wetgever geen gebruik zou 
maken van de ervaringen van rechters.374 In die lijn past het oude voorbeeld van 
minister Van Hall die gerechtsambtenaren vroeg lijstjes met verbeterpunten bij 
te houden. De communicatie tussen rechter en wetgever is ook wel geanalyseerd 
in een meer verklarend perspectief. Na een speltheoretische analyse van de 
interactie tussen Hoge Raad en wetgever, vermoedt Van Geffen dat de handelwijze 
van de Hoge Raad in politiek gevoelige casuïstiek het best verklaard kan worden 
met de mogelijkheid dat er eigenlijk onvoldoende juridische argumenten zijn 
om de status quo te handhaven, maar dat de Hoge Raad het toch laat bij een 
‘signaal aan de wetgever.’375 Ten slotte maken raadsheren er zelf ook geen geheim 
van signalen te willen geven. In een toespraak stelde de toenmalige president 
van de Hoge Raad, Davids, dat zijn college inderdaad met enige regelmaat 
signalen aan de wetgever wil geven. Daaronder bevindt zich een in dit verband 
belangrijke categorie: ‘signalen waar de wetgever iets mee moet.’ Dan denkt 
Davids niet uitsluitend aan wetgevingsbevelen, maar ook aan een dialoog in de 
eigenlijke zin: ‘al was het maar om aan te geven waarom de wetgever er niets 
mee doet.’376 

In het kader van de in hoofdstuk II verdedigde conformeringsplicht zal de 
verantwoordelijke regelgever in beginsel op elke onrechtmatigheid moeten 
reageren en het regelbestand moeten aanpassen. Zo beschouwd is de jurisprudentie 
vol signalen die aanleiding voor regelgevende actie zouden moeten zijn. Als 
dat allemaal materiële wetgevingsbevelen zijn, zou het begrip, wat mij betreft, 
zijn onderscheidende kracht verliezen. Niet elk (normatief) verband tussen een 
rechterlijke uitspraak en een wetswijziging maakt van het eerste een materieel 
wetgevingsbevel. Bovendien gaat de aansluiting met de praktijk dan voor een 
belangrijk deel verloren. Het ene signaal is het andere immers niet. Wat de 
Hoge Raad in 1995 over de autokosten opmerkte is toch iets anders dan wat 
de Belastingkamer in Arbeidskostenforfait duidelijk wil maken. Om de definitie 
van het materiële wetgevingsbevel nader in te regelen, zal eerst een aantal 
onderscheidingen worden aangebracht. 

IV.3.3.1	 Onderscheidingen
Een eerste verschil kan worden gemaakt tussen communicatie uitsluitend of bij 
voorkeur via de uitspraken, ofwel het zoeken naar andere middelen. De Raad van 
State heeft zich hierin vooruitstrevend betoond. Na een symposium377 maakte de 
Raad van zijn bevoegdheid gebruik om ongevraagd te adviseren op welke punten 

374 C.H.F. Polak, ‘Hulp voor de wetgever’, NJB 1976, p. 909-913.
375 S. van Geffen, The Court rules (diss. UT) 2001, p. 151-152.
376 W.J.M. Davids ‘Communicatie tussen wetgevende en rechterlijke macht’, NJB 2006/39, p. 2237-2241. 
377 Symposium op 24 februari 2005 onder de titel: Terugkoppelen naar de Wetgever. 
 Een gelijknamige congresbundel is uitgegeven door de Raad van State in 2006; Tjeenk Willink e.a. 2006.  
 Zie ook het themanummer van RegelMaat: RegelMaat 2006/6. Zie met name: J.H. van Kreveld, ‘Terugkop- 
 pelen vanuit de rechtspraak naar de wetgever’, RegelMaat 2006, p. 186-196.
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de wetgeving verbeterd kon worden.378 De Hoge Raad bleek tijdens dat symposium 
terughoudender.379 Van Amersfoort, raadsheer in de Belastingkamer van de Hoge 
Raad380, liet weten dat de Hoge Raad het bepaald niet vanzelfsprekend vindt om 
terug te koppelen op een wijze die de Raad van State voor ogen stond.381 Zelf 
achtte hij specifiek ‘conflictopwekkende voorschriften’ weinig geschikt om meer 
over te zeggen dan voor de rechtsprekende functie nodig is. Een zeer bijzondere 
categorie in dit verband is de interactie tussen de Centrale Raad van Beroep en 
de wetgever over de directeur-grootaandeelhouder. In 1980 signaleerde de Raad 
een probleem dat eigenlijk door de wetgever zou moeten worden opgelost.382 
De toenmalige voorzitter van de CRvB, W.H. Schippers, liet na verloop van tijd 
in een interview in het Nederlands Juristenblad weten het ‘bepaald niet uit te 
sluiten’ dat de Raad zijn jurisprudentie zou wijzigen en zou interveniëren.383 Dat 
was kennelijk bedoeld om een reactie uit te lokken.384 De CRvB herhaalde de 
aankondiging later in een uitspraak en intervenieerde uiteindelijk een half jaar 
na het interview, vijf en een half jaar na het eerste signaal.385

Ten tweede kan er binnen alle signalen aan de wetgever verschil in duidelijkheid 
gemaakt worden. Het signaal der signalen is ongetwijfeld het obiter dictum in 
het Harmonisatiewet-arrest waarin de Hoge Raad, alvorens te motiveren waarom 
hij er niets aan kan doen, toch even glashelder opmerkt dat de betrokken wet 
wel degelijk in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel.386 Dat raakte een open 
zenuw in de Eerste Kamer, alwaar men vergelijkbare bezwaren onder politieke 
druk in had moeten slikken. Uiteindelijk heeft de rechterlijke procedure wel 
geleid tot meer overgangsrecht, hoewel minister Deetman inhoudelijk is blijven 
volhouden dat hij het niet met de Hoge Raad eens was. Het extra overgangsrecht 
motiveerde hij, nota bene, met de onrust die ontstaan was door de in eerste 
instantie toewijzende uitspraak van een kortgedingrechter.387 Advocaat-generaal 
Moltmaker heeft de Belastingkamer nog wel eens geadviseerd een dergelijke 
opmerking ten overvloede te plaatsen. Dat deed de Belastingkamer toen niet.388 
Tegenover het vernietigende obiter dictum in het Harmonisatiewet-arrest staan 
talloze meer cryptische voorbeelden. President Royer, van de eerder beschreven 
broedende kip, stelde dat de Hoge Raad met het uiten van respect ook aangeeft 
dat dit in de toekomst wel eens anders zou kunnen komen te liggen. Dat inzicht 
beperkte Royer evenwel tot ‘de goede verstaander.’ 

378 Advies en nader rapport: Kamerstukken II 2005/06, 30 300 VI, nr. 169. 
379 Zie de interventie van advocaat-generaal Hartkamp, Tjeenk Willink e.a. 2006, p. 63.
380 Sinds 1998. Dus wel tijdens Arbeidskostenforfait, maar niet rechtstreeks bij dat arrest betrokken. 
381 P.J. van Amersfoort, ‘Kanttekeningen bij de terugkoppeling van rechter naar wetgever’, RegelMaat 2006,  
 p. 197. 
382 CRvB 29 februari 1980, RSV 1980/222: ‘Weliswaar zou het in de vorige alinea overwogene eveneens kunnen  
 worden aangevoerd tegen aanvaarding van een arbeidsovereenkomst van directeuren-grootaandeelhouders  
 van een naamloze vennootschap, maar – gegeven de voorgeschiedenis – zal te dien aanzien slechts de  
 wetgever kunnen ingrijpen.’ 
383 J.F. Bruinsma & N.J.H. Huls, ‘De Centrale Raad van Beroep’, NJB 1985, p. 1-9, p. 5.
384 A.F.M. Brenninkmeijer, ‘Over de taak van de rechter in het sociale zekerheidsrecht en ambtenarenrecht’  
 Sociaal Recht, 1988, p. 36-41.
385 CRvB 4 oktober 1985, RSV 1986/21.
386 HR 14 april 1989, NJ 1989/469, LJN AD5725 (Harmonisatiewet), r.o. 3.1.
387 J.A. Peters, ‘Het Harmonisatiewet-arrest ofwel: de plaats van de rechter’, in: R.J.B Schutgens e.a. (red.),  
 Canon van het recht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2010, p. 207-211.
388 HR 23 december 1992, BNB 1993/103, LJN ZC5181.
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Ten derde kan er verschil worden gemaakt tussen een dreigende onrechtmatigheid 
en de gevallen waarin de rechter op enigerlei wijze onrechtmatige regelgeving 
constateert. Voorbeelden van het eerste zijn niet dik gezaaid. De hierboven 
besproken uitspraak uit 1995 over het autokostenforfait is een voorbeeld. Daar 
wijst de Hoge Raad terzijde op een vraagstuk dat in deze procedure verder 
niet beantwoord wordt, maar verder ook geen behandeling behoeft omdat 
de conclusie in het voorliggende geval geen verschil kan maken. De eerder 
opgevoerde ‘goede verstaander’ zal snel vermoeden dat als de Hoge Raad in een 
ander geval die kwestie wel zal moeten beslissen, er een constatering van een 
onrechtmatigheid te verwachten valt. Maar het staat er niet. Strikt genomen 
is er nog niets aan de hand. Een beroemd voorbeeld in deze categorie is het 
zogenaamde Homohuwelijk-arrest.389 Enerzijds gaf de Hoge Raad aan zelf niet 
bereid te zijn om een burgerlijk huwelijk mogelijk te maken voor paren van 
hetzelfde geslacht. Het was zeker in vraagstukken die zozeer in de gevoelige 
maatschappelijke belangstelling staan niet aan de rechter om een oplossing te 
bieden. Dan vervolgt de Hoge Raad: 

‘Het vorenstaande laat onverlet de mogelijkheid dat het onvoldoende 
gerechtvaardigd is dat een bepaald rechtsgevolg wel aan het huwelijk wordt 
verbonden maar niet aan het duurzaam samenleven van twee personen van 
hetzelfde geslacht. Een vraagstuk van deze aard – dat doorgaans door de wetgever 
zal kunnen worden opgelost – is in deze procedure niet aan de orde.’390 

De Hoge Raad dreigt hier met een onrechtmatigheid en wijst verder enigszins 
losjes naar de wetgever. Het is een vraagstuk dat doorgaans door de wetgever zal 
kunnen worden opgelost. De Hoge Raad houdt, met andere woorden, zijn handen 
behoorlijk vrij voor het geval er in een nieuwe procedure nieuwe problemen aan 
hem worden voorgelegd. 

Als de onrechtmatigheid vaststaat en relevant is, kan in de vierde plaats een 
onderscheid worden gemaakt naar de juridische status van de constatering. 
Het meest stevig is een verklaring voor recht dat, bijvoorbeeld, een regeling 
onverbindend is.391 Maar wat is de situatie als de Hoge Raad constateert dat 
toetsing aan een verdragsnorm hem voor een rechtstekort plaatst dat hij niet 
wil opvullen, waarna de norm vervolgens niet inroepbaar wordt geacht?392 
De onrechtmatigheid wordt wel geconstateerd, maar verdwijnt technisch 
gesproken weer als de norm eigenlijk niet ingeroepen kan worden. Het obiter 
dictum uit het Harmonisatiewet staat op vergelijkbare grond. Toetsing aan het 
rechtszekerheidsbeginsel zou een onrechtmatigheid hebben opgeleverd, maar 

389 HR 19 oktober 1990, RvdW 1990/176, LJN AD1260 (Homohuwelijk). 
390 Zie r.o. 3.6 van het arrest. 
391 Zie bijvoorbeeld HR 16 mei 1983, NJ 1984/361, LJN AG4641 (Bullenbaai). 
392 HR 12 oktober 1984, NJ 1985/230, LJN AG4874 (Optierecht Nederlanderschap).
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de conclusie van het arrest is juist dat de Harmonisatiewet niet getoetst mag 
worden aan het ongeschreven rechtszekerheidsbeginsel.393 Minder wankel is  het 
onrechtmatigheidsoordeel als de zaak later strandt in de fase van de remedie. 
Dat kan zijn, omdat een formeel wetgevingsbevel niet toewijsbaar is of omdat 
de rechter zich verplicht ziet te abstineren. De onrechtmatigheid blijft dan 
staan als rechtsoordeel in de motivering. Dat de rechter hierbij ook afziet van 
het bieden van effectieve rechtsbescherming verhoogt eveneens de druk op de 
wetgever. Er is niet alleen sprake van een regeling die niet deugt, maar de 
rechter laat ‘onrecht’ passeren zonder er iets aan te doen. Die laatste druk kan 
de rechter overigens verminderen door in enig ‘noodverband’ te voorzien. De 
tijdelijke oplossing die de Hoge Raad trof bij de discriminatoire regeling van de 
griffierechten is daarvan een voorbeeld.394 

In de vijfde plaats kan het meer of minder duidelijk zijn dat de wetgever de 
aangewezen instantie is om in het geconstateerde rechtstekort te voorzien. De 
inzet van de ‘keuzeformule’ zal vaak naar de wetgever verwijzen, maar niet elk 
abstineren verwijst naar de wetgever. Zijn er bijvoorbeeld grote problemen met 
de uitvoering te verwachten dan zou een andere, rechtmatige koers van het 
landsbestuur ook gerealiseerd kunnen worden door een gecoördineerd ingrijpen 
vanuit de regering. Dat kan zonder dat de wetgever eraan te pas komt. Soms 
ligt het probleem veel duidelijker op het bordje van de wetgever. In Naamrecht 
overweegt de Hoge Raad: ‘Het is derhalve slechts aan de wetgever om te 
bepalen op welke wijze op het onderhavig terrein het best aan het beginsel 
van artikel 26 kan worden voldaan.’395 Soms merkt de Hoge Raad op dat een 
wettelijk stelsel ‘alleen door de wetgever’ in lijn met een verdrag gebracht kan 
worden.396 Een andere manier om duidelijk te maken dat het op de weg van de 
wetgever ligt om de geconstateerde onrechtmatigheid te verhelpen, is door, 
zoals in Autokostenforfait te overwegen dat ervan uit gegaan wordt dat een 
aangekondigd voorstel ter reparatie zal worden ingediend. 

In de zesde plaats kan verschil worden gemaakt naar de mate waarin de rechter 
enige dreiging inbouwt. Dreiging ontstaat, als de Hoge Raad voorlopig afziet 
van bezwaarlijke rechtsvorming. De voorlopigheid komt in verschillende vormen 
voor. Het ‘voorshands disproportioneel’ uit Autokostenforfait is een voorbeeld. 
Daarmee is gezegd dat het voorlopig buiten de orde is, maar dat tijdsverloop dat 
anders kan maken. De Hoge Raad dreigt op enig moment tot de rechtsvorming 
over te gaan die nu nog te bezwaarlijk is. Andere voorlopige formuleringen 
zijn daar waar de Hoge Raad overweegt dat er ‘thans’ geen grond meer is om 
in te grijpen.397 Of wanneer de Hoge Raad concludeert dat het voorzien in een 

393 Van Houten 1997, p. 286 pleit voor het altijd constateren van een onrechtmatigheid door de rechter,  
 juist omdat zo een ‘signaal’ naar de wetgever blijft bestaan. ‘Van het constateren van strijd kan een  
 signaal uitgaan naar de wetgever; een signaal dat achterwege blijft wanneer de vraag naar de verenigbaar- 
 heid in het midden wordt gelaten.’
394 HR 30 september 1992, BNB 1993/30, LJN ZC5110 (Griffierechten). Geheel buiten toepassing laten ‘voert  
 te ver’. Het treffen van een regeling ook. Zolang dat nog niet gebeurd is, zal de Griffier van de Hoge Raad  
 griffierechten terugbetalen.
395 HR 23 september 1988, NJ 1989/740, LJN AD0437 (Naamrecht).
396 HR 19 januari 1990, NJ 1991/213, LJN AD1009. 
397 HR 6 oktober 1993, BNB 1993/332, LJN ZC5469 (Zware metalen).
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rechtstekort ‘vooralsnog aan de wetgever [dient] te worden overgelaten.’398 Een 
schoolvoorbeeld over de regeling van de kroongetuige: 

‘Het ligt dus op de weg van de wetgever aan de bestaande onzekerheid 
omtrent de toelaatbaarheid van het ‘fenomeen van de kroongetuige’ 
een einde te maken. Niet kan worden uitgesloten dat een eventueel 
uitblijven van een wettelijke regeling te eniger tijd tot een andere 
afweging zal leiden bij de beoordeling van toekomstige gevallen 
waarin de vraag naar de toelaatbaarheid van ‘de kroongetuige’ aan de 
Hoge Raad wordt voorgelegd.’399

In al deze gevallen is duidelijk dat er een termijn gaat lopen. Te eniger tijd zal het 
oordeel anders kunnen uitvallen, of zelfs moeten uitvallen. Op dit punt komen 
de kwalificaties ‘op termijnstelling van de wetgever’ en ‘onverbindend verklaring 
op termijn’ in beeld.400 De Lange noemt een arrest een op termijnstelling als 
de Hoge Raad opmerkt ‘niet als eerste’ een keuze te willen maken.401 Voor Van 
Houten maakt de overweging dat het ‘niet uitgesloten is dat een eventueel 
uitblijven van de in het vooruitzicht gestelde wettelijke maatregel te eniger 
tijd tot een andere afweging zal leiden’ van een arrest een termijnstelling.402 
Daarbij is wel geadviseerd403 dat de Hoge Raad preciezer zou mogen zijn in het 
bepalen van de duur van de termijn. De Afdeling deed reeds ervaring op met het 
preciseren van een termijnstelling, toen zij overwoog ervan uit te gaan dat het 
kiesrecht voor Arubanen voor het Europees Parlement geregeld zou zijn voor de 
volgende Europese verkiezingen.404 Die datum stond reeds vast. 

In de zevende plaats kan nog een ander onderscheid gemaakt worden. Van 
Arbeidskostenforfait is ook vaak gezegd dat het een op termijnstelling betreft.405 
Dat kan slaan op de expliciete mededeling van de Hoge Raad dat er nu niet in 
de kwestie zal worden voorzien, maar dat dit later anders zal moeten uitvallen 
als de wetgever niet reageert. In die zin is het niet anders dan de hiervoor 
beschreven gevallen. Maar de termijnstelling kan ook slaan op de verwachting 
van de Hoge Raad dat met de nodige spoed een wetsvoorstel zal worden 
ingediend. Dat maakt verschil. Het eerste kan ook worden gelezen als een 
aankondiging van rechtsvorming. De wetgever krijgt een periode waarin deze, 
als hij wil, een kwestie kan regelen. Als de termijn ongebruikt verstreken is, 
heeft de Hoge Raad zonder veel gezagsverlies de mogelijkheid om te constateren 
dat de wetgever het kennelijk toch aan de rechter heeft willen overlaten, om 
daarna alsnog tot rechtsvorming over te gaan. De tweede mededeling, de 
verwachting dat er spoedig een reparerend wetsvoorstel zal worden ingediend, is 
anders. Dat is geen aankondiging van wat de rechter zal gaan doen, maar betreft 
wat de wetgever moet gaan doen. Aan beide wordt een termijn verbonden. 

398 HR 14 juli 2000, BNB 2000/306, LJN AA6513.
399 HR 30 juni 1998, NJ 1998/799, LJN ZD1191 r.o. 5.2.3.
400 De Wit 2012, p. 291. 
401 De Lange 1999, p. 17, over HR 15 oktober 1997, BNB 1997/380, LJN AA3318.
402 Van Houten 1997, p. 286, over HR 31 januari 1990, BNB 1990/288, LJN ZC4218.
403 Wattel en Happé, respectievelijk als advocaat-generaal en als annotator bij HR 14 juni 2002, 
 BNB 2002/289, LJN ZC8146. 
404 ABRvS 21 november 2006, AB 2007/80, LJN AZ3202 (Kiesrecht Arubanen).
405 Van der Pot 2006, p. 831.
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Daarmee komt Arbeidskostenforfait het meest indringend op het terrein van het 
wetgevingsinitiatief. 

IV.3.3.2	 Materieel	wetgevingsbevel	of	niet?
Het verbaast niet dat Arbeidskostenforfait allerwegen feitelijk telt als een 
wetgevingsbevel of iets wat daar heel dicht in buurt komt. Wattel constateert 
dat de Hoge Raad de prioriteiten van de wetgever heeft vastgesteld en noemt 
het arrest een ‘krachtig peremptoir’.406 Happé spreekt van ‘een duidelijke, niet mis 
te verstane opdracht aan de wetgever.’407 De redactie van VakstudieNieuws vond 
dat ook, en sprak later van een ‘aanzegging’ van de Hoge Raad in de richting van 
de wetgever.408 Meussen noemt het arrest een ‘aanwijzing in de richting van de 
wetgever’.409 Arbeidskostenforfait heet verder een ‘zacht bevel’, omdat het geen 
‘hard afdwingbaar bevel tot wetgeving’ betreft maar daar door de ‘dreigende 
toon wel in de buurt komt’.410 Maar is het ook een materieel wetgevingsbevel? 
Een materieel wetgevingsbevel is eerder omschreven als de constatering van een 
(dreigende) schending van een wetgevingsplicht, die tevens het product is van 
voor de wetgever bindende rechterlijke rechtsvorming.411 

Dat het in Arbeidskostenforfait om rechtsvorming gaat, is duidelijk. In het 
arrest veronderstelt de Hoge Raad zelf dat de wetgever nog bekend moet 
raken met de door de Hoge Raad geconstateerde onrechtmatigheid. Pas als er 
dan niets gebeurt, is de rechter weer aan zet. Die constructie past niet bij de 
evidente gevallen. Een gemeenteraad mag bekend worden verondersteld met 
de verplichting een inspraakverordening vast te stellen. Maar dat de forfaitaire 
regeling van de arbeidskosten niet deugt, is het gevolg van het verwerpen 
van een verdedigbaar standpunt. De conclusie dat het om rechtsvorming gaat, 
wordt verder ondersteund door de wijze waarop de Hoge Raad uiteindelijk 
de termijnstelling handhaaft: er is geen verplichting om de kwestie ook met 
terugwerkende kracht te regelen. Kortom: in Arbeidskostenforfait bedoelt de 
Hoge Raad rechtsvormend een mogelijkheid voor de wetgever af te sluiten. 

Vervolgens is het de vraag in hoeverre uit het arrest voldoende duidelijk blijkt 
dat het om de (dreigende) schending van een wetgevingsplicht gaat. In het geval 
van Arbeidskostenforfait is dat voldoende duidelijk. De Hoge Raad richt zich tot 
de regering die met de nodige spoed een wetsvoorstel moet indienen, niet in 
het kader van staatsrechtelijke hoffelijkheid, maar om te voldoen ‘aan de op de 
Staat rustende verdragsverplichtingen op dit punt’. Uit het arrest valt voldoende 
duidelijk op te maken dat de Hoge Raad meent dat de wetgever verplicht is de 
Wet IB 64 aan artikel 26 IVBPR te conformeren. 

406 P.J. Wattel in zijn annotatie bij HR 12 mei 1999, BNB 1999/271, LJN AA2756 (Arbeidskostenforfait). 
407 Annotator R.H. Happé onder HR 14 juni 2002, BNB 2002/289, LJN ZC8146. Hij vond datzelfde overigens  
 van het Tandartsvrouw-arrest, dat toch summierder was. 
408 VakstudieNieuws 1999/24.3. De redactie vond dat overigens ook van Autokostenforfait. 
409 Meussen 2006, p. 78.
410 Gerards 2008, p. 191, noot 139. Zie ook Bunschoten 2004, p. 516-517.
411 Hoofdstuk II.
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Blijft over de vraag of de rechtsvorming van de Hoge Raad ook bindende 
rechtsvorming is, dan wel dat de wetgever ruimte had een dialoog aan te gaan 
over de aftrekregeling. In hoofdstuk II is geconstateerd dat de verbindendheid 
voor de wetgever van rechterlijke rechtsvorming zich maar met moeite in 
het algemeen laat afleiden uit het Nederlandse staatsrecht. Maar in de 
Arbeidskostenforfait-casus wekt weinig tot niets de indruk dat de Hoge Raad het 
zelf voor mogelijk hield dat de staatssecretaris gemotiveerd bij zijn standpunt 
was gebleven. De vraag is of de wetgever ermee bekend is, niet of hij overtuigd 
is. Als de wetgever stil was blijven zitten zou er gewoon zijn overgegaan tot de 
rechtsvorming die de hoven zich al veroorloofd hadden: de 4% extra bijtelling 
achterwege laten en een aftrekpost van 1050 gulden toestaan. Dat maakt een 
eventuele wens bij de wetgever om een dialoog aan te gaan weinig zinvol. En er 
is ook weinig tot niets dat erop wijst dat de wetgever die dialoog wilde aangaan, 
althans niet over de specifieke regelingen. In de antwoorden op de onmiddellijk 
na de uitspraak gestelde schriftelijke vragen is geen spoortje van politiek verzet 
meer te vinden. Bovendien lag reeds een nieuwe Wet IB klaar om naar de Raad 
van State te worden gestuurd. De werkelijke confrontatie ging over de vraag of 
de Hoge Raad dit soort oordelen zou herhalen tegenover de nieuwe Wet IB 2001. 
Dat heeft de Hoge Raad niet gedaan. Maar die interactie is – voor zover ik kan 
overzien – niet verlopen door het openlijk afwijken van het rechtsoordeel van de 
Hoge Raad. Het is dus misschien wel een dialoog in de meer ruime zin, maar niet 
in de specifieke zin die tegenover het materiële wetgevingsbevel staat. 

Kortom, de casus is minder geschikt om na te gaan in hoeverre de wetgever 
de rechtsvorming van de Hoge Raad als bindend heeft gekwalificeerd. Althans, 
niet duidelijk is of de wetgever de forfaitaire regelingen heeft aangepast omdat 
hij het rechtsoordeel van de Hoge Raad overnam, of dat dit gebeurde omdat 
het nieuwe voorstel voor de Wet IB toch al een oplossing bood. De SGP-casus 
is, zoals zal blijken, voor het beoordelen van de binding van de wetgever aan 
de rechterlijke rechtsvorming geschikter. Andersom is er echter ook niets in 
deze casus dat erop wijst dat de wetgever de arresten van de Hoge Raad als 
een opmaat naar een constitutionele dialoog heeft opgevat of serieus heeft 
overwogen in weerwil van het door de Hoge Raad gegeven oordeel wel vast te 
houden aan de oude forfaitaire regelingen. In het licht van de conclusies in 
hoofdstuk VI over de SGP-zaak op dit punt, ga ik er hier vanuit dat sprake is van 
een materieel wetgevingsbevel. 

IV.3.3.3	 Signalen	en	bevelen
Arbeidskostenforfait is dus een materieel wetgevingsbevel, maar dat arrest was 
in een aantal opzichten bijzonder. Het kwam van alle ‘signalen aan de wetgever’ 
het meest op het terrein van het initiatief de wetgever. Waar ligt de grens? 
In 1995 maakte de Hoge Raad al een opmerking over de autokosten, maar de 
termijn om er wat aan te doen is pas met Autokostenforfait gaan lopen. Een 
verklaring kan het hierboven in de derde plaats gemaakte onderscheid zijn: het 
verschil tussen de constatering van een onrechtmatigheid en het ten overvloede 
opmerken van een problematische kwestie. Overigens pikte de regering, blijkens 
de antwoorden op de vragen van Senator Stevens, het signaal uit 1995 wel reeds 
op als een reden om de wetgeving aan te passen. 
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Dat is ook het algemene beeld: de wetgever lijkt er niet op gebrand om signalen 
zo snel mogelijk als vrijblijvend terzijde te leggen. In alle mij bekende gevallen, 
en uit de overzichten412 blijkt dat de wetgever de wet eigenlijk altijd aanpast. 
Er is wel verschil in de snelheid waarmee dat gebeurt. Het samenspel tussen de 
fiscale rechter en de fiscale wetgever wordt nog weleens als een geoliede machine 
beschouwd, in tegenstelling tot de samenwerking in de overige combinaties.413 
Maar ook bij die overige combinaties is het goed zoeken naar voorbeelden waarin 
het geduld van de rechter opraakt en hij expliciet overgaat tot de rechtsvorming 
waarmee hij eerder dreigde. 

In de praktijk blijkt de wetgever niet heel precies in het maken van een onderscheid 
tussen een signaal aan de wetgever en een materieel wetgevingsbevel. En de 
rechter blijkt niet heel agressief in het handhaven van termijnen. Dat maakt 
het moeilijk om te bepalen waar precies de grens ligt tussen een materieel 
wetgevingsbevel en een signaal aan de wetgever. Het zal van geval tot geval 
bepaald moeten worden. De hierboven voorgestelde onderscheidingen zijn 
gezichtspunten om in een concreet geval te beoordelen of sprake is van een 
constatering van een geschonden wetgevingsplicht. Vaak zal het moeilijk 
zijn om op basis van de motivering vast te stellen dat het specifiek aan de 
wetgever is om het benodigde recht te vormen. Vereist is dat wel. Bij materiële 
wetgevingsbevelen gaat het immers om de (dreigende) schending van een 
wetgevingsplicht. 

IV.3.3.4	 Conclusie
In de grote hoeveelheid casuïstiek rond het idee van communicatie tussen rechter 
en wetgever is op verschillende manieren onderscheid aan te brengen. Door de 
terugkoppeling in de officiële vonnissen, arresten en uitspraken te onderscheiden 
van de in een jaarverslag of in een ongevraagd advies gemaakte opmerkingen. 
Door de expliciete oordelen in de richting van de wetgever te onderscheiden van 
wat voor ‘de goede verstaander’ is weggelegd. Door de dreigende of mogelijke 
onrechtmatigheid te onderscheiden van de gevallen waarin de onrechtmatigheid 
vaststaat. Door de verklaring voor recht te onderscheiden van een rechtsoordeel 
dat wordt gegeven bij de inroepbaarheid van de norm, of bij de toewijsbaarheid 
van de vordering. Door binnen de redenen om te abstineren te onderscheiden 
tussen de gevallen waarin uit de uitspraak zelf duidelijk blijkt dat de wetgever 
aan zet is, en de gevallen waarin dat nog open ligt. En ten slotte, door de 
signalen te rubriceren naar de mate waarin ze dreiging bevatten. Dat doen alle 
arresten met enige voorlopigheid in de formulering waarmee de grenzen van de 
rechtsvormende taak worden getrokken. Iets valt dan bijvoorbeeld ‘vooralsnog’ 
buiten de grenzen van de rechtsvormende taak. In zulke gevallen gaat het 
soort termijn functioneren dat deze arresten zo sterk doet lijken op formele 
wetgevingsbevelen: de rechter bepaalt het begin van de termijn, de duur en 
de sanctie. Daarbij kan de rechter het laten bij de enkele aankondiging van 
rechterlijke rechtsvorming. De rechter kan ook expliciet zijn gezag verbinden 
een termijn waarbinnen de regering een voorstel moet doen, of de wetgever een 
resultaat moet bereiken. 

412 De Boer 1995, De Wit 2012 en (nog te verschijnen) Uzman 2013.
413 Over de verhouding tussen de fiscale wetgever en de fiscale rechter ‘een vlotte partij, aan weerszijden’  
 Stolker 1993, p. 65. Zie ook De Boer 1995, p. 1027-1034
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Van dat laatste is het Arbeidskostenforfait een voorbeeld. Het arrest is dan 
ook een materieel wetgevingsbevel. Althans, voorzover het aankomt op de 
vereisten dat voldoende duidelijk moet zijn dat sprake is van een schending van 
een wetgevingsplicht, waarbij die schending het resultaat is van rechterlijke 
rechtsvorming. Dat is het geval. Of de rechtsvorming ook bindend was voor de 
wetgever kan niet helemaal met zekerheid worden beantwoord. Wel ligt het heel 
erg voor de hand en zijn er geen signalen dat de wetgever bewust afgezien heeft 
van de mogelijkheid in dit geval een dialoog aan te gaan. 

Dat wil niet zeggen dat alle signalen aan de wetgever een materieel 
wetgevingsbevel zijn. Gebruikmakend van de eerder gemaakte onderscheidingen 
stel ik deze nadere grenzen: het signaal moet duidelijk zijn en naar de wetgever 
wijzen. Alles wat in jaarverslagen staat, onduidelijk is of geen onrechtmatigheid 
constateert, valt af. Het toevoegen van enige dreiging is op zichzelf geen vereiste 
voor een materieel wetgevingsbevel. Wel zal dat helpen bij het vaststellen van 
de wetgever als de adressaat van de geschonden plicht. Sterker gezegd: daar 
waar er in de richting van de wetgever met rechtsvorming gedreigd wordt die 
vooralsnog bezwaarlijk is, zal het niet veel moeite kosten om een constatering 
van de wetgevingsplicht aan te wijzen. 

IV.4 Conclusie
Dit hoofdstuk is een analyse van de op termijnstelling van de wetgever uit 
Arbeidskostenforfait. Daarvoor is eerst de onderliggende casus uitgewerkt, zowel 
in juridische als in politieke zin. Het Arbeidskostenforfait-arrest kwam naar 
voren als het hoogtepunt in een confrontatie tussen de Belastingkamer en de 
fiscale wetgever. Eveneens bleek het eigenlijke conflict niet te gaan over deze 
specifieke forfaitaire regeling, maar over de ruimte voor de fiscale wetgever om 
bij een nieuwe Wet IB niet-fiscale doelen na te streven en daarmee een ongelijke 
behandeling te rechtvaardigen. In de confrontatie van Arbeidskostenforfait wint 
de Hoge Raad, zij het, dat het toch nog wel even duurt voordat de onrechtmatige 
regeling uiteindelijk uit de wereld is. In het grotere conflict wint de wetgever: 
de Hoge Raad lijkt de intensiteit van de toetsing uit Arbeidskostenforfait niet te 
hebben volgehouden. 

In de kern, zo bleek bij het bespreken van de casus, bestaat de op termijnstelling 
van de wetgever uit het dreigen met rechtsvorming. Dat is in het tweede deel 
van dit hoofdstuk uitgewerkt in drie kwesties. In de eerste plaats is de vraag 
behandeld waarom artikel 94 Grondwet, dat de rechter in de richting van een 
negatieve wetgever wijst, zich niet verzet tegen rechtsvorming in het algemeen. 
De conclusie is dat artikel 94 Grondwet moet worden gelezen als de hoofdregel 
en niet als een verbod op de uitzondering. Dat betekent dat de aan artikel 94 
Grondwet, of daarachter, aan het concept van de negatieve wetgever ontleende 
bezwaren tegen het wetgevingsbevel aan kracht verliezen. De Hoge Raad heeft 
die grens met zijn rechtsvorming immers al gepasseerd. 

De tweede kwestie is een bespreking van de aard van de dreiging, namelijk de 
openlijke erkenning dat er rechtspolitieke keuzes zijn die de rechter eigenlijk 
niet, maar als het niet anders kan toch wel wil maken. In de casus rondom 
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Arbeidskostenforfait laat de Hoge Raad expliciet de opportuniteit van zijn 
interventie meewegen: hij rechtvaardigt zijn terughoudend met de geringe ernst 
van de onrechtmatigheid. Daarmee valt de Hoge Raad op twee punten openlijk 
uit de klassieke rol van logische en digitale rechtmatigheidsoordelen. Dat blijkt 
ook uit kritiek van behartigers van deze klassieke rol juist op Arbeidskostenforfait. 
Deze kritiek overtuigt niet. De rechterlijke functie is al op meer punten 
adequaat geanalyseerd als een afweging van belangen en als het gebruik van 
gezichtspunten. Dat kan ook hier. Bovendien meen ik, dat een rechter die oog 
heeft voor de institutionele en politieke dimensie waarin hij moet functioneren 
zijn plaats in de rechtsstaat goed inschat. Het is op zichzelf een uitdrukking 
van het beginsel van machtsevenwicht, wanneer de rechter de intensiteit van 
zijn interventie afweegt tegen de ernst van kwestie en de verwachte heftigheid 
van de reacties. Dat kan natuurlijk minder openlijk dan in Arbeidskostenforfait 
gebeurde. De vraag is wel, welk doel daar dan mee gediend is. 

De derde kwestie is de vraag of Arbeidskostenforfait een materieel wetgevingsbevel 
is. Dat blijkt het geval. Daarvoor is meer in uitgebreide zin stilgestaan bij de 
positie van het materiële wetgevingsbevel binnen de bestaande literatuur over 
signalen aan de wetgever. Niet elk signaal is een materieel wetgevingsbevel. 
Waar de grens tussen beide precies ligt, zal van geval tot geval moeten worden 
bepaald. In dit hoofdstuk is een serie criteria aangereikt om verschil te maken 
tussen verschillende signalen. Terugkoppelend naar de algemene discussie over 
het wetgevingsbevel levert dit hoofdstuk de volgende conclusies op.

In de eerste plaats blijkt de Hoge Raad zich zeer indringend op het terrein 
van het wetgevingsinitiatief te willen begeven, tot de opmerking dat er met 
de nodige spoed een voorstel moet liggen aan toe. Anders dan eerdere en 
vergelijkbare arresten verbindt de Hoge Raad zijn gezag aan de verplichting 
de wet te wijzigen. Terwijl de staatssecretaris – eveneens anders dan eerdere 
en vergelijkbare gevallen – voor de Hoge Raad de regeling nog inhoudelijk 
verdedigt. 

In de tweede plaats blijkt die interventie van de Hoge Raad niet tot een 
aanwijsbare versnelling in het wetgevingsproces te leiden. De wetgever betwist 
niet de verplichting om de wet aan te passen, maar neemt de ruimte om de 
regelingen in samenhang met elkaar te bestuderen en plaatst de Hoge Raad 
voor het voldongen tijdsverloop van twee jaar. Terwijl het samenspel tussen 
de Belastingkamer en de fiscale wetgever nog geldt als een ‘vlotte partij’. 
Signalen van de civiele kamer belanden in trager malende molens. Dit biedt 
enig zicht op de risico’s die de rechter loopt als hij zijn gezag verbindt aan het 
wetgevingsinitiatief. Het veelvoudige vermogen van de politiek om vanwege een 
serie sympathieke redenen uiteindelijk niets te doen, kan moeilijk overschat 
worden. 

In de derde plaats wordt het de vraag waarom de rechter, die mag wat hij in 
Arbeidskostenforfait doet – een materieel wetgevingsbevel geven – niet gewoon 
een formeel bevel geeft. Dat is de vraag van de volgende casestudy. 
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