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Overeenkomsten met de fiscus 



Voor Leentje en Hélène, 
Mijn moeder, mijn dochter. 

'Het is niet anders, mijne heren: Het 
compromis is niet alleen "en mar
che", het is arrivé et rien ne 
l'arrêtera. ' 
J. van der Poel, Voordracht belas-
tingconsulentendag, 1961. 
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Voorwoord 

Toen ik in 1988 als hoofdzakelijk privaatrechtelijk gevormd jurist bij het Ministerie 
van Financiën mijn carrière als ambtenaar begon, kwam ik in aanraking met een voor 
mij bijzonder fenomeen in het grensgebied tussen het privaatrecht en het belasting
recht, namelijk het fiscale compromis. Sedertdien hebben zich vele ontwikkelingen 
voorgedaan in wetgeving en jurisprudentie. Dit onderzoek beoogt onder meer aan te 
tonen dat de mogelijkheid tot onderhandelen en vooroverleg met de fiscus gelijke 
tred houdt met de toenemende behoefte aan individualisering van de samenleving en 
derhalve een niet onbelangrijke succesfactor is bij het streven van de Belastingdienst 
naar compliance. Naast de invoering van de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur in het belastingrecht leidt het door middel van onderhandelingen creëren van 
recht op maat immers tot een grotere 'humanisering' van de fiscaliteit. Uit het onder
zoek blijkt tevens dat aan het einde van dit millennium van twee gescheiden rechts
gebieden geen sprake meer is en dat privaatrecht en belastingrecht - als bijzonder 
onderdeel van het bestuursrecht - thans deel uitmaken van één en dezelfde rechtsor
de. Dat dit perspectieven biedt voor de ontwikkeling van een Nederlandse 'common 
law' in het volgende millennium behoeft geen betoog. 

De totstandkoming van het proefschrift is een lange weg geweest, niet in de laatste 
plaats door de geboorte van mijn dochter. Maar ook de zijpaden die ik in de loop der 
jaren ben ingeslagen, waarbij het onderwerp, hoe boeiend ook, tijdelijk werd ver
ruild voor een onderzoek naar andere deelgebieden van het formele belastingrecht, 
deden mijn promotoren zich in de loop der jaren wel eens zorgelijk uitlaten over de 
voortgang van het project. 

Maar hier ligt dan toch het resultaat. Ik ben veel mensen dank verschuldigd voor hun 
hulp en bijstand, waarvan ik hier enkele wil noemen. In de eerste plaats mijn pro
motor prof. Mr. H.C.F. Schoordijk. Zonder zijn niet aflatende aanmoedigingen en de 
op het oog paradoxale aanbeveling om 'toch vooral chaotisch te werken' zou het 
proefschrift niet de omvang hebben gekregen die het thans heeft. In de tweede plaats 
co-promotor prof. Dr. J.W. Zwemmer, die mijn twijfels telkens op opgewekte wijze 
wist te relativeren. Van mijn collega's bij de Belastingdienst wil ik met name Rob 
Kamerling noemen, die mij door de jaren heen steeds met raad en daad, een willig 
oor en een kritische blik terzijde stond. Zijn dynamische persoonlijkheid vormde een 
bron van inspiratie. Een woord van dank past ook voor Tini Beks, hoofd van het 
Trafiteam van de directie Grote Ondernemingen te Amsterdam, voor de beschikbaar 
gestelde faciliteiten. Zijn secretaresse Angela Smit dank ik voor haar secretariële 
ondersteuning en bibliothecaresse Yvonne Wendeis voor haar inspanningen bij het 
literatuuronderzoek. Mijn superieuren bij de Belastingdienst moet ik bedanken voor 
hun geduld en de beschikbaar gestelde tijd en middelen om het proefschrift af te 



VOORWOORD 

ronden. Tot slot een woord van dank voor mijn eindredacteur Henk Bergman, die 
ondanks zijn drukke bestaan mijn teksten toegewijd corrigeerde. 

Breukelen, augustus 1999 
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Inleiding 

Het onderwerp van deze studie is de praktijk van het sluiten van overeenkomsten met 
de fiscus. De problematiek die zich daarbij manifesteert bevindt zich op het grensge
bied tussen het privaatrecht en het belastingrecht. In het verkeer tussen de burger en 
de Belastingdienst worden, waar het de uitvoering en/of de interpretatie van regels 
van het belastingrecht betreft, vrijwel dagelijks afspraken gemaakt die in hun rechts
gevolgen mede worden beheerst door regels van het privaatrecht. In de bekende 
arresten BNB 1992/302 en BNB 1993/63 heeft de Hoge Raad het fiscale compromis, 
vooruitlopend op de invoering daarvan in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:900 
BW), immers gedefinieerd als een vaststellingsovereenkomst.1 Uit de jurisprudentie 
van de belastingrechter blijkt dat deze zich bij de beoordeling van geschillen rond 
deze overeenkomsten laat leiden door maatstaven van privaatrecht, zonder de eigen 
aard van het belastingrecht uit het oog te verliezen.2. Hierdoor ontstaat een uitwisse
ling van algemene beginselen van behoorlijk bestuur en normen van redelijkheid en 
billijkheid die op vrijwel geen enkel ander terrein te vinden is. Deze studie heeft tot 
doel dit verschijnsel door middel van interne rechtsvergelijking te verkennen en de 
gevolgen van de wederzijdse beïnvloeding van privaatrecht en belastingrecht voor 
het onderwerp van deze studie in kaart te brengen. Daarbij is uitgegaan van een 
drietal vooronderstellingen. In de eerste plaats de eenheid van rechtsorde waarvan de 
beide rechtsgebieden thans deel uitmaken. De tweede vooronderstelling is dat de 
verhouding tussen burger en Belastingdienst een wederkerige is, zij het dat met de 
hoedanigheid van de partijen terdege rekening moet worden gehouden. De derde 
vooronderstelling is die van de onderhandelbaarheid van het belastingrecht. Gezien 
de omstandigheid dat bepalingen van belastingrecht in het algemeen als dwingend 
worden aangemerkt, is in deze studie onderzocht welke grenzen hieraan moeten 
worden gesteld. 

1. EENHEID VAN RECHTSORDE 

Het eerste uitgangspunt van deze studie is dat, hoewel er theoretisch gezien sprake is 
van twee rechtsgebieden, het belastingrecht - als bijzonder onderdeel van het be
stuursrecht - en het privaatrecht deel uitmaken van één en dezelfde rechtsorde. 
Ch.P.A. Geppaart signaleerde dit reeds in 1965.3 Hoewel er tussen het privaatrecht 

1 Respectievelijk HR 27 mei 1992 en HR 25 november 1992. 
2 HR 31 oktober 1973, BNB 1973/254. H.J. de Kluiver, Onderhandelen en privaatrecht, proefschrift, 
1992, blz. 147. Zie voor de beïnvloeding van het privaatrecht door algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur H.C.F. Schoordijk, Vermogensrecht in het algemeen naar boek 3 van het nieuwe B.W., 1986, 
blz. 38. 
3 Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvinding, proefschrift, 1965, hoofdstuk IV. 
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en het bestuursrecht in de periode van het interbellum reeds duidelijke overeenkom
sten waren aan te wijzen hebben het privaatrecht en het bestuursrecht - mede als 
gevolg van de uitwisseling van rechters, zoals die tussen de Hoge Raad en de Raad 
van State, en de wederzijdse beïnvloeding van begrippen als onrechtmatige daad en 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur5 - zich in de loop van de twintigste eeuw 
zodanig ontwikkeld, dat tegen het einde van de jaren negentig veel meer raakvlakken 
en samenhang kunnen worden aangewezen dan voorheen het geval was. De rechter is 
bij zijn beoordeling van de toepasselijkheid van het recht meer gewicht gaan toeken
nen aan de aard of strekking van de te beoordelen handelingen, waarbij de vraag of 
deze handelingen al dan niet door de overheid werden verricht, aan betekenis in
boette.6 Een ontwikkeling die ongetwijfeld verder zal doorzetten na de voltooiing 
van de in 1992 ingezette herziening van de rechterlijke organisatie, waarbij uitein
delijk een geïntegreerd stelsel van rechtspraak op het terrein van het bestuursrecht, 
het burgerlijk recht en het strafrecht is beoogd.8 

Indien een handeling deel uitmaakt van de publieke taakvervulling heeft dit gevolgen 
voor de inhoud van het recht dat aan die handeling ten grondslag ligt, ongeacht of 
dat nu privaatrecht of bestuursrecht is. Wordt het privaatrecht op dergelijke verhou
dingen toegepast, dan gaat het 'bestuursrechtelijke elementen' in zich opnemen. Ook 
de omgekeerde situatie laat zich denken, namelijk dat het bestuursrecht privaatrech
telijke trekken gaat vertonen.9 Deze ontwikkeling komt tot uitdrukking in de scha
kelbepalingen die in het privaatrecht en het bestuursrecht zijn opgenomen, 
(respectievelijk artikel 3:14 BW en artikel 3:1, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht, die tot gevolg hebben dat het handelen van de overheid en derhalve 
ook van de Belastingdienst, of dit nu een privaatrechtelijk of een bestuursrechtelijk 
karakter heeft, getoetst wordt aan dezelfde normen en maatstaven.1 

In 1939 werd deze samenhang reeds beschreven door G.J. Wiarda in diens proefschrift Overeenkomsten 
met overheidslichamen. 
5 J.M. van Dunne, Verbintenissenrecht deel II, 1997, blz. 497. In het Deltaschade-arrest (HR 15 juli 
1988, NJ 1989, 714) verwees de burgerlijke kamer van de Hoge Raad voor de geldingskracht van het 
gelijkheidsbeginsel in het bestuursrecht uitdrukkelijk naar het arrest van de belastingkamer van 6 juni 
1979, BNB1979/211. 
6 J. van der Hoeven, De magische lijn. Verkenningen op de grens van publiek- en privaatrecht, in de 
bundel Honderd Jaar Rechtsleven, 1870-1970, Zwolle 1972, blz. 207. Daarmee werd in 1924 een aan
vang gemaakt in het arrest Ostermann I, HR 20 november 1924, NJ 1925, 89, door Van Dunne betiteld 
als de 'novemberrevolutie'. Van Dunne II, 1997, blz. 198. 
7 Wet voorintegratie van 3 juni 1992, Stb. 1992, nr. 278, in werking getreden op 1 juli 1992, Stb. 1992, 
nr. 299. 
8 R.M.P.G. Niessen-Cobben, Behoorlijk fiscaal procesrecht, proefschrift, 1995, blz. 210. Deze ontwik
keling leidt tot belastingrechtspraak in twee instanties en de instelling van één algemeen bevoegde admi
nistratieve rechter in eerste aanleg. Fiscale geschillen in eerste aanleg zullen in beginsel worden behan
deld door de enkelvoudige kamer van de rechtbanken. Deze is bevoegd de zaak in iedere stand van het 
geding te verwijzen naar de meervoudige kamer. 
9 Van der Hoeven, 1970, blz. 218. 
10 Aldus W.G. Huijgen in zijn artikel Artikel 6-162 en de doorkruising van het publiekrecht, WPNR 
6074 (Themanummer Overheid in het privaatrecht). 
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In 1987 oordeelde de Hoge Raad dat het enkele feit dat een overheidsbeschikking 
wordt vernietigd vanwege strijdigheid met de wet in beginsel onrechtmatigheid en 
schuld impliceert.11 De tijd dat het bestuursrecht en het privaatrecht als twee afge
scheiden rechtsgebieden konden worden beschouwd was daarmee voorbij.12 Regels 
van privaatrecht kunnen sindsdien in beginsel per analogiam op bestuursrechtelijke 
verhoudingen worden toegepast.13 Ondanks de duidelijk toenemende vervlechting 
van burgerlijk recht, strafrecht en bestuursrecht in de belastingsector hield de staats
secretaris ook daama nog staande dat het 'uitzonderlijke karakter' van het belasting
recht in de weg stond aan de toetsing van de rechtmatigheid van fiscale beschikkin
gen door de burgerlijke rechter.14. In 1992 verwierp de Hoge Raad in het arrest Be-
drijfsvereniging-Boulogne15 echter het argument van de bedrijfsvereniging dat zij, 
gezien het grote aantal beslissingen dat zij dagelijks nam, zelfs met inachtneming 
van de grootst mogelijke zorgvuldigheid in redelijkheid niet kon vermijden dat er 
beslissingen werden genomen die in beroep werden vernietigd. Een jaar later volgde 
het arrest Staat-NCB,16 waarin de Hoge Raad overwoog dat een aanslag die na be
zwaar wordt gehandhaafd en vervolgens door de belastingrechter wordt vernietigd 
een onrechtmatige daad oplevert, waarmee de schuld van de staat in beginsel is ge
geven. In 1995 werd in het arrest Ontvanger-Bos het sequeel van deze regel gefor
muleerd voor de invordering van belastingschulden die uit een dergelijke aanslag 
voortvloeien. De Hoge Raad oordeelde dat, indien de ontvanger executoriaal beslag 
legt op grond van een aanslag die nadien wordt vernietigd, deze beslaglegging in 
beginsel onrechtmatig is en tot een schadeplicht leidt.18 

11 Hoffmann-LaRoche, HR 26 september 1986, NJ 1987, 253, V-N 1991, blz. 1594. Zie ook Staat-Van 
Gelder Papier, HR 9 mei 1986, BNB 1986/300 en Velsen-De Waard, HR 17 november 1989, V-N 1990, 
blz. 2150, FED FW 1990/448 m. nt. S. Pront-van Bommel. De Hoge Raad oordeelde overigens reeds in 
1924 in het zgn. Ostermann-arrest (zie noot 6 hierboven) dat overtreding van een wettelijk voorschrift in 
beginsel een onrechtmatige overheidsdaad is, NJ 1925, 89. In 1939 kwam Wiarda tot een ruimere be
gripsomschrijving: 'Het is echter thans wel uitgemaakt dat, wanneer wij met een onrechtmatige daad in 
den zin van art. 1401 B.W. te doen hebben, dat wil zeggen wanneer de normen waarop dit artikel betrek
king heeft, overtreden zijn, of inbreuk is gemaakt op een subjectief recht, dat dit artikel bedoelt te be
schermen, het daar bedoelde rechtsgevolg - de verplichting tot schadevergoeding - intreedt, zoowel voor 
den particulier, als voor de overheid, onverschillig in welke hoedanigheid deze optrad.' Wiarda, 1939, 
blz. 61. 
12 Van der Hoeven, 1972, blz. 201. Zie ook M. Scheltema, De Algemene wet bestuursrecht, NJB 1994, 
blz. 2-8. 

A.R. Bloembergen & D.A. Lubach, Burgerlijk recht en administratief recht: twee gelijkwaardige 
rechtsgebieden, open verbonden in één rechtsorde, WPNR 5885. 

Aan deze redenering lagen uiteraard voornamelijk 'budgettaire motieven' ten grondslag. 
15 HR 12 juni 1992, NJ 1993, 113. Zie R.G. Leether, Verloren, maar niet verslagen!, WFR 1993/6071. 

HR 1 juli 1993, V-N 1993, blz. 2202. Het arrest vormde de aanleiding voor de invoering per 1 januari 
1994 van artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken en het daaraan gekoppelde 
Besluit proceskosten fiscale procedures, Besluit van 22 december 1993, Stb. 762, V-N 1994, blz. 142. 

Zie in dit kader ook M. Scheltema in zijn artikel Een bijzondere positie voor de overheid in het over-
eenkomstenrecht? of: aandacht voor de bestuursrechtelijke overeenkomst?, WPNR 6074. 

HR 13 januari 1995, V-N 1995, blz. 699. De eis tot vergoeding van immateriële schade werd afgewe
zen. 
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In datzelfde jaar werd ook het beroep van de staatssecretaris op de suprematie van 
fiscale vorderingen op regels van privaatrecht verworpen. Een ondernemer had een 
toekomstige vordering op de Belastingdienst in verband met investeringsbijdragen 
(WIR-premie) over het jaar 1986 (circa f. 60.000) tot zekerheid aan de bank gece
deerd. De akte van cessie werd in 1987 aan de Staat betekend. In 1989 verrekende 
de ontvanger deze vordering met de te betalen aanslagen loonbelasting, premiehef
fing en omzetbelasting over het jaar 1987, waardoor de bank niets ontving. Deze 
vorderingen waren evenwel nog niet opeisbaar op het moment dat de akte van cessie 
werd betekend. De bank eiste derhalve op grond van het bepaalde in artikel 1463 lid 
1 BW (oud) dat de ontvanger haar het bedrag van de gecedeerde vordering zou uit
betalen. Rechtbank en hof stelden de bank in het gelijk. In cassatie voerde de Belas
tingdienst aan dat het bestuursrechtelijk karakter van zijn vorderingen zich zou ver
zetten tegen toepassing van het privaatrechtelijk compensatieregime. De Hoge Raad 
verwierp dit argument.1 

In 1997 verwierp de Hoge Raad de opvatting van de staatssecretaris van Financiën20 

inzake de schadebeperkingsplicht van de belastingplichtige door een opvatting weer 
te geven die meer aansloot bij de criteria zoals deze thans zijn neergelegd in de arti
kelen 6:98 en 6:101 BW. Het huidige uitgangspunt bij de beperking van de schade
vergoedingsplicht is de wederzijdse causaliteit. Indien redelijkheid en billijkheid dit 
eisen vindt evenwel een andere verdeling plaats, die ertoe kan leiden dat de schade
vergoedingsplicht ofwel geheel vervalt, ofwel geheel in stand blijft.21 De opvatting 
van de staatssecretaris hield in dat, indien in verband met het beroep tegen een op
gelegde aanslag uitstel van betaling was verleend, de belastingplichtige dit uitstel 
zou kunnen benutten door het bedrag van de aanslag op een rentedragende rekening 
te reserveren, in afwachting van de uitslag van de procedure. Had de belastingplich
tige in weerwil van het verleende uitstel de aanslag betaald, dan kon de staat wegens 
het ontbreken van causaal verband niet aansprakelijk worden gesteld voor het rente-
verlies dat als gevolg daarvan was opgetreden. De rechtbank had een eis tot vergoe
ding van coulancerente afgewezen onder verwijzing naar deze opvatting van de 
schadebeperkingsplicht. De Hoge Raad oordeelde evenwel dat een belastingplichti
ge, door ervoor te kiezen het in rechte betwiste bedrag van een aanslag niet te beta
len, zich in de periode die voor de onderhavige zaak van belang was,22 blootstelde 
aan het gevaar dat hij, zo hij in het ongelijk zou worden gesteld, nadeel zou lijden 
doordat hij een hoog opgelopen bedrag aan wettelijke rente zou moeten betalen. Van 

19 Ontvanger-Rabobank, HR 16 juni 1995, NJ 1996, 508. 
20 Als neergelegd in de Resolutie van 14 februari 1994 nr. AFZ 94/846M, V-N 3 maart 1994. 
21 A.A. van Rossum, Rol burgerlijke) recht(er) uitgespeeld? (II, slot), WPNR 97/6292, blz. 795. 
22 De betaling van de aanslag vond plaats in 1986. Artikel 28 lid 3 van de Invorderingswet 1990, waar
van de tekst reeds bij de Wet van 26 maart 1987, Stb. 120 was ingevoerd in de Invorderingswet 1845, 
was hier als gevolg van de overgangsbepalingen niet van toepassing. Een algemene actie uit ongerecht
vaardigde verrijking kende het oude BW nog niet. Weliswaar kon na het arrest Quint-Te Poel (NJ 1959, 
548) voor een actie uit ongerechtvaardigde verrijking aansluiting worden gezocht bij de in de wet gere
gelde gevallen, maar de Invorderingswet 1845 sloot vergoeding van uitstelrente uit. Het derven van 
compensatoire interessen kon en kan ook niet als onverschuldigde betaling worden aangemerkt. 
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hem kon niet worden gevergd dat hij zich ten behoeve van de staat aan een dergelijk 
gevaar blootstelde, nog daargelaten, aldus de Hoge Raad, dat de in weerwil van het 
verleende uitstel gedane betaling de staat in de gelegenheid had gesteld om het ont
vangen bedrag binnen zijn eigen mogelijkheden zelf rendabel te maken, en aldus zelf 
de schade te beperken.23 

2. WEDERKERIGHEID 

Het begrip aequitas, het vereiste van evenwicht en gelijk(waardig)heid in rechtsver
houdingen, heeft in de loop van de jaren na de Tweede Wereldoorlog waar het de 
verhouding burger-overheid betreft gaandeweg een andere inhoud gekregen. Deze 
ontwikkeling vindt onder meer haar neerslag in wetgeving als de Algemene wet 
bestuursrecht. In de Memorie van Toelichting bij de Eerste Tranche van deze wet 
wordt ten aanzien van het bepaalde in hoofdstuk 2 (Verkeer tussen burgers en be
stuursorganen) vermeld dat daarin in algemene zin voorschriften worden gegeven 
over de wijze waarop bestuur en burger zich ten opzichte van elkaar dienen te ge
dragen. Dat wil niet zeggen dat de wetgever is teruggekeerd naar zijn aanvankelijke 
privaatrechtelijke uitgangspositie als neergelegd in het oude Burgerlijk Wetboek dat 
partijen in elke rechtsverhouding zonder meer worden geacht in gelijke mate hun 
krachten te kunnen meten. Een kenmerk van het hedendaagse privaatrecht en be
stuursrecht is immers dat het rekening houdt met de hoedanigheid van de partijen.26 

Dit brengt mee dat op de overheid in de verhouding met de burger nog steeds een 
grotere zorgplicht rust dan op een particuliere partij. Het gebruik van feitelijke en 
juridische machtsmiddelen door de Belastingdienst dient in elke fase de toetsing aan 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur te kunnen doorstaan, ook indien de 
wederpartij zich onbehoorlijk gedraagt. De grenzen der redelijkheid zijn, als het om 
de gedragingen van de Belastingdienst gaat, derhalve sneller bereikt dan wanneer het 
gedrag van de individuele burger in het geding is.27 Dit neemt niet weg dat het een-

23 Groskamp-Staat, 7 november 1997, NJ 1998, 364. Zie voor de criteria terzake van schadebeperking 
ook het arrest Leenders-Ubbergen, HR 11 oktober 1996, FED FW 1997/426, m. nt. Ch.J. Langereis. 

J. Eggens, De bronnen van verbintenis, 1950, Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen II, blz. 249. 
MvT, Parlementaire Geschiedenis Awb I, 165. Algemene wet bestuursrecht, Tekst & Commentaar, 

1994, blz. 19. Cursivering van mij. 
R.P.J.L. Tjittes onderscheidt in zijn proefschrift in dit verband globaal drie hoedanigheden: particulie

ren, ondernemers en de overheid. Deze driedeling, die naar zijn smaak geen nadere verfijning behoeft, 
maakt het voldoende mogelijk om rekening te houden met de ongelijkheid die tussen partijen bestaat. 
Wetgever, rechter en juridisch adviseur dienen zich bewust te zijn van de betekenis van de onderlinge 
hoedanigheid van partijen. Normen die gelden in de ene rechtsverhouding zijn niet zonder meer te trans
poneren naar een andere rechtsverhouding. R.P.J.L. Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen, 
proefschrift, Groningen 1994, blz. 254 en 255. 
27 Tjittes heeft dit het 'Calimero-effect' genoemd. Zie H.J. Hart & A.J.M. Oostvogels, Verslag vijfde 
Fiscale conferentie 'Formeel belastingrecht; effecten van schaalvergroting en doelmatigheid', WFR 
1994/6214. Dat neemt niet weg dat de klantgerichte houding die de Belastingdienst hoog in het vaandel 
heeft, zijn grens dient te vinden in het onbehoorlijke gedrag van de belastingplichtige. Aldus ook Happé, 
WFR 1993/6050. 
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zijdig geformuleerde vertrouwensbeginsel van de jaren zeventig en tachtig, dat de 
bescherming van de burger tegen de overheid centraal stelde, in de jaren negentig 
genuanceerder wordt. In de Memorie van Toelichting op het voorontwerp Algemene 
wet bestuursrecht wordt deze ontwikkeling alsvolgt weergegeven: 'Naar huidig in
zicht is het bestuur niet meer te typeren als de overheid die over de burger beslist 
zonder met diens zienswijze rekening te houden. Weliswaar is het bestuur in de eer
ste plaats gebonden aan de regels van de wetgever en van de politieke besluitvor
ming, maar binnen die grenzen moet het ook rekening houden met de belangen van 
de bij de besluitvorming betrokken burger zoals die burger deze zelf ziet. Dit vergt 
een andere bejegening van de burger, met name een betere communicatie dan vroe
ger noodzakelijk werd geacht.' Van de burger wordt thans op zijn beurt meer mon
digheid verwacht en meer vermogen om zijn belangen zelfstandig te verdedigen. Dit 
gegeven leidt vaker tot het ontstaan van overlegsituaties dan voorheen het geval was, 
en schept een mededelingsplicht voor de burger die voorheen minder duidelijk aan
wezig was. Om het met Schoordijk te zeggen, de goede trouw beheerst de relatie 
overheid-burger in wederkerigheid.28 

Eén van de gevolgen van de wederzijdse beïnvloeding van privaatrecht en belasting
recht is de toenemende invloed op het belastingrecht van de aanvankelijk in het pri
vaatrechtelijke dwalingsleerstuk ontwikkelde mededelings- informatie- en onder
zoeksplichten. Sedert het in 1957 gewezen arrest Baris-Riezenkamp,29 dat voor de 
ontwikkeling van het verbintenisrechtelijke denken in Nederland zo'n uitermate be
langrijke rol heeft gespeeld, geldt dat partijen die met elkaar in onderhandeling tre
den, tot elkaar in een rechtsverhouding komen te staan die beheerst wordt door de 
goede trouw. Zij moeten zich eikaars gerechtvaardigde belangen aantrekken. Dit 
brengt mee dat zij over en weer mededelings- informatie- en onderzoeksplichten 
opgelegd krijgen.30 Voor de Belastingdienst en diens wederpartij ligt dit niet anders. 
De opkomst van deze mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten heeft geleid 
tot een beperking van de gebondenheid van de Belastingdienst aan duurverhoudin
gen, zo blijkt uit de ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad op dit ter
rein. In 1993 beperkte de Hoge Raad de gebondenheid van de Belastingdienst aan 
duurovereenkomsten tot gevallen waarin de (concept)overeenkomst tevoren aan de 
inspecteur is overgelegd, teneinde diens standpunt te verkrijgen. Heeft deze na gron
dige bestudering daarvan een bepaald standpunt ingenomen, dan wordt dit geacht 
ook te gelden voor latere jaren. Wordt daarentegen eerst een overeenkomst gesloten 
en achteraf om een standpuntbepaling gevraagd, dan kan voor het betreffende jaar 
wel gebondenheid ontstaan, maar is de Belastingdienst vrij om in een later jaar bij 
gewijzigd inzicht een ander standpunt in te nemen.31 

28 H.C.F. Schoordijk, Het fiscale compromis, WFR 1985/5974, blz. 1214. 
29 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67. 
30 Zie voor een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling hiervan J.B.M. Vranken, Mededelings-, 
informatie, en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, 1989. 
31HR 30 juni 1993, BNB 1993/266. Cursiveringen van mij. 
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In de loop van 1997 wees de Hoge Raad terzake van de invulling van het begrip 
kwade trouw als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijks
belastingen enkele arresten waarin de fiscale regel als neergelegd in een Besluit van 
de staatssecretaris uit 1994, dat ook de belastingplichtige die 'met een aan opzet 
grenzende onachtzaamheid het tot navordering aanleiding gevende feit niet dan wel 
onjuist of onvolledig in zijn aangifte heeft vermeld ofwel anderszins heeft nagelaten 
dit feit te melden aan de inspecteur' te kwader trouw was, werd verworpen. De 
Hoge Raad oordeelde dat sprake kan zijn van kwade trouw indien de belastingplich
tige door zijn gedrag heeft veroorzaakt dat een aanslag achterwege is gebleven. De 
belastingplichtige is te kwader trouw, aldus de Hoge Raad, als hij de inspecteur ten 
aanzien van een bepaald feit opzettelijk op het verkeerde been heeft gezet, bijvoor
beeld door het verstrekken van onjuiste inlichtingen of het onthouden van juiste 
inlichtingen. 3 De Hoge Raad lijkt hiermee aansluiting te hebben gezocht bij de hui
dige privaatrechtelijke leer ten aanzien van dwaling en bedrog, waarin niet langer de 
nadruk ligt op het wilsgebrek van de dwalende of de bedrogene, (in de hier bedoelde 
situaties derhalve een wilsgebrek van de inspecteur) maar op een gedraging van de 
wederpartij, hier derhalve de belastingplichtige. De kwade trouw van de belasting
plichtige is aldus geobjectiveerd, dat wil zeggen dat de subjectieve beleving van de 
inspecteur als geformuleerd in het besluit van 1994 geen rol meer speelt. Het moet 
daarentegen gaan om een handeling van de belastingplichtige waarvan de gevolgen 
hem kunnen worden toegerekend. Grove schuld - in laakbaarheid aan opzet grenzen
de grove onachtzaamheid - is daarvoor niet langer de juiste maatstaf. De norm die 
hier voor het voldoen aan de inlichtingenplicht in het belastingrecht wordt geformu
leerd komt overeen met die van het bedrog als neergelegd in artikel 3:44, derde lid 
BW. De bewijsrechtelijke problemen die in het privaatrecht aan de bedrogsactie 
kleven doen zich in het belastingrecht, reeds vanwege de wettelijk vastgelegde 
inlichtingenplicht van de belastingplichtige of belastingschuldige, niet of in veel 
mindere mate voor. 

In oktober 1997 oordeelde de Hoge Raad dat slechts sprake kan zijn van kwade 
trouw indien de belastingplichtige bewust een te laag inkomen heeft opgegeven. Een 
belastingplichtige had in zijn aangifte inkomstenbelasting rekening gehouden met 
een bijtelling voor het privé-gebruik van de auto die zijn werkgever hem ter beschik
king had gesteld. Voor de berekening van het autokostenforfait was hij uitgegaan van 
een catalogusprijs van rond f68.000. De inspecteur stelde de aanslag in 1993 vast 
conform de aangifte. Enkele maanden daarna bleek dat de catalogusprijs ruim 

Besluit van 31 mei 1994, nr. DOZ DGM 437, V-N 1994, blz. 2217. 
33 HR 11 juni 1997, V-N, blz. 2281, en HR 11 juni 1997. V-N 1997, blz. 2360. Cursivering van mij. 

In art. 3:44, derde lid BW wordt thans bepaald dat van bedrog sprake is indien iemand opzettelijk een 
onjuiste mededeling doet of opzettelijk enig feit verzwijgt dat hij verplicht was mede te delen, of een 
andere 'kunstgreep' pleegt. Onder dit laatste moet onder meer worden verstaan het aannemen van een 
valse hoedanigheid, het manipuleren met stukken en dergelijke. T&C (Hijma), Aantekening 5 bij art. 
3:44. 

Bewezen moet worden dat de wederpartij zich schuldig heeft gemaakt aan 'kunstgrepen', hetgeen in de 
praktijk ondoenlijk is gebleken. Zie daarover nader § 5.1. 
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f76.000 bedroeg. De inspecteur legde een navorderingsaanslag op. Het hof besliste 
evenwel dat het nieuwe feit ontbrak en dat ook geen sprake was van kwade trouw. 
Het was weliswaar aan onachtzaamheid van de belastingplichtige te wijten dat te 
weinig belasting was geheven, maar het was niet aannemelijk dat hij bewust een te 
laag inkomen had aangegeven. Ook anderszins was hij niet te kwader trouw geweest 
(in de zin van het voormelde besluit van de staatssecretaris uit 1994). Het cassatiebe
roep van de staatssecretaris werd verworpen. Naar aanleiding van dit arrest heeft de 
staatssecretaris zijn besluit ingetrokken.36 Of sprake is van kwade trouw aan de zijde 
van de belastingplichtige zal moeten worden vastgesteld door middel van normatieve 
uitleg, de methode van rechtsvinding zoals deze in 1971 werd omschreven in het 
proefschrift van J.M. van Dunne.37 De hamvraag hierbij is of de belastingplichtige 
zich, in het licht van de omstandigheden van het geval, in voldoende mate van zijn 
informatieplicht jegens de inspecteur heeft gekweten. Is dat niet het geval, dan dient 
te worden onderzocht of dit bewust is geschied. 

Voor wie nog twijfelt aan de juistheid van deze stelling laat ik hier nog een laatste 
arrest volgen. Een ondernemer die samen met zijn echtgenote een schoonmaakbe
drijfje runde, had ten behoeve van haar werkzaamheden een meewerkovereenkomst 
gesloten. De beloning van de echtgenote was f 11.700 geweest. Dat bedrag had de 
ondernemer, onder vermelding van de overeenkomst, van zijn winst over het jaar 
1991 afgetrokken. Ook had hij een kopie van de meewerkovereenkomst met zijn 
aangifte meegezonden. Zijn echtgenote had geen aangifte van haar meewerkbeloning 
gedaan, en ook niet om een aangiftebiljet verzocht. Zij kreeg geen primitieve aanslag 
opgelegd. In 1995 legde de inspecteur haar een navorderingsaanslag op. In beroep 
overwoog het hof dat de ondernemer zoveel gegevens had verstrekt dat de inspecteur 
op grond daarvan een primitieve aanslag had kunnen opleggen. Er was derhalve 
sprake van een ambtelijk verzuim. Het argument dat de echtgenote van de onderne
mer had moeten verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet werd verworpen. De 
Hoge Raad bevestigde dit oordeel. Nu de meewerkovereenkomst tijdig aan de Be
lastingdienst was gemeld kon niet worden gezegd dat de echtgenote, door niet om 
een aangiftebiljet te verzoeken, te kwader trouw was als bedoeld in artikel 16, eerste 
lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Van het opzettelijk verzwijgen of 
verdraaien van gegevens was immers geen sprake.39 

De hierboven besproken arresten illustreren het einde van de uitzonderlijkheid van 
het belastingrecht. Het belastingrecht maakt thans niet alleen deel uit van het geheel 
van rechtsregels dat het bestuursrecht vormt, doch dient ook - zij het met respect 

36 HR 29 oktober 1997, V-N 1997, blz. 4369. Besluit van 5 november 1997, AFZ 97/3819U. Cursivering 
van mij. 
37 J.M. van Dunne, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, proefschrift, 1971. 
38 Zie voor de absorberende werking die van mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten uitgaat op 
bestaande leerstukken Vranken, 1989, blz. 206 e.v. 
39 HR 
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voor de eigen aard daarvan - in de algemene rechtsorde te worden ingepast.40 Als 
laatste argument voor deze stelling kan nog worden aangevoerd dat beide rechtsge
bieden het recht der goederenbeweging beheersen,41 maar dat het privaatrecht dient 
ter bescherming van vermogensrechten en dat het belastingrecht daarop juist sterk 
ingrijpt. Dit op zichzelf genomen paradoxale gegeven brengt mee dat beide rechts
gebieden als het om rechtsvinding gaat in gelijke mate doordrongen behoren te zijn 
van de normen die gelden voor gegronde en ongegronde vermogensvermeerdering. 
Elk denken over vermogensrecht dient immers primair te zijn gericht op het al dan 
niet gerechtvaardigd zijn van vermogensverschuivingen.43 

3. ONDERHANDELBAARHEID VAN HET BELASTINGRECHT 

Wil men een studie maken van het sluiten van overeenkomsten met de fiscus, dan zal 
een derde uitgangspunt moeten zijn dat het belastingrecht tot op zekere hoogte on
derhandelbaar is. Aanvankelijk hebben afspraken met de Belastingdienst zich met 
name beperkt tot onzekerheden in de heffingsgrondslag, waarbij deze meestal de 
vorm kregen van een fiscale dading. Overeenkomsten, afspraken en toezeggingen 
behoeven thans evenwel niet meer uitsluitend betrekking te hebben op het bedrag dat 
is betrokken bij de heffing of de invordering van rijksbelastingen. Er kunnen bij
voorbeeld ook afspraken worden gemaakt over de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan de administratieve verplichtingen van de Algemene wet inzake rijksbe
lastingen. Bij het maken van afspraken inzake de bewaarplicht wordt het geheel 
van fiscale heffingen in beschouwing genomen. Indien een dergelijke afspraak wordt 
gemaakt met één inspecteur, dan geldt die afspraak voor alle belastingen die onder 
de competentie van de Belastingdienst vallen.45 

De eigen aard van het belastingrecht rechtvaardigt uiteraard wèl de aanwezigheid van een aantal 
zelfstandige begrippen. Een voorbeeld hiervan is de duiding van het leveringsbegrip in de Wet op de 
omzetbelasting 1968. Zie hierover Ch.P.A.Geppaart, Burgerlijk recht en belastingrecht, WPNR 5885 en, 
van dezelfde auteur, Over het toepassen van fiscale rechtsnormen op een feitelijke grondslag, A.F.T., 
maart 1994, blz. 85. Zie ook Van der Hoeven, 1970, blz. 219. J.B.M. Vranken merkt evenwel op, dat een 
begrip als 'voordeelsontneming' weliswaar in het strafrecht, het privaatrecht en het belastingrecht wordt 
gebruikt, maar dat het onzeker is, of hiermee steeds hetzelfde wordt bedoeld. Asser-Vranken, Algemeen 
deel, 1995, blz. 127, nr. 193. 

B.W.M. Nieskens-lsphording, Het fait accompli in het vermogensrecht, proefschrift, 1991, blz. 26. 
F.H.M. Grapperhaus, Belasting, vrijheid en eigendom, 1989, blz. II. 
H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk 

Wetboek, 1979, blz. 452. Zie over het verbod van ongegronde verrijking als bron van verbintenissen § 
3.2. en § 3.10. 

Brief van de Portefeuillehouder Formeel recht en Controlebeleid aan de hoofden van eenheden van de 
Belastingdienst van 26 oktober 1994, kenmerk 812 DGM4, inzake de bewaarplicht, en de voorstellen van 
de Commissie vermindering administratieve verplichtingen bedrijfsleven (Commissie-Van Lunteren), 
Nr. PFC96/854. Bij het instellen van een controle moet de Belastingdienst waar mogelijk zelf het initia
tief nemen om tot afspraken te komen en deze schriftelijk vastleggen. Zie ook R.N.J. Kamerling en 
M.A.T.M. Schoevaars, Conversie, WFR 1995/6150. 

Notitie Administratieverplichting en elektronische gegevensverzamelingen, EK, vergaderjaar 1993-
1994, 21 287 en 21 339, nr. 15d. 
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De vraag die zich hierbij opdringt is, waar de onderhandelbaarheid van het belasting
recht zijn grens vindt. De meest gangbare definitie van wat onder de term belastin
gen moet worden verstaan is dat belastingen gedwongen betalingen aan de overheid 
zijn, die worden geheven krachtens algemene regels en waartegenover geen recht
streekse individuele prestatie van de overheid staat. Op het eerste gezicht lijkt deze 
definitie de mogelijkheid uit te sluiten om over (onderdelen van) het belastingrecht te 
onderhandelen. In het formele recht ontbreekt ook een wettelijke grondslag voor het 
voeren van vooroverleg en het sluiten van overeenkomsten. De overgrote meerder
heid van de fiscale heffingsbepalingen moet worden gekwalificeerd als dwingend 
recht. Bestuursrechtelijk gesproken heeft de Belastingdienst bij de uitvoering van de 
bepalingen van het belastingrecht in de meeste gevallen derhalve alleen beoorde
lingsvrijheid en geen beleidsvrijheid. Het aantal 'vrije beschikkingen' is beperkt, 
terwijl het aantal 'gebonden beschikkingen' groot is.47 Mede als gevolg van de toe
nemende vaagheid van de wetgeving of het huidige 'kaderkarakter' van fiscale 
rechtsregels ontstaat bij de beoordeling van fiscale rechtsfeiten evenwel een 'mer-à-
boire' van interpretatiemogelijkheden.48 Deze beoordelingsvrijheid bepaalt in be
langrijke mate de onderhandelingsruimte van de Belastingdienst en derhalve tevens 
de onderhandelbaarheid van het belastingrecht. 

Er kunnen ongetwijfeld nog andere grondslagen voor de onderhandelbaarheid van 
het belastingrecht worden gevonden, bijvoorbeeld beginselen als zorgvuldigheid, 
zuiverheid van oogmerk, evenwichtigheid en, niet in de laatste plaats, fair play, de 
correcte bejegening van belastingplichtigen.49 De bereidheid van de Belastingdienst 
tot onderhandelen is echter in de eerste plaats terug te voeren op de bestuursrechte
lijke hoofdregel dat onzekerheid over de rechtsverhouding tussen burger en Belas
tingdienst zo veel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. Enerzijds om een 
regelmatige voortgang van het fiscale bestuur te waarborgen, anderzijds om de 
rechtszekerheid van de belastingplichtige te beschermen.50 Het is immers ondoenlijk 
om te procederen over alle verschillen van mening die over de interpretatie van fis
cale regelgeving kunnen ontstaan. Het compromis is reeds op die grond van wezen
lijk belang voor een goede belastingheffing. Merkte H.J. Hofstra in 1956 nog op dat 

46 Zie J. van Soest, Beginselen van formeel belastingrecht, oratie Universiteit van Amsterdam 1966, blz. 
15. 
47 Een simpel voorbeeld van beleidsvrijheid is de 'kan'-bepaling in artikel 67 lid 2 van de Algemene Wet 
inzake Rijksbelastingen (AWR). Het beleid dat daarop is gevormd is neergelegd in het Voorschrift 
Informatieverstrekking, Besluit van 14 december 1992, nr. AFZ92/9318, laatstelijk gewijzigd bij besluit 
van 16 april 1996, nr. AFZ96/232M. Zie ook E.A.G. van der Ouderaa, Burgerschap en belastingen, in 
Burgerschap in praktijken, deel 2, 1992, blz. 93 e.v. 
48 Zie ook Verslag symposium 'In goed overleg', WER 1987/5803, blz. 1580. 
49 L.G.M. Stevens, Onderhandelbaarheid van het recht, WFR 1987/5803, blz. 1570. Een belangrijke 
consequentie van de /air-p/ay-gedachte is de invoering van de mogelijkheid tot veroordeling van de 
Belastingdienst in de (zij het geforfaiteerde) proceskosten geweest, neergelegd in art. 5a van de Wet 
Administratieve Rechtspraak in Belastingzaken en het Besluit proceskosten fiscale procedures van 22 
december 1993, Stb. 762, V-N 1994, blz. 142*?. 
50 J. van der Hoeven, De drie dimensies van hel bestuursrecht, 1989, blz. 157. 
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het fiscale compromis zich 'nauwelijks een plaats in het Nederlandse belastingrecht' 
had weten te veroveren,51 vandaag de dag zijn afspraken tussen de burger en de Be
lastingdienst nauwelijks meer weg te denken uit de fiscale praktijk. 

De verhouding burger-Belastingdienst weerspiegelt hiermee ook de huidige bredere 
maatschappelijke trend om niet via de rechter, maar via onderhandelingen tot een 
vergelijk te komen. Beide partijen hebben, gezien de steeds verder toenemende 
maatschappelijke differentiatie, behoefte aan pluriform recht dat op maat kan worden 
gemaakt. De meeste fiscale geschillen worden derhalve thans niet meer aan de 
belastingrechter voorgelegd, maar in onderling overleg opgelost, waar het groepen 
belanghebbenden betreft in de vorm van convenanten53, waar het individuele belang
hebbenden betreft veelal in de vorm van standpuntbepalingen, dat wil zeggen toe
zeggingen en vaststellingsovereenkomsten. 
Voorts kunnen er - naast factoren als de mondialisering van het bedrijfsleven, die het 
afgeven van rulings genereert, en de toegenomen mondigheid van de burger - drie 
factoren worden genoemd die hebben bijgedragen tot een verruiming van de onder
handelingsmarge in het belastingrecht. 
Een eerste factor is de huidige klantgerichte werkwijze van de Belastingdienst, die 
haar grondslag vindt in het streven naar 'compliance' aan de zijde van de burger, dat 
letterlijk 'volgzaamheid' betekent. In de verhouding burger-Belastingdienst is dit 
begrip aldus ingevuld dat de Belastingdienst tracht via een tegemoetkomende hou
ding het fiscale normbesef van de individuele burger, zijn bereidwilligheid om eige
ner beweging aan zijn fiscale verplichtingen te voldoen, in stand te houden en te 
bevorderen. Dat het vooroverleg bij het gestalte geven aan de beoogde compliance 
een belangrijke rol kan spelen, is evident.54 De bereidheid van de Belastingdienst om 
in overleg te treden wordt niet zozeer ingegeven door ethische overwegingen als wel 
door realiteitszin, in concreto het besef dat fiscale heffingsbepalingen slechts met de 
nodige beperkingen kunnen worden afgedwongen. Wanneer de inhoud van fiscale 
rechtsregels zou stroken met de innerlijke overtuiging van de belastingplichtigen, 
zou de nakoming daarvan immers niet door een uitwendige macht behoeven te wor-

' Zie diens noot onder BNB 1956/246. 
1 H.D. Stout, Het com 

Hoekema, 1994, blz. 51. 
53 Bijvoorbeeld de Gedragscode fiscus-banken, Besluit van 1 april 1998, AFZ 98/1228M, Infobulletin 
98/349, en de Gedragscode openbare accountants-belastingdienst, AEZ94/4527M, V-N 1995, blz. 27, 
kort besproken in § 3.3.1.1. 
54 Stevens, WFR 1987/5803. Zie ook De Kluiver, 1992, blz. 145. Overigens is het maken van afspraken 
niet de enige wijze om 'compliance' te bevorderen. Volgens de staatssecretaris van Financiën kan veel 
worden gewonnen met een betere communicatie met belastingplichtigen over correcties en het zorgvuldig 
toepassen daarvan. Ook digitalisering kan een belangrijke rol spelen, zoals de electronische aangifte voor 
belastingconsulenten (Editax), de electronische aangifte voor particulieren via diskette (Easytax) of een 
on-lineverbinding en het langs electronische weg bevorderen van de toegankelijkheid van de organisatie, 
zoals het instellen van een loket Belastingdienst op Internet. Daarnaast verwacht men van oudsher posi
tieve resultaten van het regelmatig overleg met ondernemersorganisaties en organisaties van belastingad
viseurs. Zie A. Grotenhuis, Staatscourant 66 van 2 april 1996 en Staatscourant 69 van 9 april 1996. 
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den afgedwongen.55 De klantgerichtheid van de Belastingdienst is derhalve in hoofd
zaak terug te voeren op rendementsdenken. Daar is overigens niets op tegen. In dit 
kader kan worden gezegd dat het vooroverleg past in de ontwikkeling die verband 
houdt met de veranderde verhouding tussen overheid en burger. De gelijkwaardig
heid van de partijen vergt immers een meer op overeenstemming gericht optreden 
van de overheid, waarmee het belang van consensus toeneemt. 
Een tweede factor die heeft bijgedragen tot een verruiming van de onderhandelings
marge is de - al dan niet vermeende - onvoorspelbaarheid van rechterlijke uitspra
ken, waarmee de fiscale wetgever zich telkenmale geconfronteerd ziet. In de recht
spraak worden vanuit de dagelijkse praktijk vragen aan de orde gesteld die de theorie 
niet kon voorzien.57 Uit hetgeen wordt ervaren als onvoorspelbaarheid kan worden 
afgeleid dat de belastingrechter soms de voorkeur geeft aan een zuiver taalkundige 
uitleg van fiscale wetgevingsbepalingen, boven de bedoeling van de wetgever. De 
rechtsvinding van de (belasting)rechter valt, globaal gesproken, uiteen in drie onder
delen: wetsuitleg en het invullen van open normen, het opvullen van lacunes en tot 
slot de toetsing van wetgeving aan verdragen. Het 'Shylock-effect', het op het eerste 
gezicht paradoxale resultaat dat de rechter de teleologische methode ecarteert en 
zich, met het oog op een redelijke wetsuitleg, strikt aan de letter daarvan houdt, 
lijkt zijn oorzaak te vinden in de omstandigheid dat de bedoeling van de wetgever 
door een meer letterlijke interpretatie van de wettekst wordt 'omgebogen' tot een 
resultaat dat in de ogen van de rechter redelijk is. Niet alleen de aard van het belas-

55 Een fraai voorbeeld hiervan geeft Grapperhaus ten aanzien van de mislukte pogingen tot heffing van 
de Tiende Penning tijdens de Tachtigjarige oorlog, blz. 146 e.v. 
56 A.R. Bloembergen & D.A. Lubach, Burgerlijk recht en administratief recht: twee gelijkwaardige 
rechtsgebieden, open verbonden in één rechtsorde, WPNR 5885, blz. 451. 
57 Zie bijvoorbeeld HR 16 maart 1994, FED FW 1994, 324, m. nt. J.J. Vetter, waarin de Hoge Raad de 
strekking van het bepaalde in artikel 68 van de Invorderingswet 1990, 'in publieksvriendelijke zin', zoals 
de annotator het noemde, uitbreidde. Indien een aanslagbiljet waarop verschillende aanslagen zijn vere
nigd naar de gekozen woonplaats wordt verzonden, moet de ontvanger aan de geadresseerde meedelen 
dat de personen aan wie een aanslag is opgelegd, daarover tijdig moeten worden geïnformeerd, behou
dens gevallen waarin toezending plaatsvindt aan een gemachtigde of notaris. Zie ook het Besluit van de 
staatssecretaris van 4 november 1996 nr. DB96/4352M, Infobulletin 96/897 inzake de interpretatie van 
het bepaalde in art. 25a Wet JB'64. Naar aanleiding van vragen in de Tweede kamer inzake een tweetal 
arresten van de Hoge Raad van 19 juni 1996, BNB 1996/299* en BNB 1996/300*, werd daarin het 
Besluit van 18 augustus 1995, nr. DB95/125M, BNB 1995/289 inzake de fiscale behandeling van con
verteerbare obligaties in handen van particuliere beleggers, ingetrokken. De Hoge Raad heeft namelijk 
geoordeeld dat het conversierecht als een onderdeel van een vermogensrecht moet worden gezien en tot 
onbelastbaarheid geconcludeerd. Een derde voorbeeld is te vinden in het arrest van de Hoge Raad van 17 
april 1996, BNB 96/197*, waarin deze een nieuwe berekeningswijze voorschrijft voor de fiscale verwer
king van de bijbetaling voor een auto-van-de-zaak. De Belastingdienst won de procedure weliswaar, doch 
de voorgeschreven berekeningswijze viel voor belastingplichtigen gunstiger uit dan de staatssecretaris bij 
de totstandkoming van de regeling in 1990 voor ogen stond. J.F.M. Giele, Vaststellen autokostenfictie na 
arrest Hoge Raad geen sinecure. Staatscourant 82 van 26 april 1996. Zie ook het hierboven besproken 
arrest van de Hoge Raad van HR 29 oktober 1997, V-N 1997, blz. 4369, naar aanleiding waarvan de 
staatssecretaris de Resolutie van 31 mei 1994 introk waarin het beleid inzake kwade trouw was neerge
legd. 
58 Zo genoemd in Van Dunne I, 1997, blz. 128, waar het de grammaticale interpretatie van overeenkom
sten betreft. 
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tingrecht, dat immers sterk ingrijpt op de vermogensrechten van belastingsubjecten, 
brengt dit mee, ook de rechtsbeschermende functie van het fiscale procesrecht heeft 
voorrang op de handhaving van het objectieve belastingrecht. 
Gezien de opmerking die in het jaarverslag van de gerechtshoven over 1994 en 1995 
kan worden aangetroffen lijkt deze veronderstelling tamelijk realistisch. De presi
denten klaagden daarin: 'Het materiële belastingrecht is technisch erg ingewikkeld, 
verandert voortdurend en ontbeert een beginselvaste sturing. De ene adhoc-
maatregel volgt de andere in hoog tempo op. Om conflicten schreeuwende regelge
ving is eerder regel dan uitzondering.'60 In een dergelijk klimaat is het niet verstan
dig om er al te zeer op te vertrouwen dat de doorsnee-belastingplichtige zich zal 
willen richten op de geest van de wet, als naleving naar de letter daarvan hem meer 
oplevert. ' 
Wordt een fiscale zaak doorgezet tot de Hoge Raad dan is, gezien het karakter van 
de bepalingen van het belastingrecht, de kans groot dat de rechtsontwikkeling niet 
meer wordt geleid door de wetgever, maar door de rechterlijke macht. Dit krachten
spel levert voor de belangstellende toeschouwer opmerkelijke en leerzame resultaten 
op. Recht komt immers pas tot leven in zijn toepassing.62 Maar het uiteindelijke 
resultaat zal niet altijd tot vreugde van de betrokken procespartijen strekken. Het kan 
bovendien lang duren voor een - kostbare en soms slopende - fiscale procedure zijn 
einde neemt. Een termijn van drie jaar voor de beroepsfase is niet uitzonderlijk. Ook 
deze omstandigheid leidt ertoe dat zowel inspecteurs als belastingadviseurs voor 
zaken met een groot financieel belang vaak aansturen op een oplossing in de com
promissfeer. 
Tot slot kan als derde factor het hoge niveau van het huidige belastingonderwijs 
worden genoemd, zowel de vorming tijdens de universitaire opleiding als die erna. 
In de fiscale advieswereld is in toenemende mate specialisatie te zien, steeds vaker in 
combinatie met een specialisatie in privaatrechtelijke (deel-)onderwerpen, die zich 
richt op de behoeften van bepaalde marktsegmenten en branches. De agrarische 
sector en de vastgoedwereld zijn daarvan bekende voorbeelden. Om hier adequaat 
tegenspel te kunnen bieden heeft de Belastingdienst niet alleen een even grote speci-

59 Zie ook JA. Smit, Betekenis en belang van rechtsmiddelen in hel belastingprocesrecht, MBB no. 5, 
mei 1995, blz. 163, en K. Sneep, De belastingadviseur en de wetgever, in de bundel Wat des Keizers is, 
1979, blz. 37 en blz. 40, C.M.Th. Lindo, Cassatie in de negentiger jaren, NJB 16 juni 1995, nr. 24, blz. 
885 en het pleidooi van S. Harkema voor marginale toetsing van fiscale wetgeving met terugwerkende 
kracht door de Hoge Raad, FED FW 1996/623, naar aanleiding van de Notitie van de staatssecretaris van 
Financiën inzake terugwerkende kracht en eerbiedigende werking, van 12 juli 1996. 
60 Appèl op de Hoven, 19 juni 1996. Het verschijnsel kan niet uitsluitend van deze tijd worden genoemd. 
In 1925 hekelde E.M. Meijers reeds 'de stelsellooze, opportunistische en fragmentarische belastingwet
geving van tegenwoordig'. Richtige belastingheffing en richtige wetsredactie, WPNR 2883. 
61 Stevens, WFR 1987/5803. De auteur wijst er in dit verband terecht op dat de verhoogde belangstelling 
van de fiscale autoriteiten voor ethische rechtsbeginselen en het stelselmatig hameren op misbruik en 
oneigenlijk gebruik eerder worden ingegeven door een besef van machteloosheid dan door een ethisch 
reveil in fiscalibus. 
62 J. van der Hoeven, De drie dimensies van het bestuursrecht, 1989, blz. 153. 
63 J.W. Zwemmer, De belastingadviseur en de rechter, bundel Wat des keizers is, 1979, blz. 97. 
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alisatie nodig in de vorm van branche- of segmentgericht 'klantmanagement'. Ook 
een grote mate van alertheid en de bereidheid daadwerkelijk tegenspel te geven zijn 
geboden, waarbij souplesse een belangrijke factor is voor het behouden van de slag
vaardigheid.66 Bij over- en- weer alleszins pleitbare interpretaties van fiscale regel
geving zal men dan al snel willen overgaan tot gezamenlijk overleg om het 'fiscale 
midden' te vinden. 
In dit verband kan ook nog worden gewezen op de snelheid waarmee wijzigingen in 
het belastingrecht worden aangebracht. Niet alleen de belastingplichtigen en hun 
adviseurs zijn af en toe het spoor bijster, ook de ambtenaren van de Belastingdienst 
hebben soms het zicht op de implicaties van fiscale regelgeving verloren. Wanneer 
de partijen sneller bereid zijn vooroverleg te voeren, waarbij immers uitsluitsel 
wordt gegeven over de toepassing van de wet in het concrete geval, kan deze rechts
onzekerheid - althans op microniveau - worden weggenomen. 

4. OPZET EN VERANTWOORDING VAN DE STUDIE 

Deze studie bedoelt zoals gezegd een intern rechtsvergelijkend onderzoek te zijn 
naar de verbindendheid van afspraken, overeenkomsten en toezeggingen in het be
lastingrecht en het privaatrecht. Het onderzoek valt uiteen in twee delen. In het eerste 
deel, Op de grens van privaatrecht en belastingrecht, wordt in drie hoofdstukken 
ingegaan op onderwerpen die in het grensgebied tussen belastingrecht en privaat
recht voor het onderwerp van deze studie een rol spelen. In het eerste hoofdstuk 
worden het ontstaan van de eenheid van rechtsorde, de schakelbepalingen in het BW 
en de Algemene wet bestuursrecht en hun gevolgen voor het onderwerp van deze 
studie onderzocht. Daarnaast komt de doorkruisingsproblematiek bij de tweewegen
leer aan de orde en hetgeen in de literatuur de omgekeerde tweewegenleer wordt 
genoemd. In het tweede hoofdstuk worden de grenzen van de onderhandelbaarheid 
van het belastingrecht onderzocht en de rol die de openbare orde hierbij speelt. 
Hoofdstuk 3 betreft de vraag welke formele en materiële bronnen van verbintenissen 
in het belastingrecht en in het privaatrecht in het kader van het onderwerp van deze 
studie kunnen worden aangewezen. Hierbij staat de redelijkheid en billijkheid als 
ontstaansvoorwaarde voor verbintenissen centraal. Aan de orde komt tevens de vraag 
in hoeverre een onderscheid tussen overeenkomsten enerzijds en toezeggingen en 
andere uitlatingen anderzijds dogmatisch nog kan worden volgehouden. Uiteraard 
wordt aandacht besteed aan de vaststellingsovereenkomst als formele bron van ver
bintenissen. Kort besproken worden derdenbescherming bij vertegenwoordiging, de 

65 De Belastingdienst besteedt veel üjd en mankracht aan het opzetten en actualiseren van branche- of 
segmentbeschrijvingen, daarbij in zijn beleving soms niet weinig gehinderd door de beperkte wettelijke 
informatieverplichtingen van de betrokken doelgroep. 
66 Zie ook R.H. Happé, Klantgerichtheid en algemene beginselen van behoorlijk bestuur, parallel of 
paradox?, WFR 1993/6050. 
67 J.W. Zwemmer, Kroniek van het belastingrecht, NIB 1996/32. 
68 Van der Ouderaa, 1992, blz. 98. 
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onrechtmatige (overheids)daad en de wijze waarop rechtsfiguren als onverschuldigde 
betaling en ongerechtvaardigde verrijking zich in de toerekeningsleer tot elkaar ver
houden. Tot slot is aandacht besteed aan de noodzaak van rechtsvinding door middel 
van redenering per analogiam. 
Het tweede deel, Privaatrechtelijke aspecten van overeenkomsten met de fiscus, is 
gewijd aan de privaatrechtelijke leerstukken die op het onderwerp van deze studie 
van toepassing kunnen zijn en de invloed die zij kunnen hebben op de gebondenheid 
van de partijen. Hoofdstuk 4 bespreekt de problemen die zich kunnen voordoen in de 
precontractuele fase. In het licht hiervan wordt onderzocht onder welke voorwaarden 
normen van redelijkheid en billijkheid ofwel algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur in de verhouding burger-Belastingdienst een verplichting tot 
(door)onderhandelen of tot contracteren kunnen doen ontstaan. In hoofdstuk 5 komt 
de postcontractuele fase aan de orde. In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan 
de uitleg van overeenkomsten en de ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge 
Raad op het gebied van de normatieve uitleg in het privaatrecht en het belasting
recht. Vervolgens worden gebreken in de totstandkoming van overeenkomsten be
licht die kunnen worden ondergebracht in de categorieën dwaling of misleiding, 
misverstand en misbruik van omstandigheden. Ook worden de gevolgen van gewij
zigd inzicht en onvoorziene omstandigheden voor de verbindendheid van overeen
komsten met de fiscus besproken. In het licht van het toegenomen belang van nor
matieve uitleg van rechtshandelingen komt de vraag aan de orde in hoeverre het 
leerstuk van de onvoorziene omstandigheden nog een zelfstandige plaats in het ver
bintenissenrecht toekomt. Hoofdstuk 6 gaat in op een andere formele bron van ver
bintenissen, namelijk die van derdenbescherming bij vertegenwoordiging. Hier 
wordt onderzocht in hoeverre het bestuursrecht en het privaatrecht elkaar wederzijds 
hebben beïnvloed bij de ontwikkeling van het verbrede toedoenbeginsel in zijn hui
dige normatieve betekenis. De studie wordt afgerond met een samenvatting. Het 
manuscript is afgesloten op 31 januari 1999. 
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Deel 1 Op de grens van publiek- en privaatrecht 





1 Het ontstaan van de huidige eenheid van 

rechtsorde 

1.1 HET GEMENE RECHT EN DE TWEEWEGENLEER 

Hoewel beschikkingen in de sfeer van het belastingrecht sinds 1892 konden worden 
onderworpen aan toetsing door een onafhankelijke rechter, was het bestuursrecht als 
geheel begin twintigste eeuw nog een onontgonnen terrein, met name vanwege het 
ontbreken van bestuursrechtelijke rechtspraak.69 De burgerlijke rechter zag zich 
derhalve genoodzaakt deze leemte op te vullen op de grondslag van artikel 2 R.O. en 
artikel 1401 BW (oud). Normen ontleend aan de rechtsverhouding tussen burgers 
onderling moesten worden aangepast aan de rechtsverhouding tussen administratie 
en burger.70 Een, zoals Van der Hoeven het noemt, 'indrukwekkend stuk rechters
recht', dat veel bewondering heeft geoogst.71 Zo werd in 1924 het zgn. Ostermann-
arrest gewezen, dat de reikwijdte van artikel 1401 BW (oud) verbreedde tot het 
bestuursrecht. 
Ostermann, een koopman in plantenboter, had in 1915 goederen voor uitvoer en 
visitatie aangeboden aan de ambtenaren der invoerrechten te Amsterdam. Deze wei
gerden, zonder rechtsgrond, medewerking te verlenen aan de uitvoer. Ostermann 
eiste daarop schadevergoeding. Nadat het hof de vordering had afgewezen op grond 
dat het niet-vervullen van bestuursrechtelijke verplichtingen niet viel onder de 
rechtsbescherming van artikel 1401 BW, oordeelde de Hoge Raad dat ook organen 
van de overheid hun rechtsplicht behoren na te komen en dat hij die een wettelijk 
voorschrift overtreedt een onrechtmatige daad pleegt, onverschillig of dat voorschrift 
een privaatrechtelijk dan wel een bestuursrechtelijk karakter draagt. In de enkele 
overtreding van het wettelijk voorschrift ligt de verplichting tot vergoeding van het 
vermogensnadeel dat door de gedraging werd veroorzaakt, aldus de Hoge Raad.72 

A. Klap, Vage normen in het bestuursrecht, proefschrift, Leiden 1994, blz. 39. 
70 Van der Hoeven, 1989, blz. 154. 
71 Van der Hoeven, 1989, blz. 191. 
72 Ostermann I, HR 20 november 1924, NJ 1925, 89, door Van Dunne betiteld als 'novemberrevolutie'. 
Van Dunne II, 1997, blz. 198. 
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Vanaf dat moment werd het overheidsoptreden getoetst aan de normen die in het 
privaatrecht op het terrein van de onrechtmatige daad werden ontwikkeld. Na 1919 
kon het daarbij ook gaan om normen van maatschappelijke betamelijkheid. Deze 
situatie heeft bijgedragen aan het ontstaan van de leer van het gemene recht en de 
hieraan geparenteerde tweewegenleer. Uitgangspunt was dat het gemene recht voor 
de gehele samenleving gold voor zover geen bijzondere regels waren gegeven voor 
bijzondere terreinen of gevallen. Het privaatrecht gold daarbij als het gemene recht, 
waarop het bestuursrecht als uitzonderingsrecht voortdurend inbreuk maakte. Waar 
bestuursrechtelijke regels ontbraken, was het privaatrecht van toepassing. Dit bracht 
mee dat het een overheidsorgaan alleen dan niet vrij stond om tot het bereiken van 
zijn doel de privaatrechtelijke weg te kiezen wanneer uit het bestuursrechtelijk voor
schrift bleek dat de wetgever de privaatrechtelijke weg uitdrukkelijk niet gevolgd 
wilde zien.74 De afweging van algemeen en bijzonder belang, een wezenlijk kenmerk 
van het bestuursrecht, vond daardoor plaats binnen een rechtskader dat daarop niet 
bepaald was toegesneden. Het systeem van het privaatrecht is immers in de eerste 
plaats gericht op de behartiging van het eigen belang en reeds om die reden niet 
geschikt voor de toetsing van de publieke taakvervulling. Het bestuursrecht daaren
tegen heeft niet als enige functie het beschermen van de burger tegen onrechtmatig 
handelen van de overheid, maar is in de eerste plaats bestemd om de overheid in
strumenten te bieden voor de inhoudelijke vaststelling en verwezenlijking van het
geen het algemeen belang vordert.75 Het belangrijkste probleem, op welke wijze 
adequaat bestuur te verenigen met adequate rechtsbescherming, bleef derhalve onop
gelost. 

In het privaatrecht werd allengs duidelijk dat de gelijkheid in het recht, zoals die in 
het oude BW van 1838 gestalte had gekregen, slechts een formele gelijkheid voor de 
wet was, die in veel gevallen niet overeenstemde met de werkelijke verhoudingen 
van de betrokken partijen. Dit besef leidde tot het treffen van beschermende maatre
gelen die deze ongelijkheid moesten verminderen of opheffen. De algemene norm 
van maatschappelijke betamelijkheid en goede trouw werd daartoe gesubjectiveerd, 
dat wil zeggen dat de norm in toepassing varieerde naar gelang de omstandigheden 
van het geval, zoals de aard van de rechtshandeling, de hoedanigheid van de partijen 
en hun onderlinge verhouding. Dit gebeurde op twee terreinen. Enerzijds breidde de 
wetgever de categorie 'strijd met de wet' uit door het opnemen van meer dwin
gendrechtelijke bepalingen, waarmee algemene regels ten behoeve van bepaalde 
groepen personen en rechtshandelingen werden gedifferentieerd.76 Anderzijds zorgde 

73 Lindenbaum-Cohen, HR 31 januari 1919, NJ 1919, blz. 161. 
74 In 1915 oordeelde de rechtbank Amsterdam: 'Niets belet dat een regeeringscollege ter bevordering van 
de aan zijne zorg toevertrouwde openbare belangen, volgens het B.W. verbindende overeenkomsten 
sluit.' Rechtbank Amsterdam 20 december 1915, NJ 1916, blz. 81. 
75 Van der Hoeven, 1989, blz. 164. Zijn standpunt werd voornamelijk ingegeven door het beleid dat de 
staat als overheid-eigenaar voerde, bijvoorbeeld ten aanzien van de inrichting van de Usselmeerpolders, 
waarbij belangen van derden, gelijke behandeling en redelijkheid niet of nauwelijks werden getoetst. 
76 Bekende voorbeelden zijn arbeids-, huur- en pachtrecht en bepaalde soorten rechtshandelingen als 
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de toepassing door de rechter van de algemene norm op het individuele geval ervoor 
dat leerstukken als misbruik van omstandigheden en informatie-, mededelings- en 
onderzoeksplichten in de rechtspraak tot ontwikkeling kwamen.77 De aldus ontwik
kelde subnormen zijn ontegenzeglijk van invloed geweest op de ontwikkeling van de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het behoeft immers geen betoog dat de 
kwalitatieve gelijkheid van rechtssubjecten, waarvan het privaatrecht in eerste in
stantie bij wege van fictie uitging, in de verhouding tussen overheid en burger feite-

78 

lijk noch rechtens aanwezig was en is. 

In het bestuursrecht, met name op het gebied van het belastingrecht en de sociale 
verzekeringen, ontstond na de Tweede Wereldoorlog een omvangrijke wetgeving en 
nam de administratieve rechtspraak op deze terreinen evenredig toe, waarmee gaan
deweg theoretisch vorm aan het bestuursrecht werd gegeven waar het betreft onder
werpen als algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de formele rechtskracht van 
beschikkingen, nietigheid en vernietigbaarheid, de betekenis van pseudowetgeving, 
de gebondenheid aan toezeggingen en de geoorloofdheid van het toepassen van de 
tweewegenleer.79 Een teken dat ook het belastingrecht als bijzonder administratief 
recht een volwassen status had bereikt, kan het ontstaan in 1959 van de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen worden genoemd. Toch bleef het privaatrecht met name 
op het terrein van de overeenkomst een belangrijke rol spelen. In 1987 paste de 
Hoge Raad op een 'bestuursrechtelijke overeenkomst' fundamentele regels van ver
bintenissenrecht toe door te beslissen dat de verplichtingen van de partijen mede 
worden bepaald door de aard van de overeenkomst en de eisen van de redelijkheid 
en billijkheid.80 

Het betrof hier een gemeenschappelijke regeling, het soort overeenkomst dat altijd 
als het prototype van de bestuursrechtelijke overeenkomst werd beschouwd. De 
burgerlijke rechter achtte zich evenwel bevoegd. Eiser werd ontvankelijk verklaard 
en de overeenkomst werd getoetst aan privaatrechtelijke normen. Uit dit arrest blijkt 
derhalve dat de bestuursrechtelijke overeenkomst in zijn meest zuivere betekenis, dat 
wil zeggen de overeenkomst die volledig door het bestuursrecht wordt beheerst, in 
het Nederlandse recht niet tot ontwikkeling is gekomen. Overeenkomsten die de 
overheid sluit worden beheerst door normen van privaatrecht, ook als het bestuurs
rechtelijke bevoegdheden betreft, of de contractspartners overheidslichamen zijn. 
Het verbintenissenrecht is hier derhalve tot gemeenschappelijk recht geworden, zij 
het dat - aangezien de overheid erbij betrokken is - moet worden gesproken van een 
gemengde rechtsvorm, die zowel privaatrechtelijke als bestuursrechtelijke elementen 
bevat. 

afbetalings- en huurkoopovereenkomsten, kredietverlening en colportage. 
77 Vranken, 1989, blz. 73. 
78 Van der Hoeven, 1989, blz. 158. 
79 Van der Hoeven ,1989, blz. 154. 
80 HR 10 april 1987, NJ 1988, 148. Zie ook Bloembergen & Lubach, WPNR 5885, blz. 450. 
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Het einde van de twintigste eeuw kenmerkt zich ten slotte door een afstand nemen 
van de leer dat het privaatrecht het gemene recht vormt. Het administratieve recht is 
volwassen geworden, van uitzonderingsrecht is geen sprake meer. Hoewel het 
burgerlijk recht over het algemeen ouder, verder ontwikkeld en dus ook rijper is dan 
het administratieve recht, kunnen beide rechtsgebieden thans als gelijkwaardig wor
den beschouwd, zij het dat de invloed van het burgerlijk recht op het administratieve 
recht nog steeds groter is dan vice versa. Een voorbeeld van de invloed die het be
stuursrecht op het privaatrecht kan hebben is het Deltaschade-arrest van 1988, 
waarmee de toepassing van het gelijkheidsbeginsel 'contra legem' bij begunstigend 
beleid, afkomstig uit het belastingrecht, in het privaatrecht werd geïntroduceerd. 
Een tweede voorbeeld kan worden gevonden in het arrest Ontvanger-Hamm q.q. van 
1997, waarin het vereiste van onmiddellijke kenbaarheid van een schrijf- of tikfout 
of daarmee gelijk te stellen vergissing zoals dat in het belastingrecht werd ontwik
keld (de schrijf- en tikfoutenleer bij ambtelijk verzuim), analogisch werd toegepast.84 

De onmiddellijke kenbaarheid van de vergissing voor de curator werd zonder meer 
aangenomen en deze werd vervolgens toegerekend aan de boeldelschuldeisers. Zou 
de ontvanger zijn schade niet vergoed krijgen, dan zouden deze ongegrond worden 
verrijkt. 

Het privaatrecht en het administratieve recht kunnen eveneens als gelijkwaardig 
worden aangemerkt omdat de methode van rechtsvinding in het administratieve recht 
(van oudsher) niet wezenlijk verschilt van die in het privaatrecht.86 Fundamentele 
waarden, begrippen en beginselen werken in beide rechtsgebieden op dezelfde wijze 
door,87 en geschreven en ongeschreven recht worden in beide rechtsgebieden gelij
kelijk behandeld. Ook de ontwikkeling van een algemeen deel van bestuursrechtelij
ke wetgeving, neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht, heeft ertoe bijgedragen 
dat het bestuursrecht, evenals het privaatrecht, thans wordt gedacht als een open 
systeem met een begrippenapparaat.88 Het is derhalve niet overdreven te stellen dat 
beide rechtsgebieden thans tot één en dezelfde rechtsorde behoren. 

81 Bloembergen & Lubach, WPNR 5885, blz. 447. H.J. Simon, De magische lijn en Windmill revisited, 
NJB 16 oktober 1998, afl. 37, blz. 1667. 
82 HR 15 juli 1988, NI 1989, 714. 
83 P.J. Wattel, Relativering van formele rechtskracht en een omgekeerde twee-wegenleer, WFR 
1991/5947, blz. 126. 
84 HR 12 september 1997, NI 1998, 145. 
85 HR 5 september 1997, NI 1998, 438. Zie over dit onderwerp uitgebreid H.C.F. Schoordijk, Onver
schuldigde betaling aan de faillissementsurator, Afscheidscollege, Amsterdam, 1997, blz. 5 en 6, en 
M.W. Scheltema, Onverschuldigde betaling en faillissement, WPNR 97/6290, blz. 764 t/m 768. 
86 Zie ook H.C.F. Schoordijk, Het fiscale compromis, WFR 1991/5974, blz. 1214. 
87 Bloembergen & Lubach, WPNR 5885, blz. 448. 
88 Zie in dit verband ook het Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997, Besluit van 21 juli 1997, 
AFZ97/2526M, Stcrt. 1997, 138, V-N 1997, blz. 2707 e.v. 
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1.1.1 Eenheid via schakelbepalingen NBW en/of analogische redenering 

Een andere factor waaruit de hierboven genoemde eenheid van rechtsorde kan wor
den afgeleid zijn de schakelbepalingen van het BW. Schakelbepalingen hebben als 
gevolg dat bepaalde regels bij wege van analogie toepasselijk worden buiten het 
terrein waarvoor zij in eerste instantie zijn geschreven. Zo strekken de schakelbepa
lingen van het BW ertoe dat de bepalingen van boek 3 (Vermogensrecht algemeen) 
ook buiten het vermogensrecht toepassing vinden, althans voor zover de aard van de 
rechtshandeling of de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.89 Hoewel als uit
gangspunt gold dat met de zinsnede 'buiten het vermogensrecht' alleen andere ter
reinen van het privaatrecht werden bedoeld, zoals het familierecht, gaan stemmen op 
om deze bepalingen eveneens op het administratieve recht van toepassing te verkla
ren. Of dit wel of niet tot de mogelijkheden behoort, kan in het midden worden ge
laten, omdat langs analogische weg hetzelfde kan worden bereikt. In de literatuur is 
bijvoorbeeld met klem betoogd dat de bepalingen van boek 6 BW, Afdeling 10, 
terzake van schadevergoeding, en Afdeling 11, terzake van verbintenissen tot beta
ling van een geldsom, ondanks het ontbreken van een schakelbepaling van overeen
komstige toepassing moeten zijn op het administratieve recht. Het bezwaar dat de 
overheid door gebruikmaking van het privaatrecht tot misbruik van recht zou kunnen 
komen, wordt weggenomen door artikel 3:14 BW, waarin wordt bepaald dat een 
bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht toekomt niet mag worden 
uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven regels van bestuursrecht. 
Ook kan hier nog worden gewezen op de betekenis van de term 'belang' in het hui
dige artikel 3:303 BW. Ook het algemeen belang, zoals de overheid dat behartigt, is 
een belang in de zin van dat artikel. Anders dan voorheen kan het algemeen belang 
thans derhalve voldoende grond vormen voor de toewijzing door de burgerlijke 
rechter van een vordering uit onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW. Een privaat
rechtelijk belang is daarvoor niet vereist.91 

89 Zie de artikelen 3:15, 3:59, 3:79 en 3:326 BW. 
90 Bloembergen & Lubach, WPNR 5885, blz. 450. Zie ook M.B.M. Loos, De relativiteit van de kwalifi
catie van de energieleveringsovereenkomst als publiek- of privaatrechtelijke overeenkomst, NTBR 
1996/9, blz. 234, voetnoot 3. 'Wat er ook moge zijn van de historisch gegroeide tweedeling tussen pu
bliek- en privaatrecht, voor het huidige recht kan dit niet meer beslissend zijn, nu de wetgever zelf -
evenals de rechter - toepassing van het privaatrecht mogelijk acht en de daarvoor vereiste bestuursrechte
lijke grondslag gegeven heeft in de genoemde artikelen,' aldus de auteur. 
91 Staat-Benckiser, HR 14 april 1989, NJ 1990, 712., m. nt. C.J.H.B./J.C.S. In 1973 overwoog de Hoge 
Raad nog dat het algemene belang dat voor elk overheidslichaam betrokken is bij de naleving van voor
schriften op zichzelf niet behoort tot de belangen die artikel 1401 BW (oud) beoogde te beschermen. 
Limmen-Houtkoop HR 9 november 1973, NJ 1974, 91, m. nt. W.F. Prins. Zie ook P.J. Wattel, De reik
wijdte van de fiscale vaststellingsovereenkomst (I), WPNR 96/6217, blz. 221, en Simon, NJB 1998, blz. 
1675. 
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1.2 DE AANVULLENDE ROL VAN HET PRIVAATRECHT 

Over heffingen door de gemeentelijke overheid werden tot in de negentiende eeuw 
regelmatig overeenkomsten gesloten. In veel gemeenten was het namelijk gebruike
lijk om vermogende ingezetenen tot het blijven in die gemeente te bewegen door het 
met hen op een akkoordje te gooien over de plaatselijke inkomstenbelasting. Aange
zien geen inkomsten vanuit het rijk in de gemeentekas stroomden, kon met name in 
kleine gemeenten het vertrek van één vermogende belastingplichtige al catastrofaal 
zijn. Aan deze gewoonte kwam pas in 1922 een einde, toen de uitvoering van de 
gemeentelijke inkomstenbelasting aan de rijksadministratie werd overgedragen.92 De 
arresten waarin de Hoge Raad in de twintiger en dertiger jaren de gemeentelijke 
overheid in beginsel niet het recht had ontzegd de privaatrechtelijke weg te kiezen, 
ook al had zij het onderwerp bestuursrechtelijk geregeld, moeten worden gezien als 
een na-ijleffect van deze situatie.93 

In 1931 oordeelde de Hoge Raad dat de toezegging van de gemeente Amsterdam om 
een bestaande belastingverordening niet uit te voeren nietig was wegens ongeoor
loofde oorzaak. Een gemeente is immers niet alleen bevoegd, maar ook verplicht om 
de bestaande verordeningen uit te voeren zoals zij zijn vastgesteld. Een overeen
komst waarin de gemeente toezegt dat, indien de belasting toch wordt geheven, het
zelfde bedrag als schadevergoeding zal worden terugbetaald, is onverbindend. De 
gemeente zou dan langs een omweg aan de nakoming van haar door het bestuurs
recht opgelegde verplichtingen kunnen ontkomen, en dat is onaanvaardbaar. 
In 1939 had G.J. Wiarda, na zijn bespreking van onder andere enkele arresten van de 
Hoge Raad inzake belastingheffing door lagere overheden, in zijn proefschrift ge
concludeerd dat de overheid naast het bestuursrecht van de privaatrechtelijke weg 
gebruik mocht maken, tenzij aanwijzingen bestonden dat het publieke recht voor een 
bepaald doel een bepaalde weg exclusief had voorgeschreven.95 In 1970 schreef hij 
dat deze regel nog onverkort gold, met dien verstande dat de overheid, als gevolg 
van de Landsmeerarresten, bij het nemen van een beschikking niet meer kon afwij
ken van eerder gedane toezeggingen, maar deze op grond van opgewekt vertrouwen 
gestand moest doen. In de jaren zeventig kwam de tweewegenleer evenwel onmis-

Dit was geenszins een zuiver Nederlandse aangelegenheid. In 1549 werd tussen de stad Augsburg en 
de bankier Fugger een overeenkomst gesloten over de betaling van een lumpsum aan belastinggelden, 
waarna de bankier vrij zou zijn van alle stedelijke belastingen. Van der Poel, 1942, blz. 315. 
93 De Hoge Raad oordeelde dat naast dan wel in plaats van heffing op grond van de belastingverordening 
ook bij overeenkomst een bedrag kon worden geïnd. HR 20 maart 1931, NI 1931, 941; HR 16 april 
1925, WvhR 11449 en HR 1 april 1926, WvhR 11515. Van der Poel, 1942, blz. 346. 
94 HR 6 februari 1931 W, 12258. Wiarda, 1939, blz. 173. 
95 Onder meer HR 14 november 1930, NI 1931, 222 ter zake van onverschuldigde betaling (zie boven) 
en HR 1 februari 1928, NI 1928, blz. 782, waar ten aanzien van de verjaring van een gemeentelijke 
belastingschuld krachtens aanslag in de gemeentelijke inkomstenbelasting werd overwogen dat 
'zoodanige verjaring wordt beheerscht door het voorschrift van het gemeene recht, ten deze het Burger
lijk Wetboek, voorzoover althans niet de bestuursrechtelijke bepalingen een afwijkende regeling inhou
den.' G.I. Wiarda, Overeenkomsten met overheidslichamen, proefschrift, 1939, blz. 60 en blz. 64. 
96 G.I. Wiarda, De overheid als contractante, WPNR 1970/5067, blz. 28. 
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kenbaar onder druk te staan, omdat privaatrechtelijke regelingen in de verhouding 
tussen de burger en de overheid, waar het de rechtsbescherming van de burger be
treft, vaak de waarborgen misten die het administratieve recht inmiddels wèl te bie
den had. 
In 1974 kwam dan ook de kentering, toen het veelbesproken Bijstandsarrest werd 
gewezen.97 In zijn noot onder het arrest constateerde A.R. Bloembergen dat de over
heid van de privaatrechtelijke weg gebruik mag maken, tenzij daaraan een wettelijk 
beletsel in de weg staat of het volgen van de privaatrechtelijke weg misbruik van 
bevoegdheden of van feitelijke machtspositie oplevert.98 Uit het oordeel van de Hoge 
Raad in het arrest Heesch-Van den Akker uit 1986 kon vervolgens worden gecon
cludeerd, dat vanaf dat moment van geval tot geval moest worden nagegaan, in hoe
verre het gebruik van het privaatrecht zich nog liet verenigen met de bestuursrechte
lijke regelingen. 
In 1990 werd ten slotte het Windmillarrest gewezen, waarin nieuwe criteria voor de 
tweewegenleer werden gegeven. De staat had tegen Windmill BV een actie uit on
rechtmatige daad ingesteld, die was gebaseerd op zijn eigendomsrecht op de Nieuwe 
Waterweg. Windmill BV wilde daarin namelijk afvalstoffen lozen zonder hiervoor 
een financiële vergoeding te betalen. Weliswaar kan op grond van artikel 19 lid 7 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren een bestuursrechtelijke heffing worden 
opgelegd, maar de daartoe vereiste AMvB was niet tot stand gekomen. Abstraherend 
van het geval kwam de Hoge Raad tot een formulering van algemene strekking: 

'Het gaat hier om de vraag of de overheid, ingeval haar bij een bestuursrechtelijke 
regeling bepaalde bevoegdheden zijn toegekend, die belangen ook mag behartigen 
door gebruik te maken van haar in beginsel krachtens het privaatrecht toekomende 
bevoegdheden, zoals aan het eigendomsrecht ontleende bevoegdheden, de bevoegd
heid overeenkomsten naar burgerlijk recht te sluiten, of de bevoegdheid, een vorde
ring op grond van een jegens haar gepleegde onrechtmatige daad bij de burgerlijke 
rechter in te stellen.' 10° 

Vervolgens werd overwogen dat, wanneer de bestuursrechtelijke regeling geen ex
pliciete voorziening bevat, de privaatrechtelijke weg mag worden bewandeld, mits 
het publieke recht daarmee niet op onaanvaardbare wijze wordt doorkruist. Voor het 
antwoord op de vraag wanneer daarvan sprake is, werden drie toetsingscriteria ont
wikkeld: 
a) Inhoud en strekking van de regeling (die mede kan blijken uit haar geschiedenis); 

97 HR 22 februari 1974, NJ 1975, 381, R.K. Vereniging voor Kinderbescherming-Gemeente Roosendaal 
en Nispen. 
98 Onder verwijzing naar Kruseman-Gemeente Amsterdam, HR 13 april 1962, NJ 1964, 366. 
99 Aldus annotator M. Scheltema onder het arrest, HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723. 
100 HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393 (Gipsslurry). In gelijke zin NJ 1991, 69 (Lelystad-Kunststudio), NJ 
1991, 394 (De Pina-Helmond), HR 11 december 1992, RvdW 1993, 6; HR 22 oktober 1992, RvdW 
1993, 211 en HR 18 februari 1994, NJ 1995, 718 (Staat-Kabayel), en de besprekingen van A.R. Bloem
bergen en W.G. Huijgen in WPNR 6074. 
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b)De wijze waarop en de mate waarin, in het kader van die regeling, de belangen 
van de burgers zijn beschermd, één en ander tegen de achtergrond van de overige 
geschreven en ongeschreven regels van bestuursrecht; 
c) De vraag of de overheid door gebruikmaking van de bestuursrechtelijke regeling 
een vergelijkbaar resultaat kan bereiken als door gebruikmaking van de privaatrech
telijke bevoegdheid. Is dat het geval, dan is dit een belangrijke aanwijzing dat voor 
de privaatrechtelijke weg geen plaats is, aldus de Hoge Raad. 
De vordering van de Staat werd afgewezen.Uit het arrest valt echter niet op te maken 
dat het privaatrecht zijn belang voor het bestuur heeft verloren. Evenmin kan hieruit, 
noch uit latere arresten, worden afgeleid, zoals in de literatuur wel is betoogd, dat de 
oorspronkelijke tweewegenleer hiermee ter ziele is gegaan,1 maar slechts dat deze 
een herijking heeft ondergaan. Thans geldt de regel dat het privaatrecht voor het 
administratieve recht (alleen nog) aanvullende betekenis heeft.102 Ook de wetgever 
heeft dit ingezien. Blijkens de tekst van de artikelen 2:1 BW, 3:14 BW en 3:305 BW 
mag de overheid nog slechts 'in beginsel' privaatrechtelijk optreden. Hetzelfde uit
gangspunt ligt mede ten grondslag aan de artikelen 3:1 en 1:3 lid 1 van de Algemene 
wet bestuursrecht. 

De fiscale equivalent van het Windmill-arrest kan worden gevonden in een arrest van 
de Hoge Raad uit 1998. Een belastingplichtige had in 1989 voor f28 miljoen twee 
pakketten aandelen verkocht die tot een aanmerkelijk belang behoorden. Daarover 
was rond f5,5 miljoen aan belasting verschuldigd (20%) wegens het behalen van 
winst uit aanmerkelijk belang. Hij vroeg in 1990 uitstel voor het indienen van zijn 
aangifte inkomstenbelasting over 1989. Daarbij overlegde hij een voorlopige aan
gifte over 1989 met een geschat inkomen van f50.000. De winst uit aanmerkelijk 
belang werd opgenomen in de definitieve aangifte. In 1992 werd een voorlopige 
aanslag opgelegd naar een belastbaar inkomen van f5,7 miljoen. Dit bedrag werd 
enkele maanden later betaald. Gezien het bepaalde in de toenmalige heffingsrentere-
geling als neergelegd in artikel 30a, derde lid, sub a van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen kon de Belastingdienst geen heffingsrente in rekening brengen. In 
een procedure voor de burgerlijke rechter stelde de staat dat de belastingplichtige en 
zijn gemachtigde een onrechtmatige daad jegens de Belastingdienst hadden gepleegd 
waardoor de Belastingdienst renteschade had geleden. De rechtbank wees deze vor
dering af onder verwijzing naar de tweewegenleer. De Hoge Raad verwierp het 
sprongcassatieberoep van de staat met de overweging dat bij de ontstaansgeschiede
nis van het genoemde wetsartikel weliswaar was onderkend dat belastingplichtigen 
bij de voorlopige aangifte een te lage schatting van hun inkomen zouden kunnen 
doen, maar desondanks niet was gekozen voor een wettelijke regeling om aldus 

101 Zie Th.G. Drupsteen, De Pina-Helmond; het einde van de twee-wegenleer, 840 AA 39 (1990). 
102 Zie ook W.U. Beurskens, Hoeveel toekomst heeft de 'doorkruisingsleer'?, NTBR 1997/9, blz. 282, 
die er terecht op wijst dat het bestuursrecht daarmee trekken van het privaarecht zal overnemen, hetgeen 
er uiteindelijk toe moet leiden dat (vrijwel) alle geschillen tussen burger en overheid door één rechter 
worden beslecht, waardoor het overheidsoptreden zo veel mogelijk op grond van één normenstelsel kan 
worden getoetst. 
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veroorzaakte renteverliezen te voorkomen. De geschiedenis van de totstandkoming 
van het wetsartikel bevatte geen enkel aanknopingspunt voor de mogelijkheid dat 
langs privaatrechtelijke weg vergoeding voor renteverliezen zouden kunnen worden 
gevorderd, terwijl er een publiekrechtelijke weg had opengestaan.103 

1.2.1 Bevoegdheid van de burgerlijke rechter 

De bevoegdheid van burgerlijke rechter wordt zoals bekend sinds 1915104 bepaald 
door het te beschermen belang en niet door het bestuursrechtelijk of privaatrechtelijk 
karakter van het geschil. Indien een partij het te beschermen recht in een privaat
rechtelijke vorm giet, is de burgerlijke rechter derhalve bevoegd om van het geschil 
kennis te nemen. De ontvankelijkheidsvraag hangt, waar het de staat betreft, blijkens 
het Windmillarrest af van de vraag of hij bevoegd is om de privaatrechtelijke weg te 
bewandelen. Dat is alleen het geval indien doorkruising van het bestuursrecht aan
vaardbaar is. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is de uitspraak van het hof 
Arnhem in 1992. Het hof oordeelde dat ingevolge artikel 1395 BW oud (thans arti
kel 6:203 BW) een partij die zonder rechtsgrond heeft betaald gerechtigd is tot te
rugvordering. Deze voorschriften geven uitdrukking aan een beginsel dat voor het 
gehele recht geldt, aldus het hof.105 Het betrof hier een ambtelijk verzuim, waardoor 
de belanghebbende f93.954 meer ontving dan het bedrag waarop hij recht had. De 
betaling kon niet langs de weg van een navorderingsaanslag ongedaan worden ge
maakt. De situaties waarin kan worden nagevorderd zijn immers limitatief in artikel 
16 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgesomd.106 Geen van deze situa
ties deed zich hier voor. Het hof overwoog evenwel dat het bepaalde in artikel 16 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een privaatrechtelijke actie uit onver
schuldigde betaling niet uitsluit.107 

Toetsing aan het eerste criterium, de inhoud en strekking van de regeling, geeft hier 
als resultaat dat de Algemene wet inzake rijksbelastingen in een geval als het onder
havige geen remedie bood. Een navorderingsaanslag kon niet worden opgelegd, 
andere bestuursrechtelijke middelen stonden de staat niet ten dienste. Zou dat wel het 
geval zijn, dan was de staat niet-ontvankelijk geweest in zijn vordering. Wat het 

104 Guldemond-Noordwijkerhout, HR 31 december 1915, NJ 1916, 407. 
105 Hof Arnhem 4 februari 1992, NJ 1993, 789, V-N 1992, blz. 842. In eerste aanleg Rechtbank Almelo, 
13 december 1989, nr. 529/89, V-N 1990 blz. 1166, waarin de eis van de Staat eveneens werd toegewe
zen. 
106 In Hof 's-Hertogenbosch 23 april 1976, BNB 1977/215, oordeelde het hof dat een vergissing bij de 
verrekening van een primitieve aanslag geen feit kan opleveren dat het opleggen van een navorderings
aanslag ex art. 16 AWR rechtvaardigt. Hier werd tweemaal eenzelfde bedrag terugbetaald. De inspecteur 
legde binnen de navorderingstermijn een navorderingsaanslag op tot dat bedrag. Het hof vernietigde deze 
beschikking, omdat zich hier geen van de limitatief opgesomde gevallen van artikel 16 AWR voordeed. 
107 Een voorbeeld waarin de Officier van Justitie op basis van art. 6:162 BW een verhuisbevel kon eisen, 
is Pres. Rechtbank Amsterdam, 16 december 1993, KG 1994, 22. Wattel, WPNR 96/6217, blz. 221. 
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tweede en het derde criterium betreft geldt dat de regeling van artikel 16 van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen de belastingplichtige weliswaar een betere 
bescherming biedt dan een procedure op grond van onverschuldigde betaling, maar 
dat die regeling hier niet van toepassing was. Van een vergelijkbaar resultaat kon 
derhalve evenmin sprake zijn. De Belastingdienst kon in dit geval derhalve gebruik 
maken van de privaatrechtelijke weg. 
In de literatuur is wel betoogd dat gebruikmaking van het privaatrecht is geoorloofd, 
aangezien in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, noch in enige andere belas
tingwet, een verbod is opgenomen om een actie uit onverschuldigde betaling in te 
stellen.1'08 Mijns inziens is dit een onjuiste maatstaf. In dat geval zou immers elke 
bestuursrechtelijke regeling kunnen worden omzeild zolang er geen verbod op een 
privaatrechtelijke actie in is opgenomen. Het gaat niet om de vraag of expliciet een 
verbod is opgenomen, maar om de vraag of de bestuursrechtelijke regeling al dan 
niet een exclusief karakter draagt.109 In 1995 oordeelde het hof Arnhem dat een aan
slag vennootschapsbelasting niet eenvoudigweg met een bedrag van f 350.000 kon 
worden verhoogd ter uitvoering van een compromis.110 Dat zou immers in strijd 
komen met het legaliteitsbeginsel. 

1.2.2 Twee wegen voor de ontvanger 

De vraag of de overheid van de privaatrechtelijke weg gebruik mag maken als er 
voor haar ook een bestuursrechtelijke weg openstaat (met andere woorden, of regels 
van privaatrecht van toepassing kunnen zijn op bestuursrechtelijke verhoudingen) 
werd, met name waar het de heffing van rijksbelastingen betreft, aanvankelijk ont
kennend beantwoord. Op het terrein van de invordering kwam men evenwel al vrij 
snel tot het inzicht dat vergissingen bij de uitbetaling van belastingbedragen zich niet 
langs de weg van de Invordering s wet 1845, die uitging van een gesloten systeem, 
lieten herstellen. In 1877 - het BW bestond nog slechts enkele tientallen jaren, het
geen een begrijpelijk legisme meebracht - had de Hoge Raad nog geoordeeld dat bij 
de invordering van achterstallig registratierecht ingevolge artikel 1286 BW (oud) 
geen moratoire interessen in rekening mochten worden gebracht, omdat het BW 
alleen privaatrechtelijke betrekkingen regelde en het artikel derhalve niet op be
stuursrechtelijke schulden mocht worden toegepast,111 maar dit standpunt werd niet 

herhaald. 
In 1930 oordeelde de Hoge Raad: 'dat krachtens artikel 1395 BW hetgeen, zonder 
verschuldigd te zijn, betaald is, kan teruggevorderd worden en dit voorschrift van het 
gemeene recht ook van toepassing is op betalingen van bestuursrechtehjken aard, 

108 G. Groen, Terugvordering door de staat van onverschuldigd terugbetaalde belasting, WER 

1993/6065. 
109 Zie ook Van Rossum, 1991, blz. 178. 
110 Hof Arnhem 14 maart 1995, nr. 93/0156, V-N 1995, blz. 2473. Zie ook § 1.4.4. 
111 HR 25 februari 1877, W. 4082. 
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voorzoo veel niet uit de wet het tegendeel volgt.'112 Alleen wanneer de wet een bij
zondere administratieve procedure kent om over de verschuldigdheid te beslissen, 
kan de privaatrechtelijke weg niet worden gevolgd. Het doet dus niet ter zake of de 
betaler tot betaling verplicht meende te zijn op grond van een privaatrechtelijke dan 
wel een bestuursrechtelijke regel. Evenmin is van belang, of de overheid haar rech
ten op het bedrag in kwestie aan een regel van bestuursrecht dan wel van privaatrecht 
meende te kunnen ontlenen. 
In 1957 besliste de Hoge Raad opnieuw dat artikel 1395 BW (oud) inzake onver
schuldigde betaling 'ook van toepassing is op betalingen van bestuursrechtelijke 
aard, voor zover niet uit de wet het tegendeel voortvloeit.'11 Een recenter voorbeeld 
is het hierboven in § 1.2 besproken arrest van het hof Arnhem uit 1992, waarin niet 
langer werd gesproken van 'het gemene recht' maar van 'het gehele recht'.114 

1.2.2.1 Het open systeem van de Invorderingswet 1990 

Bij de invoering van de Invorderingswet 1990 heeft de wetgever voor een open sys
teem gekozen. Dat betekent dat de ontvanger, waar het de invordering van rijksbe
lastingen betreft, naast de bevoegdheden die hij op grond van de Invorderingswet 
reeds kan uitoefenen ook beschikt over de wettelijke bevoegdheden die elke andere 
schuldeiser toekomen. Zijn bevoegdheden zijn derhalve niet beperkt tot het innen 
van belastingschulden. Hij kan langs privaatrechtelijke weg ook maatregelen nemen 
om verkorting van zijn verhaalsrechten te beperken of te voorkomen. Dat kan zelfs 
als de belastingschuld nog niet is geformaliseerd in een aanslag en dus nog slechts 
materieel vaststaat, zo oordeelde de Hoge Raad in 1996 in het arrest Van Maarse-
veen-Ontvanger.115 In dit arrest sprak de ontvanger de Van Maarseveengroep met 
succes aan uit onrechtmatig handelen, omdat de Belastingdienst zich door de handel 
van deze groep in vervangingsreservevennootschappen via zogenoemde katvangers 
zeer grote bedragen aan vennootschapsbelasting zag ontgaan. Het leegschudden van 
de BV's voltrok zich met dramatische snelheid, zodat veelal nog geen aanslagen 
vennootschapsbelasting waren opgelegd. De stelling van de M-groep dat de ontvan-

112 HR 14 november 1930, NJ 1931, 222. In dezelfde zin Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 23 juni 
1932, no. 5591. 
13 NJ 1957, 523. Andere arresten waarin de tweewegenleer werd aanvaard zijn HR 26 april 1925, NJ 

1925, 649, HR 1 april 1926, NJ 1926, 577, HR 19 en 20 maart 1931, NJ 1931, 470 en 941, HR 13 april 
1962, NJ 1964, 366 (Kruseman-Gemeente Amsterdam), HR 2 februari 1966, NJ 1966, 415 (Hoogeloon), 
HR 19 januari 1968, NJ 1968, 166 (Eindhoven-Staals) en HR 11 december 1981, NJ 1983, 320 
(Ameland-De Boer). 
114 Hof Arnhem 4 februari 1992, NJ 1993, 789. 
115 HR 28 juni 1996, NJ 1996, 102. Anders R.W.J. Kerckhoffs, Het arrest Van Maarseveen/Ontvanger: 
rechtmatige invordering via onrechtmatige daad, MBB nr. 6, juni 1997, die van mening is dat de Hoge 
Raad in dit arrest aan het open systeem 'een te extensieve interpretatie' heeft gegeven, en P.J. Wattel, 
Over de grenzen van civiele invordering (contra HR 28 juni 1996. RvdW 1996, 156), WPNR 96/6243, 
die meent dat een materiële belastingschuld moet worden vergeleken met een natuurlijke verbintenis, 
zodat de ontvanger bij gebreke van afdwingbaarheid daarvan niet geacht kan worden in zijn vorderings
rechten onrechtmatig te zijn verkort. 
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ger in zijn actie uit onrechtmatig handelen zou zijn beperkt door de formele bepalin
gen inzake aansprakelijkstelling als neergelegd in de Invorderingswet (artikel 49 
e.V.), werd verworpen. Ook het bepaalde in artikel 40 van de Invorderingswet 1990 
werd niet van toepassing geacht, nu de vordering van de ontvanger niet strekte tot 
invordering van belastingschulden, maar tot schadevergoeding. Diens toekomstige 
verhaalsrechten werden immers gefrustreerd. 
Ook als het gaat om kwesties van ketenaansprakelijkheid kan de ontvanger gebruik 
maken van de bepalingen van het BW, wanneer zijn verhaalsmogelijkheden als 
neergelegd in de Invorderingswet 1990 zijn uitgeput. Artikel 36 van de Invorde
ringswet 1990 voorziet niet in de mogelijkheid om de bestuurders van een fiscale 
eenheid aansprakelijk te stellen. Een vordering uit onrechtmatig handelen, c.q. onge
rechtvaardigde verrijking, biedt die mogelijkheid wèl. Als de bestuurder van een 
holding aan één van de BV's van de fiscale eenheid gelden heeft onttrokken ten koste 
van andere crediteuren moet er immers van worden uitgegaan dat hij zich ongerecht
vaardigd heeft verrijkt, in elk geval onrechtmatig heeft gehandeld. De bestuurder kan 
dan op die grond alsnog aansprakelijk worden gesteld. 

In 1997 oordeelde de Hoge Raad in een principieel arrest dat het bedrag van een 
belastingteruggaaf dat de ontvanger bij vergissing had uitbetaald aan de curator van 
een failliete BV, primair kon worden teruggevorderd met een vordering uit onver
schuldigde betaling en subsidiair met een vordering uit ongerechtvaardigde verrij
king. De grondslag hiervoor vormde de kwade trouw van de curator, die bij de ont
vangst van de teruggaaf wist, althans kon en behoorde te weten, dat het bedrag van 
de teruggaaf niet voor de failliete BV was bestemd. 
Enkele dagen later oordeelde de Hoge Raad dat de belastingschuldige geen beroep 
toekwam op de formele rechtskracht van een ambtshalve teruggaaf. Na ambtshalve 
vermindering van het belastbaar inkomen en van de verschuldigde belasting, had de 
inspecteur in de kennisgeving ambtshalve vermindering in de rubriek 'eerder vastge
steld bedrag'en in de rubriek 'verschil' een te hoog bedrag vermeld. De ontvanger 
had dit bedrag uitbetaald. De ontvanger vorderde dit bedrag terug op grond van 
onverschuldigde betaling. De belastingschuldige beriep zich evenwel op de formele 
rechtskracht van de ambtshalve teruggaaf. Volgens hem had de inspecteur zijn fout 
moeten herstellen door het opleggen van een navorderingsaanslag, waarvoor de 
termijn evenwel was verstreken. Het hof had vastgesteld dat het in de kennisgeving 
vermelde bedrag een administratieve misslag vormde die gelijk te stellen was met 
een onmiskenbare verschrijving. In geschil tussen de partijen was niet hoe de be
schikking zonder deze verschrijving zou hebben geluid. De beschikking kon derhal
ve geen rechtsgrond vormen voor een op grond daarvan verrichte betaling aan de 
belastingschuldige, voor zover de betaling het bedrag overtrof waarop deze in wer
kelijkheid recht had. In een dergelijk geval is de ontvanger bevoegd het ten gevolge 

116 Rechtbank Breda 29 juli 1997, nr. 21915/95, Infobulletin 1998/228. 
117 Ontvanger-Hamm q.q., HR 5 september 1997, NJ 1998, 437, V-N 1997, blz. 3282. Zie ook hiervoor, 
§ 1.1. en hierna, §3.5 en §3.9. 
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van de misslag teveel betaalde in een procedure voor de burgerlijke rechter als on
verschuldigd betaald terug te vorderen. De inspecteur is niet verplicht eerst een cor
rectiebeschikking te nemen. De Hoge Raad bevestigde dit oordeel.118 

1.2.3 Derdenonderzoeken en de tweewegenleer 

Voor een adequate belastingheffing is informatie van cruciaal belang. De roep om 
fraudebestrijding heeft tot gevolg gehad dat de controlebevoegdheden van belasting
ambtenaren, die vanaf het ontstaan van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in 
de wet waren opgenomen, de afgelopen tien jaar aanmerkelijk zijn uitgebreid. In dit 
kader behoeft slechts te worden gewezen op de Wet uitbreiding van informatiever
plichtingen in internationale verhoudingen in 1991 en de Wet op de identificatie
plicht in 1994. Om zijn informatieachterstand in te halen beschikt de controleambte
naar ter toetsing van een aangifte thans over een breed scala van bevoegdheden als 
neergelegd in de artikelen 47 tot en met 56 van de Algemene wet inzake rijksbelas
tingen. De wetgever heeft evenwel ingezien dat ook een doeltreffende invordering 
gebaat kan zijn bij de bevoegdheid, informatie in te winnen over de vermogensposi
tie van belastingschuldigen. Bij de totstandkoming van de Invorderingswet 1990 
werd deze bevoegdheid neergelegd in artikel 59 van de wet. Noch de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen, noch de Invorderingswet 1990 kent evenwel de mogelijkheid 
om het verstrekken van informatie op korte termijn af te dwingen. Weliswaar bestaat 
op het niet verstrekken van informatie een strafrechtelijke sanctie, maar daarmee 
wordt het doel - het verkrijgen van informatie die voor de heffing of de invordering 
van cruciaal belang is - niet gehaald. De enige mogelijkheid die over blijft is die van 
het privaatrechtelijk kort geding. Niet duidelijk was evenwel of het open systeem van 
de Invorderingswet 1990 ook in dergelijke gevallen een beroep op de burgerlijke 
rechter mogelijk maakte. 

In 1991 waagde de ontvanger een kans: in kort geding vroeg hij de veroordeling van 
een bank tot verstrekking van de gevraagde informatie. De ontvanger had de bank 
verzocht om inzage in boeken en bescheiden en verstrekking van gegevens en in
lichtingen in verband met een aansprakelijkstelling. De president achtte de ontvanger 
ontvankelijk. Ten aanzien van het verweer van de bank dat de ontvanger geen 
spoedeisend belang had, overwoog de president dat belastingkwesties zich in het 
algemeen niet over jaren uit moeten strekken. In beginsel achtte de kortgedingrechter 
de bank derhalve gehouden bescheiden, gegevens en inlichtingen als waarom ver
zocht te verstrekken, nu voorshands 'overheersend aannemelijk' was dat die infor
matie van belang kon zijn voor de invordering van belastingschulden ten aanzien van 
de aansprakelijkgestelde. Gelet op het oordeel van de Hoge Raad in BNB 1988/160 
stond de omstandigheid dat de gevraagde informatie ook zou kunnen worden ge
bruikt in twee andere, reeds lopende procedures er evenwel aan in de weg dat de 

118 HR 12 september 1997, NJ 1998, 145. 
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bank veroordeeld werd tot verstrekking van deze informatie. De kortgedingrechter 
wees de vordering van de staat op die grond af. 

De vraag of het privaatrechtelijk kort geding ook zou kunnen worden aangewend tot 
het verkrijgen van informatie in de heffingssfeer lag evenwel aanzienlijk moeilijker. 
In 1995 kwam daarop toevalligerwijs een positief antwoord. De inspecteur wilde een 
boekenonderzoek instellen naar de opbrengsten van de derdengelden die een Stich
ting Beheer Derdengelden van een advocatenkantoor onder zich had. De maatschap 
en de stichting weigerden inzage te verlenen. De inspecteur dreigde daarop een 
ambtshalve aanslag met boete op te leggen. Tot zijn verbazing ontving de inspecteur 
een dagvaarding in kort geding. De maatschap en de stichting vorderden dat de in
specteur zich zou onthouden van enige maatregel die tot doel had de stichting of de 
maatschap te bewegen om hem inlichtingen te verstrekken. Huns inziens dreigde 
onrechtmatig handelen van de inspecteur nu deze, ondanks hun verschoningsrecht, 
voornemens was een ambtshalve aanslag op te leggen. In reconventie eiste de in
specteur, onder verwijzing naar de herijkte tweewegenleer, veroordeling tot onmid
dellijke nakoming van de verplichtingen ex artikel 47 en artikel 53 van de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen. Hoewel de president zich over deze stelling niet woor
delijk uitliet, achtte hij de Belastingdienst niet alleen ontvankelijk, maar wees hij de 
vordering ook toe. 

Gebruikmaking van de privaatrechtelijke weg is derhalve niet uitgesloten, zo blijkt 
uit dit geval. De belastingwetgeving kent immers niet een regeling waarmee de in
specteur op korte termijn hetzelfde kan bereiken als met een privaatrechtelijk kort 
geding. De staat had een rechtens te respecteren belang bij onmiddellijke informatie
verstrekking door de stichting, in plaats van deze via een bewerkelijke en kostbare 
procedure, die pas op gang komt na het opleggen van een ambtshalve aanslag, in een 
veel later stadium te verkrijgen, als de informatie al verkregen wordt. De strafrech
telijke procedure leidt er zoals gezegd niet toe dat de informatie die de Belasting
dienst meent nodig te hebben alsnog wordt verstrekt. Dat het gebruikmaken van het 
privaatrechtelijk kort geding tot een onaanvaardbare doorkruising van het formele 
belastingrecht zou leiden, kon in dit geval niet worden gezegd. Uit de argumenten 
die de belanghebbende aanvoerde bleek daarnaast niet dat deze een rechtens te be
schermen belang had dat door toepassing van de privaatrechtelijke regel teniet zou 
worden gedaan. 

119 Rechtbank Rotterdam, 3 april 1991, V-N 1991, blz. 1146. In BNB 1988/160 (HR 10 februari 1988) 
oordeelde de Hoge Raad dat het de inspecteur, nadat in een belastingzaak beroep bij de rechter is inge
steld, niet vrijstaat ter verkrijging van nadere gegevens alsnog inzage te vorderen in boeken en beschei
den. Dergelijke informatie geldt als onbevoegdelijk verkregen. Zie ook R.N.J. Kamerling & A.K.H. Klein 
Sprokkelhorst, Derdenonderzoeken en verschoningsrecht, 1996, blz. 127. 
120 Rechtbank Rotterdam 23 maart 1995, V-N 1995 blz. 1507. 
121 Zie ook Rechtbank Groningen 10 november 1997, KG 1997, 375. 
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1.2.3.1 De dwangsom en de voorlopige voorziening in de Algemene wet 
bestuursrecht 

In 1996 volgden wederom twee kortgedingprocedures, beide terzake van de reik
wijdte van het verschoningsrecht van notarissen bij onroerende-zaaktransacties, 
eveneens met gunstige afloop voor de ontvanger. In één geval achtte de kortgeding
rechter de ontvanger, gezien diens concrete invorderingsbelang, gerechtigd een 
dwangsom te vorderen, te weten f 1.000 per dag voor elke dag dat de notaris in ge
breke bleef met het verschaffen van de informatie, met een maximum van 
f 100.000. Dit oordeel is in overeenstemming met het arrest van de Hoge Raad uit 
1994 in het arrest Van Schaik-Nieuwveen, waarin de Hoge Raad de vraag of de 
gemeente gebruik had mogen maken van het privaatrechtelijk kort geding en daarbij 
een dwangsom had mogen vorderen, positief beantwoordde, nu de gemeente op dat 
moment nog niet beschikte over een instrument voor het bereiken van het beoogde 
resultaat, dat gelijkwaardig was aan een in kort geding verkregen bevel, versterkt 
met een dwangsom.123 

Sinds 1 januari 1994 beschikken gemeenten over de bestuursrechtelijke bevoegdheid 
tot het opleggen van een dwangsom. Aangenomen moet derhalve worden dat sedert
dien het volgen van de weg van het privaatrechtelijke kort geding door de gemeenten 
wèl een onaanvaardbare doorkruising van het bestuursrecht oplevert.124 

Na de aanpassing van het belastingprocesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht 
wordt het op grond van het bepaalde in de artikelen 8:52 en 8:53 van de Algemene 
wet bestuursrecht voor de belastingplichtige mogelijk om een voorlopige voorzie
ning bij de administratieve rechter te vragen. Ingevolge de connexiteitseis, neerge
legd in de aanhef van artikel 8:81 eerste lid, Awb, kan de voorlopige voorziening 
echter alleen worden gevraagd indien het gaat om een beschikking waartegen beroep 
bij de rechter is ingesteld of, daaraan voorafgaand, bezwaar is gemaakt. Daarnaast 
moet uiteraard sprake zijn van een onverwijld spoedeisend belang.125 Controlehan
delingen, voortvloeiend uit de artikelen 47 tot en met 56 van de Algemene wet inza
ke rijksbelastingen, zijn echter geen beschikking. In het fiscale procesrecht staat 

122 Rechtbank Arnhem 17 januari 1996, V-N 1996, blz. 739, en Rechtbank Amsterdam 22 februari 1996, 
V-N 1996, blz. 1045. Kamerling & Klein Sprokkelhorst, 1996, blz. 130. 
123 Van Schaik-Gemeente Nieuwveen, HR 7 oktober 1994, NJ 1995, 719. 
124 N. Frenk, Actieradius van het privaatrecht voor de overheid, NTBR 1996/5, blz. 134. 

Wetsvoorstel Aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging 
van een aantal fiscale en andere wetten (Herziening van het fiscale procesrecht) Tweede Kamer, Verga
derjaar 1996-1997, 25.175. Enkel een financieel belang kan op zichzelf niet leiden tot een voorlopige 
voorziening, aldus de staatssecretaris in de Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, Vergaderjaar 
1996-1997, 25.175, nr. 3, blz. 4. De uitspraak over een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor
ziening is bovendien niet vatbaar voor beroep in cassatie (artikel 28 lid 2 AWR van het wetsvoorstel 25 
175). Anders dan bij civiele kortgedingprocedures zal de Hoge Raad derhalve niet kunnen bijdragen aan 
een uniforme uitleg van de wettelijke voorwaarden voor het treffen van een spoedmaatregel. Ook zal de 
Hoge Raad zich niet kunnen uitlaten over andere aspecten van de procesgang, zoals de ontvankelijkheid 
van het verzoek. Feteris, 1997, blz. 127. 
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derhalve voor de belastingplichtige geen voorlopige voorziening open tegen deze 
handelingen. Hierdoor boet de voorlopige voorziening aan praktische betekenis in. 
Weliswaar blijft indirecte toetsing mogelijk in de procedure tegen de belastingaan
slag en kan een verzoek om versnelde behandeling worden ingediend. Directe 
toetsing blijft echter alleen mogelijk langs de weg van het privaatrechtelijk kort 
geding, zodat de privaatrechtelijke weg voorlopig zijn betekenis blijft behouden. De 
conclusie hieruit moet zijn dat ook de Belastingdienst zowel in de heffings- als in de 
invorderingssfeer gebruik kan maken van een pressiemiddel als de dwangsom, waar 
hij er belang bij heeft om de gevraagde informatie op zo kort mogelijke termijn in te 
kunnen zien.127 Gebruikmaking van het privaatrechtelijk kort geding bij derdenon-
derzoeken als boven omschreven levert derhalve geen onaanvaardbare doorkruising 
op van het formele belastingrecht. 

1.2.4 Naar een open systeem van rechtsbescherming? 

Elke uitbreiding van controlebevoegdheden roept begrijpelijkerwijs steeds een ge
voel van rechtsonzekerheid op en brengt derhalve als reactie de roep om meer 
rechtsbescherming van de burger teweeg.129 De burger kan het uitoefen van contro
lebevoegdheden ervaren als een inbreuk op zijn privacy en zelfs als het uitoefenen 
van oneigenlijke druk, zo blijkt uit de vele malen dat dit argument in fiscale procedu
res - meestal tevergeefs - wordt aangevoerd.130 Bij de totstandkoming en uitbreiding 
van de controlebevoegdheden van de Belastingdienst is vanuit de volksvertegen
woordiging steeds de eis van redelijkheid of prudentie gesteld.131 In 1988 heeft de 
Commissie ter bestudering van de fiscale controlemiddelen als richtlijn een aantal 
normen geformuleerd, waaraan een redelijke controle haars inziens zou moeten vol
doen. Daarbij deed zij de aanbeveling om een voorlopige voorziening in de wet op te 
nemen voor gevallen waarin sprake is van een 'flagrante schending' van die nor
men.132 Veel van de richtlijnen die de Commissie opstelde, zijn inmiddels opgeno-

126 E.B. Pechler, Nova in het fiscale procesrecht, MBB nr. 4, april 1997, blz. 133. Zie ook de Geschriften 
van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nrs. 193, 194, 201 en 203. 
127 De staatssecretaris is voornemens, de gevallen waarin een voorlopige voorziening kan worden ge
vraagd, uit te breiden voor de bepalingen inzake de administratieverplichting en de informatieverstrek
king over derden. V-N 24 april 1997, rubriek Laatste Nieuws. Zie ook A.P.M, van Rijn, Procesrecht 
voor fiscale spoedgevallen, WFR 1997/6264, blz. 1466 e.v. 
128 

129 Ch.J. Langereis, Een beroep op de rechter. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 
1986, nr. 167, blz. 8. Zie ook Ch.P.A. Geppaart, De evolutionaire spankracht van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen, WFR 1985/5702, blz. 1342. 
130 Een geval waarin dit beroep wèl slaagde is HR 8 april 1987, BNB 1987/191. 
131 Handelingen Tweede kamer, 14 mei 1914, blz. 2066 tot en met 2079; Handelingen Tweede Kamer, 12 
maart 1952, blz. 1866, rk; Handelingen Eerste Kamer, 30 juni 1959, blz. 77, rk; Handelingen Tweede 
Kamer, 19 februari 1987, blz. 2 834 e.V.; Eerste Kamer, vergaderjaar 1986-1987/19.393, nr. 150a, blz. 
11. 
132 W. Duk e.a„ De controlemiddelen van de fiscus. Commissie ter bestudering van de fiscale controle
middelen. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 1988, nr. 175, blz. 38. 

18 



D E AANVULLENDE ROL VAN HET PRIVAATRECHT 1.2 

men in het Boekwerk 'Handboek controle' van de Belastingdienst.133 Bij controle
handelingen zullen deze richtlijnen derhalve in acht moeten worden genomen. Een 
directe redelijkheidstoets van controlehandelingen door de rechter ontbreekt tot nu 
toe evenwel. Indien conflicten ontstaan over het verschaffen van fiscaal relevante 
informatie ten aanzien van de belastingplichtige zelf of van derden is de betrokkene, 
zoals hierboven reeds werd aangegeven, aangewezen op het privaatrechtelijk kort 
geding. Dat geldt in gelijke mate bij conflicten inzake de reikwijdte van de admini
stratieverplichting van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de 
conversie van gegevens of de bewaarverplichting, De kortgedingprocedure is even
wel in haar huidige vorm, alleen al vanwege de verplichte procesvertegenwoordi
ging, aanmerkelijk duurder dan een administratiefrechtelijke rechtsgang zou zijn. 

Niet alleen de belastingplichtige of informatieplichtige, maar ook de Belastingdienst 
krijgt bij het kort geding te maken met hoge kosten. Dit vormt weliswaar een af
doende drempel waar het de rechtsbescherming van de burger aangaat134 (de Belas
tingdienst zal van het privaatrechtelijk kort geding immers alleen gebruik willen 
maken indien sprake is van een zwaarwegend controlestrategisch of financieel be
lang), maar er blijft, gezien het karakter van de regeling, sprake van een omweg. 

1.2.4.1 Rechtsbescherming bij standpuntbepaling vooraf 

Ook tegen een voorbereidingshandeling voor een beschikking, zoals een vaststel
lingsovereenkomst of een in termen van gebondenheid daarmee gelijk te stellen 
toezegging of een standpuntbepaling vooraf kan in het huidige recht pas worden 
geageerd indien de beschikking waarin deze is neergelegd (de aanslag of de uit
spraak op het bezwaar) is afgegeven. Dat dit uit oogpunt van rechtsbescherming als 
bezwaarlijk wordt ervaren, blijkt ook uit het verzoek van het kamerlid De Vries 
tijdens het wetgevingsoverleg over het Wetsvoorstel herziening regime ter zake van 
winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting, aan de 
staatssecretaris om de mogelijkheid te openen dat de Belastingdienst met betrekking 
tot de toepassing van de zogenoemde gebruikelijkloonregeling een voor beroep 
vatbare beslissing (dat wil dus zeggen een beschikking) afgeeft. De staatssecretaris 
reageerde hierop met de mededeling dat hij op korte termijn het besluit zou doen 
uitgaan dat de Belastingdienst binnen een termijn van acht weken na een daartoe 
gedaan verzoek van een belanghebbende, uitsluitsel en zekerheid zou geven over de 
hoogte van het fiscaal in aanmerking te nemen loon. Indien belanghebbende dit 
wenst, kan een standpunt worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst als 
bedoeld in artikel 7:900 eerste lid BW. Bij een blijvend verschil van mening kan 
belanghebbende gebruik maken van het hem toegekende rechtsmiddel van bezwaar 

Het beleid van de staatssecretaris is erop gericht de kosten van procesvertegenwoordiging door de 
Rijksadvocaat zo laag mogelijk te houden. 
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tegen de ter zake ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen, aldus de 
135 

staatssecretaris. 

Kwalificatie van een standpuntbepaling vooraf als een vaststellingsovereenkomst 
staat een beroep op de belastingrechter in de weg zolang geen aanslagen zijn opge
legd. De privaatrechtelijke weg is hier normaliter afgesloten, omdat de burgerlijke 
rechter ervan uitgaat dat een uitspraak omtrent de vaststellingsovereenkomst gevol
gen zal hebben voor de aanslag, terwijl hij daarvoor niet competent is. In een 
open systeem zou de belanghebbende de afgegeven standpuntbepaling evenwel di
rect aan de belastingrechter kunnen voorleggen, indien hij het daarmee niet eens is. 
Ook de voortijdige opzegging daarvan of de weigering om een standpuntbepaling af 
te geven, zouden direct ter toetsing kunnen worden voorgelegd. Hiermee zou onno
dig bedrijfs- en procesrisico kunnen worden voorkomen. 

1.2.4.2 Integratie van het formele belastingrecht in de Algemene wet bestuursrecht 

Na de codificatie van het bestuursrecht is de hanteerbaarheid van het formele belas
tingrecht er aanvankelijk niet beter op geworden. Nu moest immers, naast de Alge
mene wet inzake rijksbelastingen en de Wet administratieve rechtspraak in belas
tingzaken, ook de Algemene wet bestuursrecht worden geraadpleegd. De herziening 
van het fiscale procesrecht, die thans in het kader van de derde fase van de rechter
lijke reorganisatie in voorbereiding is, levert reeds een vereenvoudiging op. De Wet 
administratieve rechtspraak belastingzaken vervalt immers en het fiscale procesrecht 
wordt via wijziging van de bepalingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
en de Tariefcommissiewet in overeenstemming gebracht met het bestuursprocesrecht 
als neergelegd in Hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht.138 Een gunstige 

135 Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 000 KB, (Vaststelling van de begroting van de uitgaven 
en de ontvangsten van het ministerie van Financiën voor het jaar 1997, nr. 22, Brief van de staatssecreta
ris van Financiën van 8 april 1997. In zijn brief van 21 januari 1998 met kenmerk DB97/2769U aan de 
Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs heeft de staatssecretaris laten weten geen meerjarige 
vaststellingsovereenkomsten te willen sluiten over de hoogte van het gebruikelijk loon. In het algemeen 
zal als een gebruikelijk loon worden geaccepteerd een loon, waarbij in redelijkheid is aangesloten bij 
hetgeen in het economische verkeer tussen onafhankelijke partijen pleegt te worden overeengekomen. 
Kunnen de Belastingdienst en de belastingplichtige het niet eens worden over de hoogte van het te be
lasten gebruikelijk loon, dan kan de belastingplichtige op grond van het bepaalde in art. 24 Algemene 
wet inzake rijksbelastingen reeds bezwaar maken tegen de loonbelasting en premies volksverzekeringen 
die op het gebruikelijk loon zijn ingehouden. De aanslag van de Belastingdienst over het gebruikelijk 
loon behoeft derhalve niet te worden afgewacht. 
136 Zie daarover nader § 2.4.4. 
137 Zie R.N.J. Kamerling, Rechtsbescherming in Europees perspectief, in gesprek met Maarten Feleris, 
Belastingmagazine, mei 1997, blz. 28. De regering heeft aangekondigd dat er een studie komt naar de 
gevolgen van een open systeem, dat meer aansluit bij de rest van het bestuursrecht. 
138 Tweede Kamer, Vergaderjaar 1996-1997, 25 175, nrs. 1-2, Aanpassing van het fiscale procesrecht aan 
de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het 
fiscale procesrecht), V-N 1997, blz. 520. Het project is reeds aangekondigd in de Memorie van Toelich
ting bij het wetsvoorstel inzake de voltooiing van de eerste fase van de herziening van de rechterlijke 
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ontwikkeling in dit kader kan tevens de invoering van artikel 26a in de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen worden genoemd. Het beroepschrift kan sedertdien tegen 
meer dan één uitspraak kan zijn gericht. Op grond van artikel 8:14 eerste lid van de 
Algemene wet bestuursrecht bepaalt de rechter vervolgens onder meer of de behan
deling gesplitst, ongesplitst of gevoegd geschiedt. Hiermee wordt het belastingpro
cesrecht in belangrijke mate gemoderniseerd en gedeformaliseerd.1 

Volledige integratie van het formele belastingrecht in de Algemene wet bestuursrecht 
ontbreekt echter nog. In de literatuur is terecht opgemerkt dat het daar echter wèl van 
moet komen. Met die integratie zou immers worden geformaliseerd dat het belasting
recht een onderdeel vormt van het algemene bestuursrecht.140 Daarmee zou tevens 
een open systeem van fiscale rechtsbescherming worden ingevoerd, waarin het fis
cale procesrecht wordt gelijkgeschakeld met de rest van het bestuursrecht, dat wèl 
een open systeem kent. In het bestuursrecht staat immers bescherming open tegen 
iedere beslissing die voldoet aan de inhoudelijke omschrijving van het begrip 
'beschikking' in de Algemene wet bestuursrecht, dat wil zeggen een schriftelijke 
beslissing van het bestuur, inhoudende een bestuursrechtelijke rechtshandeling die 
niet van algemene strekking is. Dat een schriftelijk verzoek om informatie van de 
belastingadministratie aan die begripsomschrijving voldoet kan niet worden betwist. 
Het rechtsgevolg is evident. De geadresseerde wordt immers hierdoor verplicht de 
gevraagde informatie over te leggen. Volledige integratie levert derhalve de moge
lijkheid op om langs bestuursrechtelijke weg tegen deze handelingen een voorlopige 
voorziening te vragen. 

1.2.4.3 Bestuursdwang, rechtsbescherming en doelmatigheid 

De volledige integratie van het formele belastingrecht in het algemene bestuursrecht 
ligt vooralsnog achter de horizon. Een oplossing voor de hierboven geschetste pro
blematiek zou hier wellicht voorlopig kunnen worden gevonden in de mogelijkheid 
verzoeken om informatie in het kader van de artikelen 47 tot en met 56 van de Al
gemene wet inzake rijksbelastingen door middel van een wetswijziging te kwalifice
ren als een beschikking.141 De belasting- of informatieplichtige kan hiertegen in 
bezwaar komen en vervolgens een voorlopige voorziening vragen als bedoeld in 
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Indien hij meent dat deze verplich
ting hem ten onrechte wordt opgelegd, moet hij direct tegen het besluit op kunnen 
komen.142 Hij zal evenwel, wil een dergelijke actie succes hebben, zwaarwegende 

organisatie (Tweede Kamer, Vergaderjaar 1991-1992, 22 495, nr. 3, blz. 30.) 
139 J. van Soest, Herziening van het fiscale procesrecht, WPNR 97/6284, blz. 632. 
140 J.W. Ilsink, Het Staphorst van het bestuursrecht, WFR 1995/6133. 
141 Zie ook Herziening belastingrechtspraak. Rapport van de Commissie ter bestudering van de herzie
ning van de belastingrechtspraak. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 1996, nr. 
201, blz. 56. 
142 Bijvoorbeeld indien sprake is van 'hinderlijk frequente boekenonderzoeken of overtrokken informa-
tieverlangens' die een ongestoorde gang van zaken binnen het bedrijf onmogelijk maken. Zie Ch.J. 
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argumenten moeten aanvoeren. De regeling mag er met andere woorden niet toe 
leiden dat de bevoegheden die de wetgever de controleambtenaar heeft toegekend, 
worden ondergraven. 
Een andere mogelijkheid is, naar analogie van de in 1994 in de artikelen 136 en 137 
van de Gemeentewet ingevoerde dwangsom, de artikelen 47 tot en met 56 van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen aan te vullen met een bepaling van bestuurs
dwang. Hiermee wordt het mogelijk om bij een weigering van de betrokkene het 
herhaald verzoek om informatie vergezeld te doen gaan van de mededeling dat bij 
ingebrekeblijven een dwangsom zal worden opgelegd. Dit sluit de weg van het pri
vaatrechtelijk kort geding weliswaar af, maar verschaft de Belastingdienst een in
strument dat gelijkwaardig is aan een in kort geding verkregen bevel, en dat zonder 
de vertragende omweg van een procedure voor de rechtbank. In voorkomende 
gevallen kan dit een belangrijk voordeel zijn. De snelheid waarmee fiscaal relevante 
informatie buiten het zicht van de Belastingdienst wordt gebracht, is in de praktijk 
maar al te zeer bekend. Ook hier kan de betrokken belastingplichtige of informatie-
plichtige via de weg van de voorlopige voorziening direct opkomen tegen het besluit 
om een dwangsom op te leggen, nu deze handeling te kwalificeren is als een be
schikking. Dit geheel van maatregelen zou derhalve niet alleen de rechtsbescherming 
van de betrokkene ten goede komen, maar tevens de doelmatigheid van het controle
proces verhogen. 

Een dergelijke wetswijziging ligt bovendien in de lijn van de ontwikkelingen in het 
overige bestuursrecht. In Afdeling 5.3 van de derde tranche van de Algemene wet 
bestuursrecht wordt namelijk aan elk bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang 
toe te passen de bevoegdheid gegeven om in plaats daarvan een last onder dwang
som op te leggen.144 De Belastingdienst heeft geen toegang gekregen tot deze alge
mene regeling, zo blijkt uit de aanpassingswetgeving.145 De inspecteur heeft in arti
kel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ook niet de bevoegdheid gekre
gen om bestuursdwang toe te passen. Het ware wel te wensen geweest dat de wetge
ver hier prioriteit had gegeven aan het argument dat het bestuur zelf veranwoordelijk 
moet zijn voor een effectief handhavingsbeleid, en niet de onafhankelijke rechter. 
Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat het hier niet een strafoplegging 
betreft, waartoe immers de rechter bij uitsluiting bevoegd moet zijn, maar een pre
ventieve of reparatoire sanctie als waarborg voor een slagvaardig beleid. De maatre
gel van bestuursdwang dient er uitsluitend op te zijn gericht de burger een sterke 
prikkel te verschaffen om te doen wat hij volgens de wet toch al moest doen. 

Langereis & J.B.H. Röben, Hel fiscale procesrecht vernieuwd. WFR 1997/6230, blz. 465. 
143 Anders: Langereis & Röben, die menen dat de oplossing moet worden gezocht in het laten vallen van 
de eis van connexiteit van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht, waar het om controlehandelingen 
gaat. WFR 1997/6230, blz. 465. 
144 Zie bijvoorbeeld artikel 18.9 van de Wet milieubeheer en HR 22 oktober 1993, NJ 1995, 717 
(Magnus), en N. Frenk, NTBR 1996/5, blz. 134. 
145 Wattel, WPNR 1996/6217, blz. 221. 
146 MvT Wetsontwerp Derde Tranche Algemene wet bestuursrecht, TK 1993-1994, 23 700, nr. 3. 
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1.3 EENHEID VAN PROCESORDE 

Zoals gezegd in § 2.1. wordt het overheidsoptreden sedert het begin van de twintig
ste eeuw getoetst aan normen van maatschappelijke betamelijkheid. Uit de recht
spraak op dit terrein hebben zich de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
ontwikkeld. De rol van die algemene beginselen in het administratieve recht en het 
privaatrecht is derhalve identiek, althans voor zover dit verhoudingen met de over
heid regelt.147 Toetsing van het overheidsoptreden aan de maatstaven die liggen 
besloten in artikel 6:162 BW levert dezelfde resultaten op als toetsing aan de maat
staven van bijvoorbeeld de artikelen 8 van de Wet Arob en 5 van de Wet ARBO.148 

Een volledig in elkaar opgaan van beide rechtsgebieden valt evenwel op korte ter
mijn niet te verwachten. Bij de ontwikkeling van het bestuursrecht zijn immers niet 
alleen wetgever en rechter betrokken, maar ook en vooral het bestuur zelf. Het be
stuur is de primaire rechtstoepasser in bestuursrechtelijke zaken. Indien een geschil 
bij de administratieve rechter aanhangig wordt gemaakt, betreft dat altijd een eerdere 
beslissing van het bestuur. De taak van de administratieve rechter is derhalve een 
andere dan die van de burgerlijke rechter in die zin dat hij die eerdere beslissing op 
zijn rechtmatigheid moet toetsen.149 De rechtsverhouding tussen de partijen wordt in 
de administratieve procedure dan ook in veel sterkere mate beheerst door het objec
tieve recht dan in het burgerlijk proces. Een verplichte procesvertegenwoordiging 
kent het administratieve recht niet. Een mogelijke ongelijkheid van partijen wordt 
hier gecompenseerd door de actieve opstelling van de rechter en de - in vergelijking 
met het burgerlijk procesrecht, het strafprocesrecht daargelaten - informele sfeer. Het 
burgerlijk procesrecht gaat daarentegen uit van de partij-autonomie. De partijen 
beslissen zelf welke inhoud zij aan hun rechtsbetrekking geven en ook, welke vragen 
zij bij een geschil aan de rechter zullen voorleggen. Diens taak is, het proces in goe
de banen te leiden. Met andere woorden: de burgerlijke rechter is in beginsel lijdelijk 
waar de administratieve rechter actief is.150 

1.3.1 De schakelfunctie van het belastingprocesrecht in het integratieproces 

De codificatie van het bestuursrecht in de Algemene wet bestuursrecht benadrukt het 
zelfstandig karakter van het bestuursrecht als deelgebied in de rechtsorde. Dat in de 
Algemene wet bestuursrecht wordt bepaald dat sommige aan de beschikking te stel
len eisen ook gelden voor privaatrechtelijk overheidshandelen, doet daaraan niet af. 

147 In onder meer Amsterdam-Ikon, HR 27 maart 1987, AB 1987, 273, en GCN-Nieuwegein, HR 23 juni 
1989, AB 1989, 551, heeft de Hoge Raad het overheidsoptreden rechtstreeks getoetst aan de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur. 
148 J.J.R. Bakker, Hoezo integratie?, NJB Speciaal 17 oktober 1991, afl. 36, blz. 1494. 
149 Klap, 1994, blz. 10. 
150 M.S.E. Wulffraat-van Dijk, B.W.N, de Waard, N.M. Spelt, Ph.M. Langbroek, J.B.J.M. ten Berge en 
G.H. Addink, Bestuursprocesrecht en burgerlijk procesrecht onder één dak,. NJB Speciaal 17 oktober 
1991, afl. 36, blz. 1489. 
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Met de invoering van de Algemene wet bestuursrecht werd evenwel mede de inte
gratie van burgerlijk recht en bestuursrecht beoogd. Een niet onbelangrijke schakel 
in dit integratieproces wordt gevormd door het belastingprocesrecht. Het belasting
recht is, anders dan het overige bestuursrecht, al lang, namelijk sinds 1 maart 1957, 
opgedragen aan gerechten die tot de gewone rechterlijke macht behoren.1 ' Dit heeft 
tot gevolg gehad dat het materiële belastingprocesrecht geheel door de Hoge Raad is 
gevormd. Voor het burgerlijk procesrecht is de Hoge Raad weliswaar aan wettelijke 
voorschriften gebonden, maar ook hier is overwegend sprake van rechtersrecht. 
Tussen het belastingprocesrecht en het burgerlijk procesrecht bestaan geen wezenlij
ke verschillen. Weliswaar heeft de belastingrechter de bevoegdheid om niet of niet 
voldoende weersproken feiten ambtshalve te onderzoeken, waar zijn burgerlijke 
ambtsgenoot ingevolge het bepaalde in de artikelen 176 en 177 Rv deze mogelijk
heid lijkt te ontberen.152 Ook de burgerlijke rechter zal evenwel in bepaalde gevallen 
zijn oordeel moeten gronden op de feiten an sich en niet enkel op die feiten die een 
partij in een geding kan of wil bewijzen.1 

Eenheid van rechtsorde brengt uiteindelijk ook eenheid van procesorde mee. Dat is 
niet alleen een logische ontwikkeling, maar ook een noodzakelijke. In dit verband 
behoeft slechts te worden gewezen op de huidige procedurele gang van zaken bij 
aansprakelijkheid voor belastingschulden. Na invoering van de Invorderingswet 
1990 ontstond hier een dubbele procesgang. De procedure over de aansprakelijk-
heidsvraag moet immers worden gevoerd voor de burgerlijke rechter. Pas na afloop 
van deze procedure, die tot in drie instanties kan worden gevoerd, kan de omvang 
van de belastingschuld worden voorgelegd aan de belastingrechter. Deze regeling is 
niet alleen langdurig, maar ook kostbaar. Het komt bovendien wel voor dat de bur
gerlijke rechter de beslissing over de vergoeding van proceskosten aanhoudt tot de 
belastingrechter heeft beslist of de aanslag al dan niet standhoudt. Een bijkomend 
bezwaar is de onoverzichtelijkheid van de procedure, omdat niet geheel duidelijk is 
welke rechtsvragen aan de burgerlijke rechter moeten worden voorgelegd en over 
welke kwesties de belastingrechter mag oordelen. 

Om tot een volledige integratie van procesrecht te komen op het terrein van het pri
vaatrecht en het bestuursrecht zullen de regels voor feitenvaststelling en bewijslast
verdeling in beide rechtsgebieden niet langer moeten zijn toegesneden op het rechts
gebied, maar op de aard van de rechtsbetrekking van de partijen, hun hoedanigheid 

151 Feitelijke instantie zijn thans nog de gerechtshoven en in cassatie de Hoge Raad. Na afronding van de 
rechterlijke reorganisatie zal de rechtbank gaan fungeren als enig gerecht in eerste aanleg voor privaat
recht, straf- en bestuursrecht. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 25 175 inzake herzie
ning van het fiscale procesrecht wordt met enige terughoudendheid verwezen naar deze 'eventuele wijzi
ging' van de huidige rechtsgang. Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 175, nr. 3, blz. 1. 
152 Zie hierover het proefschrift van R.M.P.G. Niessen-Cobben, Behoorlijk fiscaal procesrecht, 1995. Zie 
ook Wulffraat-van Dijk et al, 1991, blz. 1491. 
153 Bijvoorbeeld in situaties waarin het vonnis derdenwerking heeft. Dat is onder meer het geval in het 
familierecht en het rechtspersonenrecht. Th.S. Usselmuiden, Over eenheid van belastingprocesrecht en 
burgerlijk procesrecht, NIB Speciaal 17 oktober 1991, afl. 36, blz. 1485. 
154 Zie hiervoor bijvoorbeeld HR 21 november 1997, V-N 1997, blz. 4738. 
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en de verhouding waarin die partijen tot elkaar staan. Dan zal het onderscheid tussen 
beide rechtsgebieden uiteindelijk niet van veel belang meer zijn voor de vraag welk 
recht op het handelen van de overheid van toepassing moet zijn.155 Een logische 
ontwikkeling in dit integratieproces is het afschaffen van de lijdelijkheid van de 
burgerlijke rechter. In de literatuur is er in dit verband voor gepleit om de artikelen 
176 en 177 Rv te schrappen, waardoor de integratie van rechterlijke colleges wordt 
vergemakkelijkt.156 Gezien de belangrijke plaats die het vereiste van normatieve 
uitleg, dat immers een actieve houding van de burgerlijke rechter verlangt, thans in 
de rechtspraak van de Hoge Raad inneemt, zou echter in zekere zin kunnen worden 
gezegd dat dit proces reeds langs die weg een aanvang heeft genomen.157 

Het afschaffen van de lijdelijkheid van de burgerlijke rechter zou er uiteindelijk toe 
kunnen leiden dat de verplichte procesvertegenwoordiging in privaatrechtelijke ge
schillen tot het verleden gaat behoren, of althans wordt beperkt tot gevallen waarin 
hiervoor klemmende redenen aanwezig zijn, en cassatiezaken. De Commissie Herij
king omvang verplichte procesvertegenwoordiging heeft over de afschaffing van de 
verplichte procesvertegenwoordiing in 1996 evenwel overwegend negatief geadvi
seerd. Als reden daarvoor werd de ingewikkeldheid van het burgerlijk 
procesrecht aangevoerd. 

Die conditie zou evenwel een reden te meer moeten zijn om tot een fundamentele 
heroverweging van het burgerlijk procesmodel te komen en aansluiting te zoeken bij 
het bestuursrechtelijk procesrecht.158 

1.4 DE KEERZIJDE - TWEE WEGEN VOOR DE BURGER? 

Zolang nog geen sprake is van de hierboven voorgestane integratie van het burgerlijk 
en het bestuurs(proces)recht zal uit oogpunt van rechtseenheid moeten worden ver
meden dat de oordelen van de bestuursrechter en de burgerlijke rechter uiteen gaan 
lopen waar het de rechtmatigheid van besluiten betreft. Dit zou niet alleen de rechts
zekerheid aantasten, maar ook de slagvaardigheid van het bestuur ernstig belemme
ren. Daarnaast vereist een efficiënte rechtsbedeling dat, waar de wetgever voor de 
rechtsontwikkeling één rechter (de bestuursrechter) heeft aangewezen, de burgerlijke 
rechter niet ook nog eens kan worden geadieerd.159 Deze opvatting heeft geleid tot 

155 Lubach, WPNR 5885, blz. 454. Zie in dit verband ook de aanbeveling die M.W.C. Feteris naar aan
leiding van hel Wetsvoorstel herziening fiscaal procesrecht aan fiscalisten, om kennis te nemen van de 
niet-fiscale literatuur en rechtspraak over Hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht, dat straks van 
toepassing zal zijn op het fiscale procesrecht. Fiscalisten zullen hierdoor immers worden geconfronteerd 
met gedachten over dit procesrech, die in de eigen kring misschien niet zo bekend en gebruikelijk zijn. 
M.W.C. Feteris, Het wetsvoorstel herziening fiscaal procesrecht, MBB nr. 4, april 1997, blz. 121. 
156 Usselmuiden, NJB Speciaal 17 oktober 1991, afl. 36, blz. 1485. 
157 Zie daarover § 3.2. e.v. en § 5.2. e.v. 
158 J.B.H. Röben, Herijking verplichte procesvertegenwoordiging, WFR 1997, 6271, blz. 1771. 
159 In HR 11 januari 1985, RvdW 1985, 18 merkte de Hoge Raad op dat het onwenselijk is dat de bur
gerlijke rechter zou moeten oordelen over de vraag, of artikel 17 WWV zou mopten worden toegepast; zie 
ook HOT Air, HR 26 februari 1988, NJ 1989, 528, en Ekro, HR 11 november 1988, NJ 1990, 563. 
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de leer van de formele rechtskracht van beschikkingen.160 Wanneer tegen een be
schikking een met voldoende waarborgen omklede administratieve rechtsgang open
staat of heeft opengestaan dient de burgerlijke rechter, als deze rechtsgang niet is 
gebruikt, ingeval de geldigheid van die beschikking in geschil is, ervanuit te gaan dat 
die beschikking zowel wat haar wijze van totstandkoming als wat haar inhoud betreft 
in overeenstemming is met de betreffende wettelijke voorschriften en algemene 
rechtsbeginselen. Is tegen een beschikking niet binnen de daarvoor gestelde termijn 
opgekomen, dan moet de burgerlijke rechter derhalve uitgaan van de rechtmatigheid 
van die beschikking. Onder het begrip 'beschikking' valt ook de fictieve weigering. 
Indien geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tegen de fictieve weigering om 
op een bezwaarschrift te beslissen op te komen, bestaat er geen aanleiding om een 
uitzondering op de regel van de formele rechtskracht aan te nemen, aldus de Hoge 
Raad in 1992.161 

Bij belastingheffing bij wege van voldoening op aangifte zal in de regel geen sprake 
zijn van een formele beschikking. Dat maakt voor de rechtsbescherming echter geen 
verschil. Een partij die bezwaar heeft tegen een bedrag dat zij op aangifte heeft vol
daan kan daartegen een bezwaarschrift indienen en tegen de uitspraak op dat be
zwaarschrift in beroep gaan.162 Ook hier speelt de leer van de formele rechtskracht 
derhalve een rol.1 

De leer van de formele rechtskracht van beschikkingen geldt in beginsel ook indien 
de burgerlijke rechter hierdoor aan zijn uitspraak de rechtsgeldigheid ten grondslag 
moet leggen van een beschikking waarvan als vaststaand mag worden aangenomen 
dat zij, indien daartegen tijdig administratiefrechtelijke beroep zou zijn ingesteld, 
zou zijn vernietigd. De leer van de formele rechtskracht van beschikkingen kan 
evenwel bezwaren opleveren die door bijkomende omstandigheden zo klemmend 
worden dat hierop, gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, een uitzonde
ring moet worden gemaakt. Aldus de Hoge Raad in 1986 in een standaardarrest voor 
deze materie.164 Kort gezegd: een beschikking waartegen niet binnen de wettelijke 
termijn wordt opgekomen, wordt onaantastbaar, tenzij dit klemmende bezwaren 

160 Een minder sterk argument voor deze leer is dat het oordeel van de wetgever doorgaans tot stand komt 
onder verdiscontering van alle relevante omstandigheden. Behoudens in situaties waarin de wetgever de 
gevolgen van de wetgeving niet heeft voorzien, moet de burgerlijke rechter uitgaan van de rechtmatigheid 
van het betrokken besluit. Zie de noot van M.S. onder Lopez & Trias-Aruba, HR 19 februari 1993, NJ 
1995, 704. 
161 Lanser-Haarlemmermeer, HR 13 november 1992, NJ 1993, 639. 
162 Vulhop-Gemeente Amsterdam, HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 638, m. nt. M. Scheltema. 
163 Zie bijvoorbeeld terzake van ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting het arrest Potjer-
Eelde, HR 15 november 1996, BNB 1997/157c*, besproken in § 1.4.2.2. 
164 Heesch-Van den Akker, HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723, m. nt. M. Scheltema. Zie voor een ouder 
geval Semper Crescendo, HR 19 november 1976, NJ 1979, 216, m. nt. M. Scheltema. Een fiscale voor
loper is hof Amsterdam, 22 januari 1976, BNB 1977/58, waarin de voorzitter aan de belastingplichtige 
een nieuwe termijn ex artikel 60 AWR toekende in verband met een aan de ingewikkeldheid van de 
belastingwetgeving te wijten misverstand, waardoor deze zijn bezwaar tegen de verkeerde beschikking 
had gericht. Zie voorts de conclusie van A-G Bloembergen in het arrest Leenders-Ubbergen, HR 11 
oktober 1996, FED FW 1997/426, m. nt. Ch.J. Langereis. 
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oplevert. In dat geval kan de burgerlijke rechter worden geadieerd.1 Dit geldt ook 
voor fiscale beschikkingen, zo blijkt uit de overwegingen van het hof in het arrest 
Vastgoed-Staat uit 1990.166 De grondslag voor deze uitzondering, zo blijkt uit de 
jurisprudentie die hierna, in § 1.4.1. en verder wordt besproken, moet worden ge
zocht in het verbod van ongegronde verrijking, het beginsel dat elke vermogensver
schuiving legitimatie verdient. 
Het behoeft geen betoog dat het bestaan van klemmende bezwaren niet snel wordt 
aangenomen. Uit het bovenstaande blijkt reeds dat het feit dat de bestuursrechter de 
beschikking zou hebben vernietigd geen uitzonderingsgrond vormt. Hetzelfde geldt 
indien de beschikking is genomen in strijd met algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, bijvoorbeeld omdat zonder rechtsgrond van het beleid is afgeweken. Ook de 
omvang van het procesbelang kan geen uitzondering vormen. Dat met de procedure 
een aanzienlijk bedrag is gemoeid kan geen motief zijn om de bestuursrechter niet te 
adiëren. Met name in belastinggeschillen, die immers grote bedragen als inzet kun
nen hebben, springt dit direct in het oog.168 Sedert 1976 heeft de Hoge Raad niette
min enkele malen een uitzondering op de leer van de formele rechtskracht erkend. 

1.4.1 Erkende uitzonderingen op de formele rechtskracht 

In 1976 overwoog de Hoge Raad in het Gildenbondarrest voor de eerste maal dat 
een klemmend bezwaar kan worden gevonden in de omstandigheid dat beide partijen 
van mening zijn dat de beschikking materieel onjuist is.169 De Gildenbondstichting 
moest aan de gemeente Tilburg een bedrag van f21.698 aan leges betalen in verband 
met een te verlenen bouwvergunning. De stichting meende dat de legesverordening 
van de gemeente niet van toepassing was, en betaalde het bedrag onder protest en 
met het uitdrukkelijke voorbehoud het betaalde te zijner tijd van de gemeente terug 
te vorderen. Op dat moment liep over deze kwestie een proefprocedure. Enkele 
maanden later bleek uit het arrest van de Hoge Raad in de proefprocedure dat het 
standpunt van de stichting inderdaad juist was.170 De gemeente erkende dat sprake 
was van onverschuldigde betaling, maar weigerde het bedrag terug te betalen. Zij 

165 P.J. Wattel heeft deze regel getypeerd als de 'omgekeerde tweewegenleer'. Relativering van formele 
rechtskracht en een omgekeerde twee-wegenleer, WFR 1991/5947, blz. 123 e.V. 
166 Vastgoed-Staat, HR 22 juni 1990, NJ 1993, 637. Het hof overwoog, onder verwijzing naar Heesch-
Van den Akker, dat de regel dat de rechtmatigheid van beschikkingen met formele rechtskracht in een 
procedure voor de burgerlijke rechter niet meer aan de orde kan komen, ook (namelijk buiten de gevallen 
dat ambtshalve vermindering wordt verleend, AKHKS) uitzondering kan lijden indien de daaraan ver
bonden bezwaren door bijzondere omstandigheden zeer klemmend van aard zijn. 
167 Zie daarover nader § 3.2. 
168 Zie de conclusie van A-G Mok in Aruba-Playa Liquor, HR 14 mei 1993, NJ 1993, 641, m. nt. M. 
Scheltema. 
169 Gemeente Tilburg-Gildenbondstichting. HR 24 december 1976, NJ 1977, 380. Zie ook P.J. Wattel, 
Relativering van formele rechtskracht en een omgekeerde twee-wegenleer, WFR 1991/5947, blz. 123, 
en G. Groen, De formele rechtskracht van (belasting)beschikkingen, FISKAAL 1993-4, blz. 100 e.v. 
170 HR 1 juli 1969, BNB 1969/5. 

27 



1 HET ONTSTAAN VAN DE HUIDIGE EENHEID VAN RECHTSORDE 

stelde zich op het standpunt dat de verordening op dit punt weliswaar ten tijde van 
het afgeven van de beschikking onverbindend was gebleken, maar dat de stichting 
tijdig een bezwaarschrift had kunnen indienen tegen die beschikking. Nu de be
zwaartermijn inmiddels onbenut was verstreken, had de beschikking formele rechts
kracht gekregen en kon daartegen niet meer worden opgekomen. Bovendien was de 
beoordeling van de geschilpunten bij uitsluiting opgedragen aan de belastingrechter, 
aldus de gemeente. 
De burgerlijke rechter achtte zich evenwel bevoegd, nu het geschil niet de betaling 
van de leges tot onderwerp had, maar de terugbetaling van een, naar beide partijen 
erkenden, onverschuldigd betaald bedrag. Geredeneerd werd dat de gemeente door 
haar erkenning van de onverschuldigdheid haar aanvankelijke besluit tot heffing van 
leges teniet had gedaan. Dan kon er geen taak meer zijn voor de belastingrechter. 

In fiscalibus werd in gelijke zin beslist door het hof 's-Gravenhage in 1989.172 Nadat 
de belastingplichtige, Ekom BV, haar op de onjuistheid van de aanslag onroerend-
goedbelasting over 1979 had gewezen, wilde de gemeente Rotterdam deze niet on
gedaan maken, omdat Ekom haar bezwaartermijn had laten verlopen. De gemeente 
had de aanslagen over latere jaren na bezwaar echter wèl ongedaan gemaakt. Hieruit 
trok het hof de conclusie dat ook de gemeente van mening was, dat de aanslag niet 
slechts achteraf bezien, maar reeds ten tijde van de oplegging als in strijd met het 
recht moest worden beschouwd. Ekom had zich op het in 1979 gewezen ECT-
arrest173 beroepen, toen zij de juistheid van de aanslag onroerengoedbelasting be
twistte. De gemeente Rotterdam was bij dit arrest de verliezende partij geweest. De 
gemeente wist dus dat de aanslag in strijd was met het recht. Dit bracht volgens het 
hof bij uitstek de verplichting mede om dergelijke onjuiste aanslagoplegging te 
voorkomen. Het hof ging er derhalve vanuit dat Ekom het bedrag van de aanslag 
zonder rechtsgrond had betaald. 
De Hoge Raad herhaalde zijn standpunt als neergelegd in het boven besproken Gil-
denbondarrest in 1993, waarbij hij voor de constatering van overeenstemming tussen 
de partijen over de onrechtmatigheid het opgewekte vertrouwen als uitgangspunt 
nam. Voldoende is, aldus de Hoge Raad, dat de burger zich op het standpunt stelt dat 
van onrechtmatigheid sprake is, en hij uit de verklaringen en gedragingen van het 
overheidslichaam begrijpt, en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag 
begrijpen, dat het overheidslichaam die onrechtmatigheid erkent. Alsdan bestaat op 
dit punt geen geschil dat voor beslissing door de bestuursrechter in aanmerking 

171 Aldus de A-G Berger in zijn conclusie bij het arrest. Zie ook Leenders-Ubbergen, HR 11 oktober 
1996, FED FW 1997/426, waarin de Hoge Raad ervanuitging, dat niet de geldigheid van de beschikking 
in het geding was, zodat het geschil kon worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter, en HR 12 sep
tember 1997, NJ 1998, 145, hierboven besproken in § 1.2.2., waarin werd overwogen dat, nu de partijen 
over het juiste bedrag van de vordering niet verschilden, de ontvanger bevoegd was om een zonder 
rechtsgrond gedane betaling terug te vorderen, ook indien de inspecteur niet een correctiebeschikking 
had genomen. 
172 Hof 's-Gravenhage, 23 februari 1989, NJ 1990, 595. 
173 HR 7 maart 1979, BNB 1979/126, NJ 1979, 319, m. nt. M. Scheltema. 
174 Zie ook P.J. Wattel, WFR 1991/5947, blz. 126 en. Groen, FISKAAE 1993-4, blz. 103. 

28 



DE KEERZIJDE - TWEE WEGEN VOOR DE BURGER? 1.4 

komt.175 Wattel heeft er in 1996 voor het belastingrecht op gewezen dat een dergelij
ke situatie zich kan voordoen indien van de zijde van de Belastingdienst wordt me
degedeeld dat het gelijk aan de zijde van de belanghebbende is en dat deze geen 
bezwaarschrift hoeft in te dienen, omdat de fout direct zal worden hersteld. Indien de 
belanghebbende vervolgens niets meer hoort en de bezwaartermijn is onbenut ver
streken, dan zal deze uitlating de formele rechtskracht kunnen doorbreken. 

Een tweede klemmend bezwaar kan worden gevonden in de omstandigheid dat het 
voor de betrokken burger niet voor de hand lag dat de handeling aan te merken was 
als een beschikking waartegen beroep openstond op de bestuursrechter, zo bleek uit 
het arrest Heesch-Van den Akker in 1986.177 Deze omstandigheid kan zich ook 
voordoen indien het overheidsorgaan een bepaalde handeling zelf niet als een be
schikking heeft aangemerkt, terwijl bovendien over de regeling van bezwaar en be
roep op het terrein van de beschikking onduidelijkheid bestaat, zo laat zich afleiden 
het Ekro-arrest uit 1988.178 Enkele jaren later overwoog het Gemeenschappelijk Hof 
van Jusitie van Aruba en de Nederlandse Antillen in het arrest Playa-Liquor dat 
Playa-Liquor (weliswaar) geen gebruik had gemaakt van haar beroepsrecht, maar dat 
haar moest worden nagegeven dat deze mogelijkheid ook niet onmiddellijk uit de 
toepasselijke bepalingen viel op te maken. 

Uit de formulering van de Hoge Raad in het arrest Leenders-Ubbergen uit 1996 
blijkt dat een derde klemmend bezwaar tegen de leer van de formele rechtskracht 
kan worden gevonden in de omstandigheid dat in redelijkheid van de belanghebben
de niet gevergd kon worden dat hij gebruik maakte van zijn bestuursrechtelijke 
rechtsmiddelen, in verband met de risico's die daaraan kunnen zijn verbonden. 
Ch.J. Langereis heeft dit in 1990 ook voor het belastingrecht aangenomen. Klem
mende bezwaren tegen de formele rechtskracht van beschikkingen kunnen worden 
gevonden in de omstandigheid dat het gebruik maken van zijn administratiefrechte
lijke rechtsmiddelen voor de belanghebbende zeer grote financiële risico's met zich 
brengt.181 In een dergelijke situatie zal het meer voor de hand liggen om een vanwe
ge de belastingadministratie aangeboden compromis te aanvaarden dan om de 
(on)verbindendheid van de betreffende bepaling ter toetsing aan de belastingrechter 
voor te leggen. 

175 St. Oedenrode, HR 18 juni 1993, NJ 1993, 642, m. nt. M. Scheltema. 
176 Wattel,WPNR 96/6230. 
177 HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723, m. nt. M. Scheltema. 
178 Ekro, HR 11 november 1988, NJ 1990, 563. 
179 Araba-Playa Liquor, HR 14 mei 1993, NJ 1993, 641. Zie ook de Conclusie van A-G Mok bij dit 
arrest. 
180 HR 11 oktober 1996, FED FW 1997/426, m. nt. Ch.J. Langereis. 
181 Ch.J .Langereis, De terugvordering van belasting op grond van nieuwe rechtspraak, Gielebundel, 
1990, blz. 357 e.v. 
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Een vierde uitzonderingsgrond kan onder omstandigheden, namelijk indien het gaat 
om ketenaansprakelijkheid, worden gevonden in het feit dat de belastingaanslag was 
opgelegd aan de verkeerde belastingplichtige. In 1997 oordeelde de Hoge Raad dat 
het hof de stelling van een BV dat een naheffingsaanslag OB, waarvoor zij op grond 
van artikel 34 van de Invorderingswet 1990 als inlener ketenaansprakelijk was ge
steld, niet aan de juiste belastingplichtige was opgelegd, in zijn kwaliteit van burger
lijke rechter had moeten onderzoeken. Het hof had deze stelling verworpen omdat 
het bezwaarschrift tegen de naheffingsaanslag niet de klacht bevatte dat deze aan een 
onjuiste belastingplichtige was opgelegd. Volgens het hof moest het derhalve uitgaan 
van de juistheid van de tenaamstelling. De Hoge Raad oordeelde evenwel dat de BV 
niet aansprakelijk zou kunnen worden gehouden indien zij inderdaad in generlei 
rechtsbetrekking stond of had gestaan met de belastingplichtige in kwestie. Dat had 
het hof niet onderzocht. Bovendien kon de BV in de procesgang op grond van artikel 
50 van de Invorderingswet 1990 dat verweer nog steeds naar voren brengen.1 

1.4.2 Meer uitzonderingsgronden - de betamelijkheidsnorm 

Andere bijkomende omstandigheden die als klemmend bezwaar kunnen gelden heeft 
de Hoge Raad tot nu toe niet (expliciet) erkend. De omstandigheid dat de Hoge Raad 
in het arrest Aruba-Playa Liquor uit 1993 de A-G Mok, die aanvankelijk had gecon
cludeerd tot verwerping van Playa Liquors cassatieberoep, verzocht een aanvullende 
conclusie te schrijven, wijst er evenwel op dat een uitzondering op de leer van de 
formele rechtskracht zou kunnen worden gevonden in het vereiste van een redelijke 
wetsuitleg. Elke wetsbepaling of rechtsregel moet immers worden doorgerekend op 
zijn billijkheidsgehalte. Met andere woorden: bij elke geschreven of ongeschreven 
norm die wordt toegepast moeten wij ons afvragen of die toepassing goed recht op
levert dat maatschappelijk bevredigt, zo merkte Schoordijk in 1997 op.183 

In zijn aanvullende conclusie schreef de A-G Mok: 

'Ik versta het verzoek van uw Raad om een nadere conclusie aldus, dat uw Raad 
rekening houdt met de mogelijkheid dat het beginsel van de formele rechtskracht 
hier wel doorbroken zou kunnen worden (..)'. 

In punt 4 overwoog hij : 

'Gesteld dat er alsnog omstandigheden zouden blijken, die zouden rechtvaardigen 
door het beginsel van de formele rechtskracht van de beschikking van de inspecteur 
heen te breken, dan komt het niet zozeer aan op wat de Raad van Beroep, indien 

HR 21 november 1997, V-N 1997, bl. 4738. 
S 
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geadieerd, zou hebben beslist, maar op wat rechtens (zo nodig door de burgerlijke 
rechter) beslist moet worden.' 

De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
van de Nederlandse Antillen en Aruba, waarin op onjuiste gronden klemmende be
zwaren waren aangenomen, onder verwijzing naar de Heesch-Van den Akkerdoctri
ne. Vervolgens werd overwogen dat, gezien de omstandigheden van het geval, een 
redelijke toepassing van de Landsverordening meebracht dat de inspecteur gehouden 
was op een tegen de heffing ingediend bezwaar teruggaaf van de betaalde rechten te 
verlenen.184 Uit de formulering van de aanvullende conclusie en het arrest zelf kan 
worden afgeleid dat de rechter met een beroep op het ongeschreven recht niet alleen 
wettelijke regels kan doorkruisen, maar ook, met een beroep op het vereiste van een 
redelijke wetsuitleg, de formele rechtskracht van fiscale beschikkingen terzijde kan 
stellen. 

De maatschappelijke betamelijkheidsnorm werkt ook in het omgekeerde geval, dat 
wil zeggen indien de belanghebbende zich ten onrechte beroept op de formele 
rechtskracht van een beschikking. Daarvan kan sprake zijn indien de beschikking 
berust op een vergissing en de belanghebbende dit wist of redelijkerwijs kon weten. 
In 1992 oordeelde het hof Arnhem dat de belanghebbende geen beroep toekwam op 
de leer van de formele rechtskracht van beschikkingen, omdat hij ter zitting had 
toegegeven dat hij de vergissing van de inspecteur had onderkend. Ook zijn beroep 
op het vertrouwens- dan wel het rechtszekerheidsbeginsel strandde, omdat belang
hebbende 'bij een abuis dat zo evident en materieel belangrijk is als het onderhavige, 
er niet op heeft mogen vertrouwen dat herstel achterwege zou blijven,' aldus het 
hof.185 

In 1997 oordeelde de Hoge Raad dat de belastingschuldige geen beroep toekwam op 
de formele rechtskracht van een ambtshalve teruggaaf. Na ambtshalve vermindering 
van het belastbaar inkomen en van de verschuldigde belasting, had de inspecteur in 
de kennisgeving ambtshalve vermindering in de rubriek 'eerder vastgesteld be-
drag'en in de rubriek 'verschil' een te hoog bedrag vermeld. De ontvanger had dit 
bedrag uitbetaald, maar vorderde dit vervolgens in een procedure voor de burgerlijke 
rechter terug op grond van onverschuldigde betaling, subsidiair op grond van onge
rechtvaardigde verrijking. De rechtbank wees die vordering af. Zij was van oordeel 
dat het bedrag was betaald op grond van de beschikking van ambtshalve verminde
ring, en derhalve niet onverschuldigd. De vordering uit ongerechtvaardigde verrij
king was niet voor toewijzing vatbaar, aldus de rechtbank, omdat de terugbetaling 
was gebaseerd op de ambtshalve teruggaaf, terwijl geen navorderingsaanslag was 
opgelegd. 

HR 14 mei 1993, NJ 1993, 641. 
J 1993, 789, V-N 1992, blz. 842. 
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Het hof stelde evenwel vast dat het in de kennisgeving vermelde bedrag een admini
stratieve misslag vormde, die gelijk te stellen was met een onmiskenbare verschrij
ving. In geschil tussen de partijen was niet hoe de beschikking zonder deze ver
schrijving zou hebben geluid. De beschikking kon derhalve geen rechtsgrond vormen 
voor een op grond daarvan verrichte betaling aan de belastingschuldige, voor zover 
de betaling het bedrag overtrof waarop deze in werkelijkheid recht had. De Hoge 
Raad achtte dit oordeel juist. In een dergelijk geval is de ontvanger bevoegd het ten 
gevolge van de misslag teveel betaalde in een procedure voor de burgerlijke rechter 
als onverschuldigd betaald terug te vorderen. De inspecteur is niet verplicht eerst een 
correctiebeschikking te nemen, aldus de Hoge Raad. 

1.4.2.1 De betamelijkheidsnorm en ambtshalve vermindering 

Zoals reeds blijkt uit het hierboven besproken arrest kunnen aanslagen die onjuist 
zijn gebleken, op grond van het bepaalde in artikel 65 van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen ambtshalve worden verminderd. In gevallen, waarin de belasting
plichtige naar het oordeel van de inspecteur 'redelijkerwijs voor teruggaaf in aan
merking komt' dan wel indien 'enig feit' tot de conclusie leidt dat een belastingaan
slag tot een te hoog bedrag is vastgesteld, kan ambtshalve een vermindering worden 
verleend.187 De regeling is weliswaar ruimhartig, maar voorziet niet in de mogelijk
heid om tegen een ambtshalve vermindering in beroep te komen, omdat deze niet is 
een uitspraak op een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 25 van de wet. Indien de 
inspecteur weigert om ambtshalve vermindering te verlenen, of slechts tot een be
paald bedrag, dan staan tegen die beslissing geen bestuursrechtelijke middelen open, 
zo blijkt ook uit een uitspraak van het hof Amsterdam uit 1993. 
Tijdens de mondelinge behandeling ter zitting van een beroepschrift tegen een nahef
fingsaanslag omzetbelasting sloten de inspecteur en de ondernemer een compromis. 
Helemaal tevreden was de ondernemer niet, maar bepaalde bescheiden waarmee hij 
zijn gelijk had kunnen aantonen waren op dat ogenblik onvindbaar. Als onderdeel 
van het compromis had hij zijn beroepschrift ingetrokken. Ter uitvoering van het 
compromis werd de naheffingsaanslag ambtshalve verminderd. Intussen had de on
dernemer evenwel de bescheiden die ten tijde van het compromis onvindbaar waren 
weer teruggevonden. Op grond daarvan wenste hij een verdere verlaging van de 
naheffingsaanslag. Hij ging in beroep tegen de ambtshalve vermindering, maar werd 
niet-ontvankelijk verklaard. In zijn uitspraak op het verzetschrift van belanghebben
de oordeelde het hof dat het systeem van de Algemene wet rijksbelastingen niet 
toelaat dat nogmaals beroep tegen dezelfde uitspraak of navorderingsaanslag kan 
worden ingesteld of dat de procedure na de intrekking van het beroep wordt hero-

186 HR 12 september 1997, NI 1998, 145. Zie ook Ontvanger-Hamm q.q., HR 5 september 1997, NI 
1998,437. 
187 Het beleid op dit terrein is neergelegd in de resolutie van 1 juni 1988, BNB 1988/200. In bepaalde 
gevallen kan de ambtshalve vermindering de vijfjaarstermijn overschrijden, tot maximaal 10 jaar. 
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pend en voortgezet. Aan belanghebbende stond 'nog slechts de weg open zich met de 
nieuwe gegevens tot de inspecteur te wenden met het verzoek tot verdere ambtshalve 
vermindering van de naheffingsaanslag,' aldus het hof.188 

Of de ondernemer deze suggestie ter harte heeft genomen onttrekt zich aan mijn 
waarneming. De vraag die overblijft is derhalve of een dergelijk verzoek kans van 
slagen zou hebben gehad. Afgaande op oudere jurisprudentie lijkt het antwoord 
daarop ontkennend te moeten luiden. In 1960 oordeelde de burgerlijke kamer van de 
Hoge Raad, dat de voorschriften die voor de ambtshalve vermindering zijn gegeven, 
alleen het beleid van de inspecteur raken, zodat een actie bij de burgerlijke rechter 
tegen een weigering niet mogelijk is.189 In 1991 heeft Wattel er evenwel terecht op 
gewezen dat er sedertdien in het belastingrecht nogal wat veranderd is, met name 
waar het de introductie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur aangaat 
en de gevolgen die dit heeft gehad voor de rol van de burgerlijke rechter.190 Sinds 
1987 kan de burgerlijke rechter elk handelen in strijd met de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur rechtstreeks toetsen.191 Dit geldt voor de gehele taakuitoefe
ning van de Belastingdienst.192 Weliswaar kan de burgerlijke rechter zich niet buigen 
over de vraag of de ambtshalve vermindering inhoudelijk juist was, maar hij kan wèl 
onderzoeken of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn geschonden, met 
name het verbod van willekeur of van détournement de pouvoir. Het arrest van de 
Hoge Raad uit 1960 moet derhalve als achterhaald worden beschouwd.193 

In het bovenstaande voorbeeld was een complicerende factor dat de ambtshalve 
vermindering was voortgevloeid uit een compromis. Het is vaste regel dat op vast
stellingsovereenkomsten, die immers dienen ter beëindiging van een geschil, in be
ginsel niet wordt teruggekomen. Als de ondernemer in het compromis een voorbe
houd had gemaakt terzake van de vermiste bescheiden zou de inspecteur deze alsnog 
moeten laten meewegen. Een weigering komt dan in strijd met de algemene begin
selen van behoorlijk bestuur, en de ondernemer zou zich dan mijns inziens met suc
ces tot de burgerlijke rechter, in dit geval de kortgedingrechter, kunnen wenden met 
een billijkheidsactie.194 Zou geen voorbehoud zijn gemaakt, dan hangt het antwoord 
op de vraag of de actie voor de burgerlijke rechter zou slagen sterk af van de om
standigheden van het geval. Indien de vermiste bescheiden betrekking hadden op 
andere jaren, dan zou de ondernemer een goede kans maken. Indien een ambtshalve 
teruggaaf wordt verleend impliceert dit immers dat de fiscus de onjuistheid van eer-

188 Hof Amsterdam 26 oktober 1993, rolnr 3893/92, Infobulletin 1994/348. 
189 HR 24 juni 1960, NJ 1960,491. 
190 Wattel, WFR 1991/5947, blz. 130. Zie ook HR 8 juli 1993, NJ 1995, 73. 
191 Amsterdam-Ikon, HR 27 maart 1987, NJ 1987, 727. Zie ook Deltaschade, HR 15 juli 1988, NJ 1989, 
714. 
192 HR 10 februari 1988, BNB 1988/160, FED FW 1988/273, en HR 13 januari 1989, BNB 1989/129, 
NJ 1990,211. 
193 Wattel, WFR 1991/5947, blz. 131. 
1 4 Een klacht bij de staatssecretaris, de Nationale ombudsman of de Commissie voor de Verzoekschrif
ten uit de Tweede of Eerste Kamer zou hier overigens ook goede kans van slagen hebben. 
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dere aanslagen erkent, ook voor jaren waarover geen teruggaaf wordt verleend, ter
wijl in die jaren wèl dezelfde kwestie speelde. 
Een beroep op de burgerlijke rechter zal derhalve ook slagen indien de belasting
rechter in beroep de onrechtmatigheid van de aanslagen voor een bepaald jaar (of 
jaren) heeft vastgesteld, maar de belastingplichtige verzuimd heeft voor een ander 
jaar beroep in te stellen, en ambtshalve vermindering voor dat jaar wordt geweigerd. 
195 De mogelijkheid tot ambtshalve vermindering zwakt de leer van de formele 
rechtskracht voor het belastingrecht weliswaar af, maar geheel zonder betekenis 
wordt zij daarmee niet. 

Een tweede bepaling die voor dit onderwerp van belang is, is artikel 6:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, waarin wordt bepaald dat niet-ontvankelijkverklaring 
van een bezwaar- of beroepschrift dat te laat is ingediend achterwege blijft 'indien 
redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.'. In 
1997 oordeelde het hof 's-Gravenhage dat een belanghebbende ten onrechte niet-
ontvankelijk was verklaard in haar bezwaar tegen een aanslag inkomstenbelasting. 
Haar echtgenoot, aan wie de aanslag was opgelegd, was tijdens de bezwaarperiode 
overleden. Het hof was van mening dat van de belanghebbende niet kon worden 
gevergd dat zij vóór de afloop van die termijn een bezwaarschrift zou indienen. Het 
feit dat zij plotseling weduwe werd maakte de termijnoverschrijding verschoonbaar, 
mede gezien de omstandigheid, dat de overschrijding slechts twee maanden bedroeg. 
Het bezwaarschrift was derhalve niet onredelijk te laat ingediend. 

In 1990 heeft Langereis betoogd dat een klemmend bezwaar zich eveneens kan 
voordoen indien de belastingplichtige zich ontoerekenbaar niet realiseerde dat de 
belastingbeschikking in strijd was met het recht. Bij gebreken in de totstandkoming 
van een vaststellingsovereenkomst die pas na het verstrijken van de bezwaartermijn 
aan het licht komen - bijvoorbeeld bij dwaling van de belanghebbende, veroorzaakt 
door het geven van onvoldoende of onjuiste informatie door de Belastingdienst - zou 
zich een dergelijk klemmend bezwaar kunnen voordoen. Hier biedt artikel 6:11 Al
gemene wet bestuursrecht wellicht de mogelijkheid om alsnog de belastingrechter te 
adiëren. Voor de burgerlijke rechter lijkt dan nauwelijks nog een rol te zijn wegge-
legd.197 

1.4.2.2 Driepartijenverhoudingen 

Een bijzondere situatie is die waarin bij de verkoop van een perceel grond op grond 
van het bepaalde in artikel 11, eerste lid, letter a, onder 1°, Wet OB 1968 aan de 

195 Langereis, Gielebundel 1990, blz. 357 e.v. en Wattel, WFR 1991/5947, blz. 131. 
196 Hof 's-Gravenhage, mondelinge uitspraak, 25 september 1997, nr. 96/1923, V-N 1998, blz. 6. 
197 Wattel, Naschrift bij 'De reikwijdte van de fiscale vaststellingsovereenkomst', WPNR 96/6230, blz. 
504. 
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koper omzetbelasting in rekening is gebracht. Voor de koper heeft echter nimmer 
een bestuursrechtelijk rechtsmiddel tegen de voldoening op aangifte daarvan open
gestaan.198 Blijkt achteraf dat de omzetbelasting ten onrechte werd geheven, dan 
staat de formele rechtskracht van die voldoening op aangifte er niet aan in de weg 
dat de koper zich binnen de verjaringstermijn van vijfjaar tot de burgerlijke rechter 
wendt met een actie uit onverschuldigde betaling, zo blijkt uit een in 1997 gewezen 
arrest van de Hoge Raad. Het betrof een situatie waarin contra jurisprudentiam, in 
afwijking van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, omzetbelasting in rekening 
was gebracht. 

De gemeente Den Ham had aan Van der Kolk in 1987 een bouwterrein verkocht dat 
niet bouwrijp was. Niettemin werd omzetbelasting in rekening gebracht en op aan
gifte voldaan. De gemeente volgde namelijk de zogenoemde complexbenadering en 
ging er op die grond vanuit dat het perceel vóór de levering deel had uitgemaakt van 
een groter terrein waaraan bewerkingen hadden plaatsgevonden. Het perceel moest 
volgens haar dan ook als een vervaardigd bouwterrein worden aangemerkt, zodat 
omzetbelasting verschuldigd was. De Hoge Raad had evenwel op dit punt in 1980 
reeds voor de zogenoemde kavelbenadering gekozen, waarbij werd overwogen dat 
het individualistische systeem van de wet meebrengt dat als maatstaf voor de heffing 
moet worden aangelegd of het geleverde perceel grond ten tijde van de levering zelf 
is bewerkt, dan wel er voorzieningen zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan 
dat perceel grond.199 In 1992 vorderde Van der Kolk de betaalde omzetbelasting 
terug op grond van onverschuldigde betaling, onder verwijzing naar et arrest uit 
1980200 en het eind 1990 gewezen St. Oedenrode-arrest.201 De Hoge Raad oordeelde 
dat het standpunt van de gemeente geen steun vond in het recht. Vóór de levering 
had het perceel immers geen bewerking ondergaan, en er waren evenmin voorzienin
gen getroffen die uitsluitend dienstbaar waren aan dat perceel. Er was derhalve zon
der rechtsgrond betaald en de vordering van Van der Kolk werd toegewezen.202 

Maakt de betaling van omzetbelasting echter onderdeel uit van de koopovereen
komst, dan kan een actie uit onverschuldigde betaling niet slagen, ook al blijkt de 
omzetbelasting achteraf ten onrechte in rekening gebracht, zo blijkt uit een arrest dat 
de Hoge Raad in 1996 wees. 
Potjer had van de gemeente Eelde een stuk grond met BTW gekocht, dat in 1990 
werd geleverd. In 1992 vorderde Potjer de BTW terug onder verwijzing naar het St. 

198 In het arrest Utrecht-Budinovski, HR 8 september 1995, NJ 1997, 159, m. nt. M. Scheltema, oordeel
de de Hoge Raad dat het beginsel van de formele rechtskracht ook geldt in de verhouding tot de derde
belanghebbende, als deze wèl gebruik kon maken van een met voldoende rechtswaarborgen omklede 
rechtsgang, maar deze niet heeft benut. 

ZU1 HR 21 november 1990, BNB 1991/19. 
202 Den Ham-Van der Kolk, HR 13 juni 1997, BNB 1997/305 c*. Zie ook Hengelo-Markerink, NJ 
1994, 594, BNB 1995/100*, waarin wèl sprake bleek van een vervaardigd bouwterrein, en Hartelust -
Hetmond, HR 21 maart 1997, BNB 1996/158 , waarin een terugvordering van.BTW werd afgewezen 
omdat de levering in dit geval daadwerkelijk aan BTW-heffing was onderworpen. 
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Oedenrode-arrest.203 De rechtbank Assen wees de vordering echter af omdat de 
BTW deel had uitgemaakt van de koopovereenkomst die tussen Potjer en de ge
meente was gesloten. Het hof Leeuwarden oordeelde dat de vraag wat moest gelden 
ter zake van het in rekening brengen door de gemeente aan Potjer van een bedrag 
aan omzetbelasting moest worden beantwoord aan de hand van de tussen Potjer en 
de gemeente gesloten koopovereenkomst. In die overeenkomst was een bepaling 
opgenomen dat de 'volgens de wet verschuldigde omzetbelasting' moest worden 
betaald. Daaronder viel volgens het hof ook de omzetbelasting die verschuldigd was 
gebleven omdat geen gebruik was gemaakt van de administratieve rechtsgang die 
voor de gemeente tegen de heffing daarvan had opengestaan. 
De Hoge Raad kwam in dit geval niet toe aan de vraag of de levering van het perceel 
volgens de St. Oedenrode-criteria aan de heffing van omzetbelasting was onderwor
pen. Het feit dat de partijen de betaling van de BTW waren overeengekomen was, 
tezamen met het feit dat de voldoening op aangifte van die BTW onherroepelijk 
vaststond, bij gebreke van bijzondere omstandigheden als bedoeld in Heesch-Van 
den Akker, voldoende om Potjers actie af te wijzen. 
Daarbij was van belang, aldus de Hoge Raad, dat in het geding niet was aangevoerd 
dat de gemeente ten tijde van de betaling van de omzetbelasting had behoren te be
seffen dat deze niet verschuldigd was, dan wel dat de gemeente vóór het verstrijken 
van de termijn waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tot het besef was gekomen 
of had behoren te komen dat een zodanig bezwaar een redelijke kans op succes zou 
hebben. Een uitleg van de contractsbepaling in die zin dat de gemeente ook in dat 
geval gerechtigd zou zijn geweest tot doorberekening van het door haar betaalde 
bedrag aan omzetbelasting zou namelijk wèl onbegrijpelijk zijn geweest, aldus de 
Hoge Raad.205 

Hiermee werd impliciet aangegeven dat een aldus geformuleerd beroep op het ont
breken van goede trouw aan de zijde van de gemeente wèl succes zou hebben ge
had.206 Zowel Potjer als de gemeente twijfelden er echter ten tijde van de levering 
klaarblijkelijk niet aan dat de levering aan de heffing van omzetbelasting was on
derworpen. 

1.4.3 Schadevergoeding - welke rechter is bevoegd? 

Zoals uit de arresten die in de vorige paragrafen werden besproken reeds blijkt, geldt 
de leer van de formele rechtskracht alleen voor hetgeen in de literatuur de objectieve 

203 BNB 1991/19. 
204 Zie ook Vulhop-Amsterdam, HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 638, besproken in § 2.4.3.2. hierna. 
205 Potjer-Eelde, HR 15 november 1996, BNB 1997/157c*, m.nt. B.G. van Zadelhoff. In gelijke zin HR 
15 november 1996, NJ 1997, 160, m. nt. M. Scheltema, en HR 15 november 1996, nr. 16.107, niet 
gepubliceerd. Zie ook E.C.G. Okhuizen, De leer van de formele rechtskracht en de nasleep van het St. 
Oedenrode-arrest: een uitgemaakte zaak? WFR 1997/6271, blz. 1763. 
206 Zie ook Ontvanger-Hamm q.q., HR 5 september 1997, NJ 1998, 437, V-N 1997, blz. 3282. 
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omvang daarvan is genoemd, namelijk de geldigheid van de beschikking.207 Bij een 
vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatigheid van de beschikking zelf 
hangt het succes van een vordering tot schadevergoeding voor de burgerlijke rechter 
af van de vraag of de formele rechtskracht wordt doorbroken doordat de overheid de 
onrechtmatigheid expliciet dan wel impliciet heeft erkend. In het laatste geval is voor 
het aansprakelijk stellen van de overheid geen uitspraak van de bestuursrechter no
dig, zo blijkt uit het arrest St. Oedenrode. Is de onrechtmatigheid niet erkend, dan is 
het volgen van de bestuursrechtelijke weg wèl noodzakelijk. Heeft men verzuimd 
daarvan gebruik te maken, dan kan de onrechtmatigheid niet meer aan de burgerlijke 
rechter worden voorgelegd. Aldus Scheltema in zijn noot onder het arrest.208 Zo 
kwam de gemeente in het hiervoor in § 1.4. genoemde arrest Lanser-
Haarlemmermeer209 weliswaar terug op haar oorspronkelijke beschikking, maar 
strandde een vordering tot schadevergoeding op de omstandigheid, dat de gemeente 
de onrechtmatigheid niet had erkend. In het arrest St. Oedenrode werd aangenomen 
dat dit wèl het geval was, en werd de vordering toegewezen. 

Probeert men zowel de beschikking als het overige handelen van de overheid voor 
één en dezelfde rechter te brengen, dan zal deze zich gedeeltelijk onbevoegd verkla
ren. Enkele voorbeelden buiten het belastingrecht zijn twee kortgedinguitspraken uit 
1994 die werden gewezen door de president van de rechtbank te Maastricht. Het 
gemeentebestuur van Maastricht wilde een loods gebruiken als tijdelijk opvangcen
trum voor drugsverslaafden. De buurtbewoners spanden tegen dit voornemen een 
privaatrechtelijk kort geding aan, waarbij werd gevorderd dat van dit bestuurlijk 
voornemen zou worden afgezien omdat onvoldoende voorbereidende maatregelen 
zouden zijn getroffen. De president verklaarde zich bevoegd om de rechtmatigheid 
van het feitelijk ter beschikking stellen te beoordelen, maar onbevoegd om kennis te 
nemen van de vraag of de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan en de 
leefmilieuverordening Maastricht van toepassing waren.210 In het in 1996 gewezen 
geding Van Vlodrop-Staat werd een privaatrechtelijk kort geding geding aanhangig 
gemaakt en werd gelijktijdig beroep ingesteld tegen een brief van de staat waarvan 
niet vaststond dat deze een beslissing op bezwaar was, met verzoek om een voorlo
pige voorziening. De president was van oordeel dat de brief was te beschouwen als 
een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. De beoordeling van 
de rechtmatigheid van dat besluit is voorbehouden aan de bestuursrechter. Hij ver
klaarde zich in het privaatrechtelijke kort geding derhalve onbevoegd, terwijl het 
administratiefrechtelijke beroep gegrond werd verklaard.211 

207 Zie ook de arresten Superdoe, HR 22 november 1985, NJ 1986, 722, en Aharchi-Bedrijfsvereniging, 
HR 2 juni 1995, NJ 1997, 164, m. nt. M. Scheltema. 
208 HR 18 juni 1993, NJ 1993, 642, m. nt. M. Scheltema. 
209 HR 13 november 1992, NJ 1993, 639. 
210 Pres. Rechtbank. Maastricht, 11 en 30 augustus 1994, KG 349 en 350. Zie ook G.P. Kleijn, Schade
vergoeding, NTB 94/10, blz. 318. 
211 Pres. Rechtbank ' s-Gravenhage, 10 mei 1996, KG 1996, 204. 
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1.4.3.1 Schadevergoeding bij overig onrechtmatig handelen 

Gaat het evenwel om gedragingen die onafhankelijk van de inhoud van de beschik
king onrechtmatig zijn, dan kan de burgerlijke rechter wèl worden geadieerd. Het zal 
daarbij veelal gaan om handelingen die aan de beschikking vooraf zijn gegaan, zoals 
het opwekken van vertrouwen door onjuiste uitlatingen, misbruik van omstandighe
den en andere handelingen die de betamelijkheidstoets niet kunnen doorstaan. 
In 1984 oordeelde de rechtbank Arnhem dat handhaving door de ontvanger van een 
ambtshalve aanslag, een dwangbevel en executoriaal beslag jegens de belasting
schuldige onrechtmatig was, omdat de inspecteur na anderhalf jaar in strijd met de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur212 nog geen uitspraak op het bezwaar
schrift had gedaan en aldus de rechtsgang naar de belastingrechter onmogelijk 
maakte. Dit handelen moest de ontvanger worden toegerekend, aldus de rechtbank. 
In het dictum werd de inspecteur een termijn gegeven voor de afhandeling van het 
bezwaarschrift. Indien de ontvanger die uitspraak niet binnen de gestelde termijn kon 
overleggen, zouden de verdere handhaving van het dwangbevel en het beslag on
rechtmatig moeten worden verklaard.213 

In het Bolsius-arrest oordeelde de Hoge Raad in 1990 dat voor degene die is bena
deeld ten gevolge van onjuiste ambtelijke toezeggingen twee rechtsgangen open
staan. Hij kan in beroep komen tegen de beschikking op de grondslag dat het opge
wekt vertrouwen is geschonden. Hij kan evenwel ook bij de burgerlijke rechter scha
devergoeding vorderen, met de stelling dat de toezegging jegens hem een onrecht
matige daad oplevert. Dit arrest betrof een uitlating van een onbevoegde ambtenaar. 
Aanvankelijk werd derhalve verondersteld dat deze regel alleen onder bijzondere 
omstandigheden gold.214 

In 1994 overwoog de Hoge Raad in het arrest Staat-Van Benten evenwel in algeme
ne zin dat de formele rechtskracht van de in geding zijnde nadeelcompensatiebe-
schikking en het besluit waarin werd geweigerd om de belastingschade te vergoeden 
niet aan een vordering tegen de staat uit hoofde van onrechtmatige daad in de weg 
stonden. Aan Van Benten was medegedeeld dat over een bepaalde transactie geen 
omzetbelasting verschuldigd zou zijn, terwijl dit achteraf wèl het geval bleek. 'Het 
geven van zodanige inlichtingen is (...) immers onafhankelijk van de inhoud van die 
beschikkingen onrechtmatig en Van Benten kan dan ook in beginsel vergoeding 
vorderen van schade welke zij mocht hebben geleden doordat zij op de juistheid van 
die inlichtingen is afgegaan.'215 

212 Namelijk het bepaalde in de Resolutie van 29 oktober 1982, nr 582-211 950, V-N 1982, blz. 2241, 
dat bezwaarschriften uiterlijk binnen drie maanden moesten worden afgedaan. 
213 Jansen-Ontvanger, Rechtbank Arnhem, 12 januari 1984, NJ 1984, 449. 

HR 2 februari 1990, NJ 1993, 635. Het verweer van de staat in cassatie, dat gedragingen van ambte
naren in het kader van de totstandkoming van een beschikking, die door de administratieve rechter in 
zijn beoordeling hadden kunnen worden betrokken, als rechtmatig hebben te gelden als administratief 
beroep achterwege is gebleven, werd verworpen. Het betrof het verstrekken van onjuiste inlichtingen, 
waarop Bolsius was afgegaan en waardoor hij schade had geleden. 
215 Varkensmester II, HR 7 oktober 1994, NJ 1997, 174. Zie ook de conclusie van A-G Bloembergen bij 
het arrest Leenders-Ubbergen, en G.P. Kleijn, Schadevergoeding, NTB 94/10, blz. 315. 
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Deze regel geldt ook voor belastingbeschikkingen, zo blijkt uit het in 1990 gewezen 
arrest Vastgoed-Staat. Aan Vastgoed waren in 1983 na een onderzoek door de RAD, 
waarbij belastingontduiking werd vastgesteld, een navorderingsaanslag vennoot
schapsbelasting met 100% verhoging over 1980 en een ambtshalve aanslag vennoot
schapsbelasting over 1981 opgelegd voor een bedrag van in totaal bijna f2 miljoen, 
die terstond en volledig invorderbaar werden gesteld. Met het oog op de versnelde 
invordering werden dwangbevelen uitgevaardigd en werd beslag gelegd op vermo
gensbestanddelen van Vastgoed BV en van haar directeur. Een vordering in kort 
geding tot opheffing van de beslagen werd afgewezen. In 1984 bereikten Vastgoed 
en de inspecteur een compromis waarbij het verschuldigde bedrag aan belasting bij 
ambtshalve vermindering aanzienlijk werd verlaagd (tot welk bedrag is niet duide
lijk; de schuld van Vastgoed bedroeg na verlaging in elk geval niet meer dan 
f290.000.) Vastgoed trok daarop haar bezwaar- en beroepschriften in, maar stelde 
vervolgens tegen de staat een vordering tot schadevergoeding in ten bedrage van 
ruim f 1 miljoen wegens onrechtmatig handelen. 
De Hoge Raad overwoog dat in het stelsel van de Invorderingswet 1845216 met be
trekking tot versnelde invordering, het bezwaar en beroep en het verzet tegen het 
dwangbevel besloten lag dat het de burgerlijke rechter niet vrijstaat de wettigheid en 
de juistheid van het bedrag van de aanslag te toetsen, 'zoals ook strookt met de for
mele rechtskracht die aan een dergelijke beschikking toekomt'. Evenmin kan de 
burgerlijke rechter executiemaatregelen uit hoofde van een op grond van die aanslag 
uitgevaardigd dwangbevel onrechtmatig oordelen op de enkele grond, dat het bedrag 
dat bij die aanslag is vastgesteld, en waarvoor die maatregelen derhalve zijn geno
men, na bezwaar of beroep wordt verminderd. Zulks ongeacht tot welk bedrag die 
vermindering plaatsvindt en/of zij geschiedt krachtens overeenkomst - zoals in dit 
geval - of uit anderen hoofde. De rechter kan echter wèl beoordelen of de staat on
rechtmatig heeft gehandeld, doordat in het kader van de versnelde invordering is 
gehandeld in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur, hetzij door de 
inspecteur bij het vaststellen van de betreffende aanslagen, hetzij door de ontvanger 
bij de tenuitvoerlegging. Hierbij moet met name worden gedacht aan het zorgvuldig
heidsbeginsel.217 

Het feit dat ter beëindiging van een geschil over de omvang van de belastingschuld 
een compromis is gesloten brengt weliswaar mee dat tegen de aanslag die daaruit 
voortvloeit, voor zover het dat compromis betreft, in rechte niet meer kan worden 
opgekomen, maar laat een vordering uit onrechtmatig handelen bij het opleggen van 
de aanslag of de invordering daarvan onverlet. Uit het arrest blijkt dat het ook kan 
gaan om handelingen die plaatsvinden nadat de beschikking werd afgegeven. 

1 Dit stelsel is in de Invorderingswet 1990 in beginsel gehandhaafd. 
217 Vastgoed-Staat, HR 22 juni 1990, NJ 1993, 637, m. nt. M. Scheltema. 
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1.4.3.2 Schade als gevolg van onverbindende regelgeving 

In de categorie handelingen die aan de beschikking voorafgaan valt ook het uitvaar
digen van onverbindende regelgeving. Bij de vraag of de burgerlijke rechter kan 
worden geadieerd in verband met onrechtmatig handelen van de overheid dient on
derscheid te worden gemaakt tussen directe en indirecte regelgeving. Is sprake van 
regelgeving die directe werking heeft, dan is geen aparte beschikking nodig voor het 
intreden van rechtsgevolgen. Wie zich aan de regel houdt lijdt schade, en kan mits
dien vergoeding daarvan vorderen, als de regel wegens strijd met een hogere rege
ling onverbindend is.218 Is sprake van regelgeving met indirecte werking, dan moet 
eerst een beschikking zijn afgegeven, wil het rechtsgevolg intreden. Het belasting
recht behoort tot deze laatste categorie. Dit brengt mee dat oude belastingaanslagen 
die op later onverbindend verklaarde belastingwetgeving steunen, hun rechtskracht 
behouden.21 

In 1986 oordeelde de Hoge Raad in het arrest Staat-Van Gelder dat de staat on
rechtmatig handelt en, wanneer aan de overige vereisten van artikel 1401 BW (oud) 
is voldaan, aansprakelijk is wanneer hij met een hogere regeling strijdig en mitsdien 
onverbindend voorschrift uitvaardigt en op grond van dat voorschrift belasting heft: 
'Ingeval een overheidslichaam een onrechtmatige daad pleegt, door een met een 
hogere regeling strijdig en mitsdien onverbindend voorschrift uit te vaardigen, en op 
grond van dit voorschrift te handelen, is daarmede in beginsel de schuld van het 
overheidslichaam gegeven.' 

Indien de beschikking berustte op een wettelijke regeling die inmiddels - bijvoor
beeld in een andere zaak door de bestuursrechter, in dit geval de belastingrechter -
onverbindend is verklaard, dan is er - indien de belanghebbende niet tijdig een 
rechtsmiddel aanwendt - geen plaats voor een schadevergoeding uit onrechtmatige 
daad, zo blijkt uit het arrest Watertoeristenbelasting uit 1992. 
Vulhop, die een rondvaartbedrijf exploiteerde, had over de jaren 1979 tot en met 
1983 aan de gemeente Amsterdam belasting betaald op grond van de Verordening 
Watertoeristenbelasting 1978. In april 1980 kwam hij tegen het op aangifte voldane 
bedrag in beroep en vervolgens in cassatie. Op 30 maart 1983 oordeelde de Hoge 
Raad dat aan die verordening verbindende kracht moest worden ontzegd, nu zij in 
strijd was met de gemeentewet.222 Daarop had de gemeente aan Vulhop de belasting 

218 Staat-Van Gelder, HR 9 mei 1986, NJ 1987, 252. 
219 Vulhop-Amsterdam, HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 638, m. nt. M. Scheltema, FED FW 1992/820. 
Eind 1997 oordeelde de Hoge Raad, dat een gemeentelijke belastingverordening die niet op de in artikel 
139, tweede lid van de Gemeentewet voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, onvebindend is. HR 24 
december 1997, BNB 1998/69. Een gemeentelijke belastingverordening is niet onverbindend, indien 
weliswaar de vereiste goedkeuring als bedoeld in artikel 271, lid 8 van de Gemeentewet ontbreekt, maar 
die goedkeuring werd verleend door een ander orgaan dan het daartoe bevoegde. HR 24 december 1997, 
BNB 1998/70. 
220 Staat-Van Gelder, HR 9 mei 1986, NJ 1987, 252, m. nt. M. Scheltema. 
221 Vulhop-Amsterdam, HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 638. 
222 BNB 1983/191. 
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teruggegeven die hij had afgedragen in de periode april 1980 tot en met februari 
1983. De watertoeristenbelasting, die Vulhop over de daarvoor liggende periode, 
namelijk januari 1979 tot en met maart 1980, had afgedragen, kreeg hij evenwel niet 
gerestitueerd. Hij stelde daarop een actie tegen de gemeente in uit onrechtmatig 
handelen, subsidiair onverschuldigde betaling. Het hof oordeelde evenwel dat de 
schade die Vulhop had geleden, niet was ontstaan door het uitvaardigen van het 
onverbindend voorschrift, maar door het niet tijdig instellen door Vulhop van admi
nistratief beroep tegen de belasting die op grond van die verordening was gehe
ven.223 De vordering uit onverschuldigde betaling kon evenmin slagen, omdat de 
beroepsgang naar de bestuursrechter niet was gebruikt, aldus het hof. 
De Hoge Raad bevestigde dit oordeel. De belastingplichtige die verzuimd heeft van 
zijn beroepsrecht gebruik te maken, kan niet met vrucht voor de burgerlijke rechter 
aanvoeren dat de heffing ongeldig is en de geheven belasting hem als onverschuldigd 
betaald moet worden gerestitueerd; evenmin kan hij met vrucht aanvoeren dat de 
heffing onrechtmatig is en dat de geheven belasting hem bij wege van schadevergoe
ding moet worden terugbetaald. Daaraan deed niet af dat de Verordening Watertoe
ristenbelasting 1978 onverbindend was geoordeeld. De bindende kracht van een 
dergelijke uitspraak is - daargelaten de overtuigende werking die daarvan in andere 
zaken mag worden verwacht - naar haar aard beperkt tot het in de betreffende belas
tingzaak aan de belastingrechter voorgelegde geschil. Dit brengt mee dat die uit
spraak niet tot gevolg heeft dat de burgerlijke rechter de heffingen in de periode, 
voorafgaand aan het bezwaarschrift, wèl zelf zou kunnen beoordelen op hun recht
matigheid of de onrechtmatigheid daarvan zonder meer zou moeten aannemen. Het 
arrest levert derhalve geen bijzondere omstandigheid op die een uitzondering op de 
leer van de formele rechtskracht rechtvaardigt. Uit het arrest volgt immers niet dat 
van Vulhop in redelijkheid niet kon worden gevergd dat hij tijdig bezwaar - en voor 
zoveel nodig beroep - zou instellen tegen de heffingen over de periode van januari 
1979 tot en met maart 1980, aldus de Hoge Raad. 

Beschikkingen die op een onverbindend voorschrift zijn gebaseerd, maar waarvoor 
de beroepstermijn inmiddels is verstreken, behouden hun formele rechtskracht, zo 
blijkt uit het arrest. Belasting die op grond van dat voorschrift is betaald, kan niet 
worden teruggevorderd met een actie uit onrechtmatige daad of onverschuldigde 
betaling. Het blijven uitvoeren van een onverbindend verklaarde verordening zou 
evenwel een goede reden zijn de formele rechtskracht te doorbreken, zo merkt 
Scheltema in zijn noot onder het arrest terecht op. Een overheid die erop speculeert 
dat burgers niet zullen opkomen tegen haar onrechtmatig optreden, verdient geen 
bescherming. 

De onrechtmatigheid van de regelgeving lag derhalve niet in het uitvaardigen daarvan, maar in de 
uitvoering. De formele rechtskracht van de beschikking stond aan de beoordeling van die onrechtmatig
heid evenwel in de weg. Zie ook de noot van Langereis onder het arrest Leenders-Ubbergen, HR 11 
oktober 1996, FED FW 1997/426. 
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In 1996 overwoog de Hoge Raad dat onder bijzondere omstandigheden een actie uit 
onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter mogelijk is tegen het uitvaardigen of 
handhaven van onverbindende regelgeving.224 Het betrof een jaren durende strijd 
inzake de weigering van de gemeente Ubbergen om op grond van het bepaalde in de 
APV een ventvergunning af te geven voor een rijdende winkel, en belemmering van 
de bedrijfsuitoefening van de mobiele winkelier door de politie, onder dreiging van 
inbeslagname. De winkelier voerde aan dat de APV in strijd was met een hogere 
regeling, namelijk de Vestigingswet Detailhandel, en derhalve onverbindend. 
Niet de geldigheid van de beschikking was hier in het geding, maar het uitvaardigen 
van een onverbindende regeling en het handhaven daarvan, alsmede het belemmeren 
door de politie. In een dergelijk geval, oordeelde de Hoge Raad, brengen de eisen 
van een doeltreffende rechtsbescherming tegen de overheid mee dat de burger het 
geschil over de onverbindendheid van het voorschrift aan de rechter moet kunnen 
voorleggen. Zolang de beslechting van een dergelijk geschil niet aan de bestuurs
rechter is opgedragen, moet het kunnen worden voorgelegd aan de burgerlijke rech
ter. De burger behoeft daarmee niet te wachten tot bestuursdwang tegen hem is uit
geoefend of een strafvordering tegen hem wordt ingesteld. Van hem kan namelijk 
niet worden verwacht dat hij het daarop laat aankomen. Hij behoeft evenmin de 
bestuursrechtelijke weg te bewandelen door een vergunning aan te vragen en tegen 
de weigering in bezwaar en beroep te komen. Het openstaan van deze weg blokkeert 
de toegang tot de burgerlijke rechter niet, aldus de Hoge Raad. 

Dit is ook het uitgangspunt van de wetgever geweest bij de invoering van de acces
soire schadevergoedingsactie van artikel 8:73 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Het werd uit oogpunt van een efficiënte rechtsbedeling aantrekkelijk geacht dat de 
burger in de beroepsprocedure tegen een besluit ook schadevergoeding kan vorde
ren. Gelet op de expertise van de burgerlijke rechter op dit terrein achtte men het 
evenwel niet wenselijk om de mogelijkheid van een schadevergoedingsactie bij de 
burgerlijke rechter uit te sluiten. Het ligt niettemin in de lijn der verwachting dat de 
administratieve rechter het schadevergoedingsaspect meer en meer zelf zal gaan 
afdoen.226 Heeft de bestuursrechter zich over het schadevergoedingsaspect uitgela
ten, dan heeft de burgerlijke rechter geen taak meer. Is dat niet het geval, dan staat 
de gang naar de burgerlijke rechter nog steeds open. Met deze bedoeling van de 
wetgever zou onverenigbaar zijn dat de burgerlijke rechter zou terugtreden op grond 

224 Leenders-Ubbergen, HR 11 oktober 1996, FED FW 1997/426, m. nt. Ch.J. Langereis. 
225 Vgl. ook het Changoe-arrest, HR 28 januari 1992, AB 1992, 301. De bevoegdheid van de bestuurs
rechter om van een geschil kennis te nemen doet in het algemeen niet af aan de bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter op grond van artikel 112 van de Grondwet, met name niet aan diens bevoegdheid 
inzake vorderingen uit onrechtmatige daad. Biedt de bestuursrechter voldoende rechtsbescherming, dan 
treedt de burgerlijke rchter evenwel terug. In dit geval leverde de omstandigheid dat de ambtenarenrech
ter ten aanzien van bepaalde schadeposten minder royaal zou zijn dan de burgerlijke rechter, geen grond 
op om de rechtsbescherming bij de ambtenarenrechter onvoldoende te achten. A.A. van Rossum, Rol 
burgerlijke) rechl(er) uitgespeeld? (I), WPNR 97/6290, blz. 763. 
226 Het artikel is geschreven voor situaties waarin beroep tegen een besluit is ingesteld. MvT, PG Alge
mene wet bestuursrecht n, blz. 474. Van Rossum, WPNR 97/2690, blz. 763. 
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van het argument dat terzake van de schadevergoedingsplicht van de overheid een 
beroepbaar besluit kan worden uitgelokt, aldus de rechtbank Rotterdam in 1995.2 7 

1.4.4 Tweewegenleer en vaststellingsovereenkomst 

De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst naar burgerlijk recht als bedoeld 
in artikel 7:900 BW. Deze rechtsfiguur wordt derhalve beheerst door de regels van 
het verbintenissenrecht. Bestuursrechtelijk moet de fiscale vaststellingsovereenkomst 
evenwel worden gezien als een voorbereidingshandeling voor een beschikking, dat 
wil zeggen voor een aanslag, een uitspraak op bezwaar, een ambtshalve verminde
ring of een voor bezwaar vatbare beschikking in de zin van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. Wattel heeft de vaststellingsovereenkomst in dit verband - niet 
geheel gelukkig - getypeerd als een voorwaardelijke toezegging over de inhoud van 
een toekomstige fiscale beschikking.228 Een dergelijk onderscheid heeft naar huidig 
inzicht immers geen grond meer.229 Waar het om gaat is dat het compromis zelf niet 
een beschikking is, omdat het geen bestuursrechtelijke rechtshandeling is in de zin 
van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Het compromis is derhalve 
weliswaar een rechtshandeling die voorafgaat aan de beschikking, maar één die 
daarvan in beginsel niet losstaat. Komt een vaststellingsovereenkomst tot stand bij de 
regeling van de aanslag, dan zal de overeenkomst van die aanslag deel gaan uitma
ken. Komt de vaststellingsovereenkomst in de bezwaarfase tot stand, dan zal de 
overeenkomst worden neergelegd in de uitspraak op het bezwaar. Dit heeft tot ge
volg dat geschillen inzake een vaststellingsovereenkomst in beginsel niet aan de 
burgerlijke rechter kunnen worden voorgelegd.230 Dit zou doorgaans immers tot 
gevolg hebben dat de burgerlijke rechter een oordeel moet uitspreken over de juist
heid van de aanslag. Daartoe is evenwel de belastingrechter bij uitsluiting bevoegd. 
Wil de burger een met de Belastingdienst gesloten compromis aantasten, of nako
ming daarvan vorderen, dan zal hij zich derhalve tot de belastingrechter moeten 
wenden met een beroepschrift tegen de aanslag.231 

227 Rechtbank Rotterdam, 12 oktober 1995, NJ-kort 1996, 18. Van Rossum, WPNR 97/6290, blz. 763. 
228 P.J. Wattel, De reikwijdte van de fiscale vaststellingsovereenkomst, (I) WPNR 96/6217, blz. 219. 
229 Zie in dit verband overigens reeds in 1967 Roelvink, Geschrift nr. 120, blz. 70. De meerderheid van 
de commissie achtte het gekunsteld om over het fiscale compromis te spreken als een toezegging onder 
voorwaarde. Dit veroorzaakt onduidelijkheid en men heeft meer argumenten nodig om de wederzijdse 
gebondenheid te verzekeren. De commissie typeerde het fiscale compromis als een vaststellingsovereen
komst: een declaratieve (hulp)overeenkomst voor het vaststellen van de rechtsbetrekking die uit de 
belastingwet voortvloeit. 

Wattel, WPNR 96/6217, blz. 220. Is los van het compromis onrechtmatig gehandeld, dan kan de 
burgerlijke rechter wèl worden geadieerd, zo blijkt uit het Bolsiusarrest, HR 2 februari 1990, NJ 1993, 
635. 
231 Rechtbank Amsterdam, KG 18 augustus 1994, Infobulletin 94/760. Het betrof hier een vordering tot 
nakoming van een compromis. De inspecteur had overigens geweigerd het compromis na te komen, 
omdat achteraf bleek dat belanghebbende onjuiste informatie had verstrekt. 
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Eind 1996 oordeelde de rechtbank Almelo dat het, gelet op het bepaalde in artikel 
215 Rv, niet mogelijk is om terzake van de beweerdelijke niet-nakoming van een 
fiscaal compromis een voorlopig getuigenverhoor te beginnen. Een BV had een 
verzoekschrift ingediend, strekkende tot het houden van een voorlopig getuigenver
hoor. Het getuigenverhoor was bedoeld om bewijs te kunnen leveren voor haar stel
ling dat de fiscus onrechtmatig jegens haar had gehandeld door afspraken die in 
1994 tussen de BV, de ontvanger en de inspecteur zouden zijn gemaakt, niet na te 
komen. De afspraken hadden betrekking op ambtshalve aanslagen over de jaren 
1993 en 1994 die zouden worden vernietigd c.q. verminderd, waarna kwijtschelding 
van invorderingskosten en dergelijke zou volgen. De rechtbank overwoog dat de 
ambtshalve aanslagen uit 1993 en 1994 onherroepelijk waren. Hetzelfde gold voor 
de aanslagen en teruggaafbeschikkingen die waren voortgevloeid uit het overleg 
tussen de BV en de Belastingdienst. De toetsing daarvan was exclusief voorbehou
den aan de belastingrechter. Voor de BV had een met voldoende waarborgen omkle
de administratiefrechtelijke rechtsgang opengestaan, waarvan zij gebruik had kunnen 
maken. Nu de BV dit had nagelaten was het niet mogelijk de zaak nogmaals, maar 
op andere grondslagen, voor een andere rechter te brengen, aldus de rechtbank. De 
BV werd niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek.233 

Een geschil als hierboven omschreven staat derhalve ter uitsluitende beoordeling van 
de belastingrechter, ook indien daarover een compromis zou zijn gesloten. Het ge
schil kan daarnaast niet op de grondslag van onrechtmatige overheidsdaad aan de 
burgerlijke rechter worden voorgelegd, ook niet indien het al dan niet opleggen van 
aanslagen of afgeven van teruggaafbeschikkingen in strijd zou zijn met algemene 
rechtsbeginselen. De consequentie daarvan moet zijn dat het evenmin mogelijk is om 
een voorlopig getuigenverhoor te beginnen, al dan niet ter voorbereiding van een 
vordering uit onrechtmatige overheidsdaad voor de burgerlijke rechter. 

Ook de rechtbank 's-Gravenhage besliste in 1996 dat de burgerlijke rechter niet 
bevoegd is om te oordelen over de vraag of de inspecteur gehouden is overeenkom
stig een met de belastingplichtige gesloten vaststellingsovereenkomst te handelen. 
Een belastingplichtige en de inspecteur hadden in 1992 afspraken gemaakt over de 
wijze waarop de exploitatie van belanghebbendes privé-onroerendgoed fiscaal zou 
worden behandeld. Deze waren vastgelegd in een brief van de inspecteur onder de 
titel 'Afspraak toekomstig handelen'. Daarbij zegde de inspecteur toe dat de regeling 
voor onbepaalde tijd zou gelden, althans voor zover de fiscale wetgeving op dit stuk 
geen wijziging zou ondergaan. Medio 1995 kondigde de inspecteur opzegging van 
de overeenkomst per 1 januari 1996 aan. De belastingplichtige maakte bezwaar te
gen de opzegging en toen dat niets opleverde spande hij een kort geding aan, waarin 

232 Art. 215 Rv bepaalt, kort gezegd, dat een verzoek tot voorlopig getuigenverhoor wordt gedaan aan de 
rechtbank of de kantonrechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn om van het geding kennis te nemen. De 
rechter beoordeelt naar het onderwerp van het geschil 'summierlijk' of hij bevoegd is. 
233 Beschikking Rechtbank Almelo EK, 4 oktober 1996, Infobulletin 96/948. 
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hij primair nakoming vorderde van het compromis en subsidiair dat de termijn voor 
het opzeggen daarvan zou worden bepaald op vijf jaar. De fiscale wetgeving was 
immers niet gewijzigd en er hadden zich ook geen omstandigheden voorgedaan die 
instandhouding van de overeenkomst in strijd brachten met normen van redelijkheid 
en billijkheid. 
De rechtbank overwoog ook in dit geval dat de beoordeling van belastingaanslagen 
bij uitsluiting is opgedragen aan de belastingrechter. De belastingplichtige kon zich 
in bezwaar en beroep verweren tegen de aanslagen die hem na 1 januari 1996 zouden 
worden opgelegd. De gebondenheid van de inspecteur aan de overeenkomst maakte 
deel uit van de beoordeling in de fiscale procedure, aldus de rechtbank. Dit bracht 
mee dat er geen plaats was voor een beoordeling van de gebondenheid door de bur
gerlijke rechter, zodat de belanghebbende in zijn vordering niet-ontvankelijk moest 
worden verklaard. 

Andersom geldt uiteraard dezelfde regel. Wordt een privaatrechtelijke vraag aan de 
belastingrechter voorgelegd, dan zal deze zich eveneens onbevoegd verklaren. In 
1995 oordeelde het hof Arnhem dat de belastingrechter alleen een oordeel uit kan 
spreken inzake de omvang van een concrete, uit de wet voortvloeiende en eventueel 
door middel van een compromis nader bepaalde belastingschuld. De inspecteur was 
met de belastingplichtige ter compensatie van te weinig betaalde belasting een af
koopsom overeengekomen van f 350.000. In zijn uitspraak op het bezwaar verhoog
de hij de aanslag vennootschapsbelasting met dit bedrag, onder de vermelding 
'compromis; te betalen belasting'. De privaatrechtelijke vraag in welke vorm de 
tussen de partijen overeengekomen afkoopsom aan belasting behoorde te worden 
voldaan kon niet in een geding inzake de juistheid van een aanslag vennootschaps
belasting worden beantwoord, aldus het hof. Het bedrag van de afkoopsom werd 
alsnog in mindering gebracht op het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting.235 

Tegen de achtergond van de hierboven weergegeven stand van zaken in de jurispru
dentie vormt de uitspraak van de kortgedingrechter inzake een afspraak die in 1991 
was gemaakt tussen de Zuivelcoöperatie Campina Melkunie BA en de Belasting
dienst een bijzonder geval. De afspraak had betrekking op de fiscale behandeling 
van de certificaten die de coöperatie aan haar leden uitgaf naar maatstaf van de gele
verde melk. Eind 1992 beriep de Belastingdienst zich op gewijzigd inzicht en zegde 
de afspraak op per 1 januari 1993. Er waren in dit geval nog geen aanslagen opge
legd. De president van de Rechtbank 's Gravenhage verklaarde Campina niettemin 

234 Rechtbank 's-Gravenhage, 18 september 1996, nr 95/3708, V-N 1996, blz. 3894. Zie ook hof Den 
Haag 28 september 1996, nr. 92/1337, V-N 1996, blz. 4328, waarin het hof oordeelde dat de burgerlijke 
rechter moet beslissen over alle aspecten van een aansprakelijkstelling, mede begrepen de hoogte daar
van. De rechtbank had geoordeeld dat het haar niet vrijstond zich uit te spreken over de hoogte van de 
bedragen van aan Y BV opgelegde aanslagen, waarvoor X BV aansprakelijk was gesteld. Het hof was 
echter van oordeel dat de rechtbank de vraag of X BV aansprakelijk was, niet zou kunnen beoordelen los 
van de vraag in hoeverre X BV aansprakelijk was. Met dien verstande dat aspecten van de hoogte van de 
aansprakelijkstelling die afhangen van fiscaalrechtelijke oordelen buiten beschouwing blijven. Daarover 
beslist immers de belastingrechter. De zaak werd verwezen. 
235 Hof Arnhem 14 maart 1995, V-N 1995, blz. 2473. 
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ontvankelijk in haar vordering vanwege het ontbreken van de mogelijkheid om be
stuursrechtelijk een voorlopige voorziening te vragen. Hoewel dit nergens in de 
uitspraak tot uitdrukking komt kan een tweede motief wellicht worden gevonden in 
de omstandigheid dat de akkoordverklaring van de Belastingdienst niet alleen be
trekking had op de fiscale rechtsverhouding met Campina, maar dat daarbij ook de 
belangen van derden, namelijk de leden van de coöperatie, in het geding waren. De 
president oordeelde dat de opzegging moest worden opgeschort tot 1 januari 1996.236 

Campina had terzake van de uitleg van de toepasselijke wetsbepalingen aangevoerd 
dat zij met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst had gesloten die niet, 
althans niet op een dergelijke korte termijn, kon worden opgezegd. De staat ver
weerde zich hiertegen uiteraard met het argument dat Campina niet-ontvankelijk 
verklaard diende te worden, omdat de rechtsgeldigheid van de opzegging te zijner 
tijd zou kunnen worden voorgelegd aan de belastingrechter. De president omzeilde 
deze klip echter door de afspraak aan te duiden als een 'ruling' en Campina op die 
grond ontvankelijk te verklaren. 

1.4.4.1 De vaststellingsovereenkomst als niet-voorbereidingshandeling 

In een enkel geval wordt een overeenkomst niet gevolgd door een aanslag of een 
uitspraak op het bezwaar, bijvoorbeeld indien de partijen overeenkomen dat de be
lastingplichtige een bepaald bedrag aan 'gewetensgeld' zal voldoen, waartegenover 
de Belastingdienst afziet van het opleggen van aanslagen of reeds opgelegde aansla
gen vernietigt. Een dergelijke situatie kan zich ook voordoen indien in de invorde
ringsfase een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten die niet wordt geformali
seerd in een voor bezwaar vatbare beschikking. Wordt de overeenkomst niet nage
komen, dan zal de ontvanger in het algemeen zijn invorderingsbevoegdheden herne
men en beslag leggen. Een vordering tot opheffing van dat beslag moet voor de bur
gerlijke rechter worden gebracht. In 1996 achtte de rechtbank Groningen de eiser 
dan ook ontvankelijk in zijn vordering. Deze strekte enerzijds tot nakoming van de 
vaststellingsovereenkomst en anderzijds tot opheffing van dat beslag. De casus was 
alsvolgt. 

Tussen Z en Z BV (Z c.s.) enerzijds en de inspecteur en de ontvanger (de inspecteur 
c.s.) anderzijds was in januari 1996 een overeenkomst gesloten waarbij de belasting
schuld van Z c.s. (ten bedrage van rond f40 miljoen) werd 'gefixeerd' op f7,5 mil
joen.238 De overeenkomst bevatte de bepaling dat indien aan één van de voorwaarden 

236 Campina-Staat, KG Rechtbank 's-Gravenhage 9 juli 1993, V-N 1993, blz. 2936, zie ook V-N 1995, 
blz. 1203 e.v. 
237 Een ruling wordt door de fiscus niet gekwalificeerd als een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in 
BNB 1992/302. Zie § 5 van de Kaders voor vaststellingsovereenkomsten, Besluit van 1 december 1997, 
nr. AFZ97/2412, V-N 1997, blz. 4702. Zie over dit onderwerp nader § 3.7.3. 
238 Besprekingen rond een betalingsregeling kunnen in het algemeen niet als een vaststellingsovereen
komst worden aangemerkt, aldus de rechtbank Rotterdam in Ontvanger-Hofman, 3 augustus 1990 nr. 
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daarin niet werd voldaan, de overeenkomst van rechtswege verviel, waarmee de 
inspecteur c.s. in hun wettelijke rechten zou worden hersteld. Die voorwaarden wa
ren onder meer dat volledige betaling van de gefixeerde schuld plaats zou vinden in 
24 maandelijkse termijnen en dat de lopende fiscale verplichtingen zouden worden 
nagekomen. Enkele maanden later bleef de betaling van een voorlopige aanslag 
vennootschapsbelasting uit. Vervolgens ontstond ook een achterstand in de overeen
gekomen termijnbetalingen. In september 1996 deelde de ontvanger Z c.s. dan ook 
mede dat hij de vaststellingsovereenkomst van rechtswege ontbonden achtte. 
Z c.s. kwamen hiertegen tevergeefs op in kort geding. Z c.s. waren weliswaar ont
vankelijk, maar de president achtte het niet onaannemelijk dat de rechter in de bo
demprocedure zou oordelen dat de ontvanger zich terecht op het standpunt had ge
steld dat de vaststellingsovereenkomst van rechtswege ontbonden was, zodat voor 
een veroordeling tot nakoming geen aanleiding bestond. Indien de overeenkomst als 
ontbonden moest worden beschouwd, kon dat tot gevolg hebben dat de oorspronke
lijke belastingschuld van Z c.s. van f40 miljoen zou herleven. De president ging er 
op die grond vanuit dat het beslag van de ontvanger strekte tot zekerheid van de 
betaling van deze oorspronkelijke belastingschuld en niet slechts, zoals Z c.s. be
toogden, voor de betalingsachterstand of het bedrag van de gefixeerde belasting
schuld, en wees de vordering af.239 

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat indien de vaststellingsovereenkomst 
niet is geformaliseerd in een voor bezwaar of beroep vatbare beschikking, het de 
partijen vrijstaat om het overeengekomene - tot vijfjaar na dato vanwege de wette
lijke verjaringstermijn - voor de burgerlijke rechter aan te vechten.240 

1.5 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is gememoreerd dat de ontwikkeling van het bestuursrecht heeft 
geleid tot de erkenning van het bestuursrecht als zelfstandig rechtsgebied. De metho
de van rechtsvinding in het bestuursrecht heeft zich ontwikkeld vanuit normen van 
privaatrecht en verschilt daarvan derhalve niet wezenlijk, zodat beide rechtsgebieden 
aan het einde van de twintigste eeuw deel uitmaken van één en dezelfde rechtsorde. 
Hierdoor verloor de aanvankelijk ontstane leer van het gemene recht, waarin het 
bestuursrecht ten opzichte van het privaatrecht uitzonderingsrecht vormde, zijn bete
kenis. De oorspronkelijke tweewegenleer, waarin de overheid zowel de privaatrech-

5010/1990, voortgezet in hof 's-Gravenhage, 20 februari 1992, nr. 90/1277, V-N 1992, blz. 1206. .Zie 
ook de opmerking van de annotator onder V-N 1995, blz. 2473. 
239 Rechtbank Groningen, 18 oktober 1996, nr. 22824/KG ZA96-241, Infobulletin 96/945. 

Wattel heeft er in dit verband op gewezen dat ingeval de onverbindendverklaring een nieuw feil als 
bedoeld in artikel 16 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zou opleveren, de Belastingdienst zijn 
navorderingsbevoegdheid niet meer kan uitoefenen wegens het verstrijken van de wettelijke termijn. Het 
is zeer de vraag of dit manco langs privaatrechtelijke weg kan worden gerepareerd. Wattel, WPNR 
96/6217, blz. 223. Een dergelijke situatie zal zich evenwel niet veelvuldig aandienen. 
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telijke als de bestuursrechtelijke weg kon bewandelen, heeft een nieuwe inhoud 
gekregen. Het privaatrecht heeft thans voor de overheid aanvullende betekenis, in
dien de overheid een gerechtvaardigd belang heeft dat niet via de bestuursrechtelijke 
weg kan worden gerealiseerd. 
Onder de invloed van het open systeem van de Invorderingswet 1990 en de moge
lijkheden die zich daarbij voor de fiscus ontvouwden is ook op het terrein van het 
formele belastingrecht het inzicht gegroeid dat bij de uitvoering van de bepalingen 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen gebruik kan worden gemaakt van re
gels van privaatrecht. Indien de Belastingdienst een spoedeisend belang heeft bij het 
verkrijgen van informatie in het kader van een derdenonderzoek kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan de kortgedingprocedure waarin het opleggen van een dwangsom 
wordt gevraagd. In dit verband is niettemin gepleit voor de invoering van de voorlo
pige voorziening bij de administratieve rechter voor controlehandelingen, mede in 
verband met de kosten die de kortgedingprocedure voor de partijen meebrengen. 
Ook is gewezen op het belang van integratie van het formele belastingrecht in de 
Algemene wet bestuursrecht en op dat van een open systeem van fiscale rechtsbe
scherming, zodat de burger meer mogelijkheden krijgt om tegen het handelen van de 
belastingadministratie op te komen. Ter verhoging van de doelmatigheid van het 
controleproces is bij wijze van alternatief voorgesteld controlehandelingen die 
voortvloeien uit de artikelen 47 tot en met 56 van de Algemene wet inzake rijksbe
lastingen via wetswijziging alsnog de status van beschikking te geven, eventueel 
aangevuld met de mogelijkheid van bestuursdwang. 
Eveneens is geconstateerd dat eenheid van rechtsorde noodzakelijkerwijs moet lei
den tot eenheid van procesorde. Gaandeweg is aan het belang van normatieve uitleg 
van rechtshandelingen meer gewicht toegekend, waardoor het gebod van lijdelijk
heid van de burgerlijke rechter aan betekenis heeft ingeboet. Een logische ontwikke
ling in de groei naar eenheid van procesorde zal in dit kader zijn dat die lijdelijkheid 
uiteindelijk zal verdwijnen. Het belastingrecht vervult in dit integratieproces een 
schakelfunctie. 

De keerzijde van de tweewegenleer komt tot uitdrukking in de leer van de formele 
rechtskracht van beschikkingen. Een beschikking waartegen niet binnen de wettelijke 
termijn wordt opgekomen, wordt onaantastbaar, tenzij dit uit oogpunt van redelijk
heid en billijkheid klemmende bezwaren oplevert. In dit hoofdstuk is een aantal van 
die klemmende bezwaren beschreven. Naast de vier erkende uitzonderingen op de 
formele rechtskracht is de betamelijkheidsnorm als nieuwe uitzonderingsgrond ge
noemd. Normen van maatschappelijke betamelijkheid blijken ook hier in bepaalde 
gevallen een vangnet te bieden indien de formele belastingwetgeving onvoldoende 
mogelijkheden biedt om tot een goede rechtspleging te komen. 
Bij een actie tot schadevergoeding wegens onrechtmatigheid van een beschikking 
staan de gelaedeerde in het algemeen twee wegen ter beschikking, de administratief
rechtelijke of de burgerrechtelijke procedure. Bij de vraag welke rechter bevoegd is, 
is het van belang of de overheid de onrechtmatigheid van de beschikking heeft er
kend. Is dat het geval, dan kan de burger zich rechtstreeks tot de burgerlijke rechter 
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wenden. Is dat niet het geval, dan zal de rechtmatigheid van de beschikking moeten 
worden getoetst door de bestuursrechter. Indien het gaat om gedragingen die onaf
hankelijk van de inhoud van de beschikking onrechtmatig zijn, dan kan de gedupeer
de burger zich eveneens rechtstreeks tot de burgerlijke rechter wenden. 
Beschikkingen die op een onverbindend voorschrift zijn gebaseerd, maar waarvoor 
de beroepstermijn is verstreken, behouden hun formele rechtskracht. Is een voor
schrift onverbindend verklaard, maar wordt het niettemin nog steeds uitgevoerd, dan 
zal de formele rechtskracht van de beschikkingen die op grond daarvan zijn afgege
ven, wèl kunnen worden aangetast, ook als de beroepstermijn is verstreken. Een 
geschil over de onverbindendheid van een voorschrift moet aan de burgerlijke rech
ter kunnen worden voorgelegd, zolang de beslechting van een dergelijk geschil niet 
aan de bestuursrechter is opgedragen. Na invoering van de accessoire schadevergoe
dingsactie van artikel 8:73 van de Algemene wet bestuursrecht geldt het beginsel van 
de twee wegen nog onverkort, zij het dat de administratieve rechter het schadever
goedingsaspect in de toekomst waarschijnlijk vaker zelf zal afdoen. Bij onverbin
dende regelgeving op het terrein van het belastingrecht dient echter eerst een be
schikking te zijn afgegeven, wil een actie op grond van onrechtmatige daad kunnen 
slagen. 

Overeenkomsten met de overheid worden beheerst door normen van privaatrecht, 
ook als het gaat om afspraken over de uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegd
heden. Deze regel geldt ook voor het belastingrecht. Geschillen inzake een vaststel
lingsovereenkomst kunnen echter in beginsel niet aan de burgerlijke rechter worden 
voorgelegd, omdat deze daarbij doorgaans een oordeel zou moeten uitspreken over 
de rechtmatigheid van de aanslag. Daartoe is de belastingrechter bij uitsluiting be
voegd. Indien een overeenkomst niet wordt gevolgd door een voor bezwaar of be
roep vatbare beschikking, dan is de burgerlijke rechter echter wèl bevoegd om over 
de rechtmatigheid daarvan een oordeel uit te spreken. 
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2 De onderhandelbaarheid van het belastingrecht 

2.1 OORSPRONG VAN DE FISCALE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 

De onderhandelbaarheid van het belastingrecht heeft aanvankelijk voornamelijk 
gestalte gekregen in de fiscale dading. Voor de moderne Nederlandse belastinghef
fing vindt dit fenomeen zijn oorsprong in het Nederlands-Indische belastingrecht uit 
het begin van de twintigste eeuw. Door een wijziging van de Nederlands-Indische 
Wet Inkomstenbelasting van 1908 verkreeg Nederlands-Indië in 1915 de volledige 
vrijheid om belasting te heffen over de winsten die in Nederland zetelende lichamen 
in Nederlands-Indië behaalden. De Nederlands-Indische Belastingadministratie stel
de derhalve zelfstandig de belastbare winst vast. De belastingheffing stuitte evenwel 
op specifieke problemen. De afschrijving op de aanplant van rubberhout, suikerriet, 
koffie- en theecultures was moeilijk vast te stellen, omdat de economische levens
duur daarvan niet vaststond en sterk afhing van de omstandigheden. Daarom werden 
uniforme, gemiddelde afschrijvingspercentages bij convenant vastgesteld. Deze 
percentages werden voor de verschillende bergcultuurondernemingen als norm ge
hanteerd, maar daarmee was niet gezegd dat deze voor iedere onderneming afzon
derlijk ook juist waren, gezien de uiteenlopende economische levensduur van de 
aangeplante cultures. De individuele afschrijvingspercentages moesten derhalve 
dikwijls schattenderwijs en/of in minnelijk overleg met de betrokken ondernemer 
worden vastgesteld. Als gevolg hiervan liep de Nederlands-Indische belastingadmi
nistratie sterk op de Nederlandse voor waar het het sluiten van fiscale dadingen of 
vaststellingsovereenkomsten betreft. Zolang deze niet 'grovelijk tegen de wet' ingin
gen werd deze gang van zaken geoorloofd en ook wenselijk geacht.241 

Het terrein waarop het fiscale compromis eveneens sterk tot bloei kwam was dat van 
de fiscale winstsplitsing. Veel ondernemingen waren zowel in Nederland als in Ne
derlands-Indië belastingplichtig, omdat zij hun hoofdkantoor in Nederland hadden en 
de bedrijfsactiviteiten in Nederlands-Indië plaatsvonden. Na de wetswijziging van 
1915 was het deze bedrijven er derhalve om te doen bij de vaststelling van het deel 
van de winst dat in Nederlands-Indië en het deel dat in Nederland zou worden belast, 
een zo gunstig mogelijke regeling te verkrijgen. Onderzoek van de administratie van 
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Europese exportbedrijven in Nederlands-Indië leverde vaak negatieve resultaten op. 
De Nederlands-Indische administratie bevatte slechts lasten die naar het hoofdkan
toor werden overgeboekt. Vaststelling van de winst kon dan alleen plaatshebben 
door onderzoek van de administratie in Europa. Maar ook als wèl een uitvoerige 
administratie werd gevoerd verliep de winstsplitsing moeizaam. Eerst moest de totale 
winst worden berekend en vervolgens werd nagegaan of een redelijke basis te vinden 
was voor winstsplitsing. Deze problematiek kreeg een bijzondere dimensie tijdens de 
Eerste Wereldoorlog en de jaren die daarop volgden. In 1916 kwam de Wet op de 
Oorlogswinstbelasting tot stand. Deze wet werd in 1917 ook in Nederlands-Indië 
ingevoerd. De wet ging uit van het beginsel dat belasting moest worden geheven 
indien sprake was van 'vermeerdering van inkomen of winst als onmiddellijk of 
middellijk gevolg van den oorlogstoestand.'242 De wet werkte terug tot augustus 
1914 en bepaalde het tarief van de belasting op oorlogswinsten op 30%, voor die 
dagen een ongehoord hoog tarief. Indien men kon aantonen dat over de oorlogswinst 
in Nederland reeds oorlogswinstbelasting was geheven, werd men daarvan in Ne
derlands-Indië vrijgesteld. 

Het behoeft geen betoog dat de hierboven geschetste omstandigheden een klimaat 
schiepen dat het ontstaan van vaststellingsovereenkomsten in de hand werkte. Het 
eerste proefschrift over de fiscale vaststellingsovereenkomst, H.A. Ten Holders in 
1931 verschenen De verbintenis in het fiscale recht, had deze Nederlands-Indische 
situatie dan ook tot uitgangspunt.244 Voor de aanvullende werking van het privaat-

242 R.N.J. Kamerling, De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indië, Bedrijfsvoering in het 
onbekende, proefschrift, 1982, blz. 199. 
243 De terugwerkende kracht van de wet had tot gevolg dat de belastingadministratie aanslagen over vier 
jaren tegeüjk moest opleggen, waardoor een enorme werkdruk ontstond. Grote achterstanden waren het 
gevolg. In 1920 verdwenen de oorlogswinsten evenwel door de snelle conjunctuuromslag als sneeuw voor 
de zon waardoor de aanslagen over de oorlogswinst, daargelaten of zij waren opgelegd, veelal onbetaald 
bleven! Een pregnant voorbeeld is dat van de N.V. Oliefabrieken Insulinde (OH), die na de Eerste We
reldoorlog met de Nederlands-Indische Belastingdienst niet tot overeenstemming kon komen over de 
interpretatie van de Wet op de Oorlogswinstbelasting. De Belastingdienst meende (op terechte gronden) 
dat de winsten van de OFI over de jaren 1917-1919 toe te schrijven waren aan de oorlogstoestand, terwijl 
de OH geconfronteerd met het hoge tarief over deze winsten, staande hield dat hier sprake was van een 
normale expansie. (Het 'normale' tarief bedroeg 6%). Het 'harde' standpunt van de Nederlands-Indische 
Belastingdienst droeg - volgens de OH - uiteindelijk in belangrijke mate bij tot haar faillissement. Haar 
belastingschuld over de jaren 1917 t/m 1919, na jaren van vruchteloos onderhandelen en procederen 
vastgesteld op het voor die jaren astronomische bedrag van f 1.380.000, bleef onbetaald. Kamerling, 
1982, blz. 203. De ingewikkeldheid van het winstbegrip in de Wet op de Oorlogsbelastmg leidde in 
Nederland tot de oprichting van de Rijksaccountantsdienst (Koninklijk Besluit 13 december 1916, no. 
72, V.v.V. No. 735). 
244 Ten Holder was indertijd werkzaam als belastinginspecteur in Nederlands-Indië. In 1933 publiceerde 
hij zijn lezing getiteld De fiscale overeenkomst (toezegging, handeling) in het Maandblad van de Veree-
niging van Inspecteurs. Daarin merkte hij op: 'Wij weten allen uit de praktijk wel dat wij somtijds met 
een wat 'soepeler toepassing' der ordonnantie verder komen dan met een rigoureuze handhaving.' En: 
'mag een zeer ingewikkeld winstsplitsingsprobleem wel eens, theoretisch minder juist, zeer compromis-
soir opgelost worden, vooral wanneer de overtuiging bestaat dat de Belastingdienst door het compromis 
ten slotte niet benadeeld wordt? Ten Holder, 1933, blz. 136. 
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recht in fiscale verhoudingen baseerde Ten Holder zich op de leer van het privaat
recht als het gemene recht. 45 Naast de fiscale hoofdverbintenis uit de wet konden in 
de eerste plaats bijkomende verbintenissen ontstaan in situaties waarin de fiscale wet 
geen regeling ter zake bevatte. In dat geval konden de partijen overeenkomen wat zij 
wilden. Indien de fiscale wet wèl een regeling bevatte, moest onderscheid worden 
gemaakt tussen bepalingen die beleidsvrijheid schiepen en bepalingen die alleen 
beoordelingsvrijheid schiepen. Van de eerste soort kon (uiteraard) altijd worden 
afgeweken, van de laatste alleen in geringe mate en ten voordele van de belasting
plichtige.246 In alle gevallen was het privaatrecht van toepassing. Immers, de bijko
mende bedingen betroffen niet de bestuurstaak als zodanig, maar de bijzondere ver
houding tussen administratie en individu die daardoor was ontstaan, aldus de au-
teur.247 

2.2 VASTSTELLINGSOVEREENKOMST, DWINGEND RECHT EN OPENBARE ORDE 

De hedendaagse lezer zal weinig moeite hebben met Ten Holders onbekommerde 
visie op het sluiten van vaststellingsovereenkomsten met de fiscus. Aan het einde van 
de negentiende eeuw dacht men daar in Nederland echter anders over. In de negen
tiende eeuw was de belastingheffing nog grotendeels een gemeentelijke aangelegen
heid geweest en daarin was het veelal praktijk dat invloedrijke partijen belastinghef
fingen afkochten voor een bepaald 'lump sum' bedrag.248 De burgerlijke rechter had 
de mogelijkheid tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten over de de 
belastingheffing ook nooit uitgesloten. Zo overwoog de Hoge Raad in 1882 dat 
'niets belet dat een regeringscollege ter bevordering van de aan zijn zorg toever
trouwde belangen volgens het Burgerlijk Wetboek verbindende overeenkomsten 
sluit'.249 De woorden 'niets belet' golden ook waar bestuursrechtelijke bevoegdhe
den in het spel waren, zo bleek in 1918, toen de Hoge Raad oordeelde dat, hoezeer 
een vergunning zelf bestuursrechtelijk en het verlenen daarvan een overheidsdaad is, 
'niets de Gemeente belette een verplichting welke de overheid als voorwaarde aan de 
vergunning wilde verbinden, in de vorm van een contractueel beding te verzeke
rt.,' 25° 
ren . 
De lump-sumpraktijken waren niettemin door velen als onwenselijk ervaren en als 
reactie hierop werd voor de heffing van rijksbelastingen overgegaan tot een stelsel 

249 HR 8 juni 1882, W. 4765. 
250 HR 1 februari 1918, NJ 1918, 325. GJ. Wiarda, De overheid als contractante, WPNR 5067, blz. 26. 
In min of meer dezelfde zin HR 1 april 1926, W. 11515 en HR 19 en 20 maart 1931, NJ 470 en 941, HR 
4 april 1940, NJ 1941, 412, en HR 17 januari 1941, NJ 1941, 644. Ook na de Tweede Wereldoorlog zette 
deze lijn zich door, zoals blijkt uit HR 21 oktober 1955, NJ 723, HR 13 april 1962, NJ 1964, 366, HR 2 
februari 1966, NJ 475, en HR 19 januari 1968, NJ 1968, 66. 
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van strikte heffing 'tot de laatste cent'.251 In dit denken was uiteraard weinig of geen 
plaats voor compromissoire oplossingen als de fiscale vaststellingsovereenkomst. De 
belastingschuld vloeide rechtstreeks voort uit de wet, de belastingaanslag was in 
beginsel een declaratoire beschikking, waarbij de belastingschuld niet in het leven 
werd geroepen, maar slechts werd vastgesteld.252 Maar reeds aan het begin van de 
twintigste eeuw leidde de uitbreiding van de directe belastingen met hun steeds in
gewikkelder wetsbepalingen ook in Nederland in toenemende mate tot afschrijvingen 
die door middel van schattingen en waarderingen werden vastgesteld. Meningsver
schillen tussen de inspecteur en de belastingplichtige over deze waarderingen konden 
niet uitblijven. Uit de behoefte om deze geschillen buiten de rechter om, bij wijze 
van fiscale schikking, af te doen, ontstond derhalve allengs, in navolging van Ne-
derlands-Indië, ook hier de praktijk van het fiscale compromis. 

Toen de Hoge Raad in 1919 voor de eerste maal een fiscaal compromis kreeg voor
gelegd waarin was afgeweken van het bepaalde in artikel 1 lid 2 van de Wet op de 
Oorlogsbelasting inzake de vergelijkingswinst oordeelde hij evenwel, onder verwij
zing naar de artikelen 1371 en 1373 BW (oud), dat het compromis verbindende 
kracht miste, aangezien 'de wettelijke bepalingen nopens de grondslagen van belas
tingheffing, waartoe ten aanzien der Oorlogswinstbelasting de regelingen van artikel 
1 O.W.B, behooren, van openbare orde zijn, zoodat niet bij overeenkomst daarvan 
kan worden afgeweken'.254 In 1940 volgde een tweede arrest, waarin de Hoge Raad 
wederom oordeelde dat 'de wettelijke bepalingen nopens het opleggen van aansla
gen' van openbare orde waren. Het betrof een geval waarin de driejaarstermijn voor 
het opleggen van de aanslag was verstreken. Tussen de inspecteur en de belasting
plichtige werd niettemin afgesproken dat de belastingplichtige over de betreffende 
jaren alsnog belasting zou betalen en dat de inspecteur daartegenover zou afzien van 
strafvervolging; een situatie die in de praktijk veelvuldig voorkwam en die steunde 
op ministeriële instructies.255 Nadien kwam de belastingplichtige alsnog in beroep. 
De Raad van Beroep achtte het sluiten van dit compromis 'volkomen geoorloofd' en 
verklaarde de belastingplichtige gebonden. De Hoge Raad achtte het compromis 
evenwel ontoelaatbaar omdat over het gewraakte belastingjaar geen wettige aanslag 
meer kon worden opgelegd. 

Had men uit het eerste arrest nog aarzelend geconcludeerd dat de Hoge Raad het 
fiscale compromis wellicht alleen in dat bijzondere geval ontoelaatbaar achtte, het 
arrest van 1940 leidde tot de gevolgtrekking dat het de Hoge Raad klaarblijkelijk 
tóch om elke vorm van compromissoire afdoening ging. Dit had kritische geluiden 

251 Van der Poel, 1942, blz. 317. 
252 Wiarda, WPNR 5067, blz. 25. 
253 Van der Poel, 1942, blz. 319. 
254 HR 26 november 1919, B 2364. Van der Poel, 1942, blz. 361. Klein Wassink, 1964, blz. 87. Van 
Sikkelerus, 1982, blz. 36. 
255 Van der Poel, 1942, blz. 319. 
256 HR 2 oktober 1940, B. no. 7237. 
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vanuit de literatuur tot gevolg. Zo schreef Van der Poel in zijn proefschrift, onder 
verwijzing naar het vereiste van een evenredige belangenafweging, dat compromis-
soire afdoening van een belastinggeschil 'zeker niet' in strijd kon zijn met de open
bare orde.257 

Het is evenwel de vraag of de Hoge Raad ooit een dergelijk hard standpunt ten aan
zien van compromissoire afdoening heeft ingenomen. Inmiddels had de burgerlijke 
kamer van de Hoge Raad in 1935 een dading als bedoeld in art. 623 Rv (oud) name
lijk ook geldig verklaard indien het geschil een onderwerp betrof dat geregeerd werd 
door bepalingen van dwingend recht. De Hoge Raad had het zelfs een 'eisch van het 
verkeer' genoemd dat ook dergelijke geschillen zonder tussenkomst van de rechter 
werden opgelost. Indien men in redelijkheid kon twijfelen over de rechtswaarde van 
de rechtsfeiten die in het geding waren was een dading mogelijk, ook al was sprake 
van dwingend recht. Bleek evenwel dat de dading had geleid tot een schending van 
het dwingende recht,258 dan was de dading ongeldig. Er was echter geen reden de 
dading reeds ongeldig te verklaren op de enkele grond dat partijen bepalingen van 
dwingend recht hadden gehanteerd.259 

Enkele jaren later volgde een tweede arrest waarin de burgerlijke kamer van de Hoge 
Raad het hof volgde in zijn overweging dat een overeenkomst waarbij het saldo van 
een hypothecaire vordering van f 115.000 werd vastgesteld op f75.000, nu partijen 
daarover in onzekerheid verkeerden, moest worden beschouwd als een vaststellings
overeenkomst.260 

In 1944 haalde de fiscale wereld dan ook opgelucht adem toen de belastingkamer 
van de Hoge Raad voor de eerste maal oordeelde dat een schattingsovereenkomst ter 
uitvoering van de wet niet in strijd was met de openbare orde.261 De overeenkomst 
strekte, aldus de Hoge Raad, tot vaststelling van de feiten waarop de belastingaan
slag moest worden gebaseerd. Nu de tenuitvoerlegging van de schattingsovereen
komst niet was geschied op een wijze die belanghebbende zich daaraan niet gebon
den mocht doen achten, werd de overeenkomst bindend geacht.262 

Het arrest leidde tot de conclusie dat de Hoge Raad het standpunt had verlaten dat 
het fiscale compromis als zodanig in strijd was met de openbare orde. Een beroep op 
strijd met de openbare orde kon geen dienst doen als afweermiddel tegen elk fiscaal 
compromis. 'Waarom', zo schreef MJ. Prinsen, 'zou het bij voorbaat in strijd met de 

Cursivering van mij. 
259 HR 27 december 1935, NJ 1936, 442. Van Sikkelerus, 1982, blz. 25. De Toelichting op het Ontwerp-
artikel 7.15.4 BW inzake dwingend recht en openbare orde bouwde op dit arrest voort. 
260 jjjj 7 februari 1941, NJ 1941, 934, m. nt. E.M.M. Zie ook Schoordijk, De vaststellingsovereenkomst, 
vooral in het licht van titel 15 van het zevende boek van het Ontwerp Nieuw-B.W., WPNR 5283, blz. 
742, noot 9. 
261 HR 2 februari 1944, B. 7793, NJ 1944, 419. 
262 Van der Poel, 1961, blz. 13. In 1967 kwam de Hoge Raad wederom tot het oordeel dat de Belasting
dienst ook langs de weg van een schattingsovereenkomst overeenstemming met de belastingplichtige kon 
bereiken ten aanzien van de wijze waarop de waardering van bepaalde vermogensbestanddelen moest 
plaatsvinden. HR 20 december 1967, BNB 1968/156. Zie ook HR 8 mei 1968, BNB 1968/143. 
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openbare orde moeten zijn, dat partijen hun procespositie op eenvoudige wijze re
gelen?'263 Ook Van der Poel merkte op dat aan dit arrest 'een algemene betekenis' 
moest worden toegekend, waartegenover de arresten van 1919 en 1940 alleen nog 
van belang bleven waar het de regel betrof dat compromissen in strijd met dwingend 
recht geen geldingskracht konden hebben.264 Overeenkomsten zoals in de fiscale 
arresten van 1919 en 1940, die rechtstreeks ingingen tegen materiële regels van 
dwingend belastingrecht, waren derhalve in strijd met de openbare orde. Deze recht
spraak strookte met de opvatting van de burgerlijke kamer van de Hoge Raad, zo 
blijkt uit de in 1951 gewezen privaatrechtelijke arresten Flora-Van der Kamp en 
Burgman-Aviolanda.265. In het eerste geval besliste de Hoge Raad dat een bij wette
lijk voorschrift verboden overeenkomst uit hoofde daarvan nietig is, tenzij uit het 
verbod anders blijkt. Het betrof hier een overtreding van de Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939. In het tweede geval oordeelde de Hoge Raad dat een overeen
komst - ook al heeft deze geen verboden inhoud - een ongeoorloofde strekking heeft 
en dus nietig is, indien beide partijen bij het sluiten van die overeenkomst de bedoe
ling hadden of zich ervan bewust waren dat de nakoming ervan zou leiden tot de 
overtreding van een wettelijk verbod. Ditmaal betrof het een overtreding van het 
Bedrijfsvergunningenbesluit 1941. Dat deze regel onder het huidige BW nog niets 
van zijn geldingskracht heeft verloren, blijkt uit het in 1995 gewezen arrest Schmitz-
Caspers.266 Dit arrest komt in § 2.2.6. nog aan de orde. 

Het fiscale arrest van 1944 (B. 7793) had daarentegen het sluiten van een dading ter 
uitvoering van regels van dwingend recht tot onderwerp. Een dergelijke overeen
komst werd ook in het privaatrecht mogelijk geacht, zo blijkt reeds uit de boven 
besproken privaatrechtelijke arresten van 1935 en 1941. In 1955 kreeg de burgerlij
ke kamer van de Hoge Raad een dading voorgelegd die was gesloten in strijd met het 
bepaalde in artikel 3 van het Besluit Rechtsverkeer, eveneens een regeling van 
staatsnoodrecht.267 Dit artikel hield in dat partijen die onder dit besluit vielen, niet de 
bevoegdheid hadden om bij een geschil de rechter uit te schakelen. De partijen had
den in strijd met het Besluit Rechtsverkeer afgesproken om hun geschil aan arbiters 
voor te leggen. Uit de akte bleek echter niet dat de partijen de bepalingen van het 
Besluit Rechtsverkeer - dat gezien het karakter daarvan zonder meer van openbare 
orde moest worden geacht - terzijde hadden willen stellen. Was dit wèl het geval 
geweest dan was de overeenkomst nietig geweest wegens ongeoorloofde oorzaak, en 
daarmee ook de uitspraak van de arbiters. De arbiters hadden bij hun uitspraak 

263 M.J. Prinsen, Overeenkomst tusschen Fiscus en Belastingplichtige, Weekblad der belastingen no. 
3768, 16 september 1944, blz. 299. 
264 Van der Poel, 1961, blz. 19. 
265 Respectievelijk HR 11 mei 1951, NJ 1952, 127, en NJ 1952, 128, m. nt. Ph.A.N.H.. 
266 HR 21 april 1995, NJ 1997, 570, V-N 1995, blz. 2262. 
267 Koninklijk Besluit van 7 juni 1940, Stb. nr. A 6. De geldigheid van dergelijke KB's, totstandgekomen 
in de Londense periode, wordt in het algemeen aangenomen met een beroep op het staatsnoodrecht. Van 
Sikkelerus, 1982, blz. 26. 
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evenwel de rechtsregel toegepast die in het Besluit was neergelegd. De Hoge Raad 
zag op die grond geen aanleiding om die uitspraak nietig te verklaren.268 

De Hoge Raad vond het in dit arrest klaarblijkelijk van belang dat het geschil 'gelde
lijke aanspraken' betrof. Met andere woorden, het ging de partijen niet om de vraag 
óf er moest worden betaald; de vraag betrof slechts hoeveel er moest worden betaald. 
Terzake van het eerste kon niet bij overeenkomst van de wet worden afgeweken, 
terzake van het tweede kon heel goed een overeenkomst worden gesloten. Ook in het 
belastingrecht werd deze lijn doorgezet. Zo nam de Hoge Raad in 1946 het oordeel 
van de lagere rechter over dat een overeenkomst die, in afwijking van de wettelijke 
bepalingen nopens de vaststelling van aanslagen, de strekking had om de aanslag 
vast te stellen op grond van een eenzijdige, door de belastingplichtige te verrichten 
schatting, in strijd was met de openbare orde, althans in strijd kwam met de bepalin
gen in de Wet op de Vermogensbelasting inzake de aangifteplicht.269 In het belas
tingrecht kon derhalve evenmin een compromis worden gesloten over de vraag óf er 
belasting moest worden betaald. Deze verplichting vloeit immers voort uit de wet. 
En bij wettelijke regelingen is het, zoals bij elke rechtsregel, alles of niets - de regel 
is toepasbaar of hij is niet toepasbaar.270 Voldoet het rechtssubject aan de voorwaar
den van toepasbaarheid, dan kan over die toepassing door de partijen onderling der
halve niet iets anders worden afgesproken. 

Het kon bij een fiscale vaststellingsovereenkomst derhalve alleen gaan over de vraag 
hoeveel er moest worden betaald, of eigenlijk slechts over de vraag op welke wijze 
de belastingschuld werd vastgesteld.271 In 1973 oordeelde de Hoge Raad dat het 
compromis over de vaststelling van feitelijke gegevens een geoorloofd hulpmiddel 
was om aan onzekerheden die zich bij het regelen van aanslagen voordoen, een einde 
te maken, en dat van 'zulk een overeenkomst, eenmaal gesloten, het rechtskarakter 
meebrengt, dat de daarin besloten liggende vaststellingen in rechte bindend zijn'272 -
daarmee de lijn doortrekkend die in 1944 in B. 7793 was uitgezet. 

2.2.1 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur als element van openbare 
orde 

Na 1946 keerde het openbare-ordeargument in de arresten van de Hoge Raad niet 
meer terug. Rond die tijd begon zich in de rechtspraak evenwel een nieuw fenomeen 
in de rechtsvinding af te tekenen. In 1949 werd in de rechtspraak van de Hoge Raad 
voor de eerste maal rekening gehouden met een algemeen beginsel van behoorlijk 
bestuur. In het arrest Doetinchemse woonruimteverordening oordeelde de Hoge 

268 HR 10 juni 1955, NJ 1955, 570. 
269 HR 24 april 1946, B. 8111. Van der Poel, 1961, blz. 19. Klein Wassink, 1964, blz. 88. 
270 R.H. Happé, Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming, proefschrift, 1996, blz. 78. 
271 Van der Poel, 1942, blz. 355. 
272 HR 31 oktober 1973, BNB 1973/254. 
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Raad dat de rechter op de beleidsvrijheid van de overheid kan ingrijpen indien het 
zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden, dat wil zeggen indien de overheid bij afwe
ging van de in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet tot haar besluit had 
kunnen komen.273 In 1962 volgde een tweede arrest, waarin werd overwogen dat een 
beslissing die bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet had kun
nen worden genomen, machtsmisbruik kan opleveren en derhalve een onrechtmatige 
daad.274 In 1963 werden de veelbesproken Landsmeer-arresten gewezen. Daarin nam 
de burgerlijke kamer van Hoge Raad het standpunt in dat de overheid de vrijheid 
heeft om - in afwijking van de wet - toezeggingen te doen ten aanzien van de wijze 
waarop bepaalde bevoegdheden worden uitgeoefend, en vervolgens - behoudens zeer 
bijzondere omstandigheden - gebonden is aan het gegeven woord. 
Op 12 april 1978 wees de belastingkamer van de Hoge Raad in navolging hiervan 
een drietal arresten die voortaan zouden worden aangeduid als de 
'doorbraakarresten'.276 Hoewel over de regel dat de belastingadministratie de vrij
heid moet hebben om van de wet af te wijken, in fiscalibus al langere tijd consensus 
bestond, bevestigde de Hoge Raad hierin expliciet dat de staatssecretaris op grond 
van zijn algemene bestuurstaak de bevoegdheid toekomt tot handelen in strijd met 
dwingend recht, 'ook al zou de wet de fiscus terzake niet een bepaalde beleidsvrij
heid laten'.277 De arresten waren om die reden ook van belang voor de gebondenheid 
van de Belastingdienst aan vaststellingsovereenkomsten, toezeggingen en inlichtin-

278 

gen. 

De arresten betekenden in de eerste plaats een doorbraak van de algemene beginse
len van behoorlijk bestuur op het terrein van het belastingrecht. Het rechterlijk oor
deel over de uitoefening van bevoegdheden door de inspecteur beperkte zich vanaf 
dat moment niet meer tot de toepassing van de wet, maar kon nu ook aan ongeschre
ven rechtsregels worden getoetst.279 Onder omstandigheden kon een strikte wetstoe-

273 HR 25 februari 1949, NJ 1949, 558. 
274 Rioolwaterlozing Huizen I, HR 19 januari 1962, NJ 1962, 151. 
275 HR 4 januari 1963, NJ 1964, 204. 
276 BNB 1978/135-137. Ch.P.A. Geppaart, De doorbraak van het buitenwettelijk recht, WFR 
1979/5397, blz. 12. Het heeft derhalve betrekkelijk lang geduurd voordat de Hoge Raad zijn in 1960 
ingenomen standpunt dat cassatie wegens schending van algemene beginselen zonder meer niet mogelijk 
was, heeft verlaten. Vgl. HR 28 september 1960, BNB 1960/331, m. nt. J. van Soest. Voorlopers zijn 
overigens HR 22 juni 1977, BNB 1977/284-285. 
277 In de üteratuur is de formulering van de Hoge Raad wel zo uitgelegd dat de inspecteur als uitvoerder 
van de belastingwet impliciet de bevoegdheid heeft om in voorkomende gevallen van de wet af te wijken. 
Het is immers de inspecteur die de aanslag oplegt, en derhalve ook de inspecteur die primair de belas
tingwetgeving uitvoert. Zie daarover zeer stellig Happé, 1996, blz. 33. 
278 Van Sikkelerus, 1982, blz. 49. Zie ook Menu, De toezegging in het privaatrecht, proefschrift, 1994, 
blz. 42. Geppaart, De doorbraak van het buitenwettelijk recht, WFR 1979, blz. 215 en B. Wessels, 
Fiscale overeenkomst, 1982, blz. 15. 
279 Daarvóór was men aangewezen op de burgerlijke rechter. Zie het arrest Voorburgse ziekenhuis, HR 
14 oktober 1970, BNB 1971/3. Wattel, WFR 1991/5947, blz. 135. , 
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passing zozeer in strijd komen met enig beginsel van behoorlijk bestuur dat zij ach-
280 

terwege moest blijven. 
Hiermee verkregen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een plaats in de 
rechtsbedeling als nieuw element van openbare orde. Het primaat van het legaliteits
beginsel kwam te vervallen en het beginsel dat de wet moet worden toegepast moest 
thans van geval tot geval tegen één of meer in aanmerking komende algemene begin
selen van behoorlijk bestuur worden afgewogen.281 De rechterlijke beslissing in het 
individuele geval concretiseert het rechtsbeginsel dat daarin het zwaarste gewicht 
heeft en derhalve voorrang geniet. 
Al vrij kort na de doorbraakarresten, in 1979, werd op deze arresten een nuancering 
aangebracht waar het de verbindendheid van toezeggingen en inlichtingen betrof. De 
Hoge Raad oordeelde dat de Belastingdienst niet kan worden geacht gebonden te 
zijn aan alle zijnerzijds gedane uitlatingen, waardoor bij een belastingplichtige ver
wachtingen zijn gewekt ten aanzien van een door de Belastingdienst te volgen ge
dragslijn. Van gebondenheid aan inlichtingen kan geen sprake zijn indien deze zo 
duidelijk in strijd zijn met een juiste wetstoepassing dat de betrokken belastingplich
tige redelijkerwijs hun onjuistheid had moeten beseffen. Voor de gebondenheid van 
de Belastingdienst aan toezeggingen stelde de Hoge Raad twee voorwaarden, name
lijk: 
a) 'dat de door de belastingplichtige aan de belastingdienst verschafte, voor diens 
toezegging relevante gegevens juist zijn, en 
b)dat de gedane toezegging niet zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepas
sing dat de belastingplichtige op nakoming van die toezegging in redelijkheid niet 
mocht rekenen (..).'283 

Deze voorwaarden zijn nevenschikkend geformuleerd. Weliswaar is de informatie
plicht als subnorm van de goede trouw hier - terecht - als eerste genoemd, nu de 
toezegging ook in fiscalibus wordt beheerst door de regels van de goede trouw, maar 
aan de regel dat fundamentele bepalingen van belastingrecht worden gerespecteerd 
wordt gelijke betekenis toegekend. Hieruit valt te concluderen dat, indien bij een 
afweging van het belang van de openbare orde tegen het belang van de betrokken 
belastingplichtige bij nakoming aan het eerste een groter gewicht toekomt, van de 
toezegging die qua inhoud of strekking in strijd is met de openbare orde geen nako-

De contra-legemwerking van algemene beginselen van behoorlijk bestuur beperkt zich overigens altijd 
tot casusposities met een individueel financieel belang. Het gaat steeds om een financiële relatie tussen 
de overheid en de burger. F.H. Kistenkas, Contra-legemjurisprudentie en antérieure beleidsregels, WER 
1993/6065, blz. 1147. 
281 Kistenkas, WFR 1993/6065, blz. 1146. 

Cursivering van mij. 
283 HR 26 september 1979, BNB 1979/ 311. Van Sikkelerus, 1982, blz. 49. Menu, 1994, blz. 42. Happé, 
1996, blz. 33. Wessels, 1982, blz. 16 t/m 20. Zie in dit verband ook het Bijstandsarrest, HR 22 februari 
1974, NJ 1975, 381. 
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ming kan worden verlangd, ook al heeft de belastingplichtige de juiste gegevens 
verstrekt. 

In 1984 paste de Hoge Raad ten aanzien van de vraag of toezeggingen in strijd met 
dwingend recht die berusten op een vergissing of een misverstand verbindende 
kracht toekomt, dezelfde nevenschikking toe: 
'dat immers de bewoordingen van de onderhavige mededeling een toezegging in
houden, dat de inspecteur aan een dergelijke mededeling gebonden is, tenzij de be
lastingplichtige die de mededeling ontvangt, weet of behoort te begrijpen dat de 
mededeling niet overeenstemt met het werkelijke standpunt van de inspecteur, dan 
wel het medegedeelde standpunt zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepas
sing, dat de belastingplichtige in redelijkheid niet erop mag rekenen dat de inspec
teur zich aan het medegedeelde standpunt zal houden.' 

Indien de inspecteur zich beroept op een vergissing of een misverstand zal derhalve 
altijd eerst de goede trouw van de belastingplichtige moeten worden onderzocht. 
Indien deze wist of behoorde te weten dat de mededeling of toezegging niet overeen
stemde met de werkelijke bedoeling van de inspecteur, dan kan hij zich niet op de 
toezegging beroepen, ongeacht of deze een tegenwettelijk karakter heeft of niet. Is 
hij te goeder trouw, maar is de toezegging in strijd met dwingende bepalingen van 
belastingrecht, dan zal zijn belang bij nakoming moeten worden afgewogen tegen het 
algemeen belang dat in die bepaling tot uitdrukking komt. Weegt dit laatste belang 
zwaarder, omdat de bepaling van openbare orde wordt geacht, dan kan hij de in
specteur niet aan het abusievelijk ingenomen standpunt houden. 

2.2.2 De fiscale vaststellingsovereenkomst naar huidig recht 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog raakte het fiscale compromis dermate inge
burgerd dat het deel begon uit te maken van de dagelijkse belastingpraktijk. Uit het 
feit dat weinig jurisprudentie over dit onderwerp verscheen kan worden opgemaakt 
dat zowel de burger als de Belastingdienst zich blijkbaar op dit terrein tot wederzijd-

284 De eerstgenoemde voorwaarde geldt uiteraard niet alleen ten aanzien van toezeggingen die contra 
legem zijn gedaan, maar ten aanzien van toezeggingen in het algemeen. Een belastingplichtige die wel
bewust onjuiste gegevens verstrekt of gegevens achterhoudt komt immers geen beroep toe op opgewekt 
vertrouwen. Zie de tekst van de circulaire van de Hoofdinspecteur der Belastingen in Nederlands-Indië, 
genoemd door Ten Holder in diens lezing De fiscale overeenkomst (toezegging, handeling), in 1933 
gepubliceerd in het Maandblad der Vereeniging van Inspecteurs van Financiën, 1933, afl. 4, blz. 117 
e.V.. De inspecteur doet dan immers een toezegging op basis van een onjuiste voorstelling van zaken, die 
door de de belastingplichtige werd veroorzaakt. Door de aldus ontstane dwaling ontvalt het bindend 
element aan de toezegging. Zie ook J.A. Smit, Gerechtvaardigd vertrouwen op een kenbaar onjuiste 
toezegging?, WFR 1984/5663, blz. 1191. Menu, 1994, blz. 45, en J.P. Scheltens in zijn noot onder BNB 
1979/311. 
285 HR 18 april 1984, BNB 1984, 197. Zie ook HR 4 juni 1986, BNB 1986/248. 
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se tevredenheid met elkaar verstonden.286 Het ontbreken van jurisprudentie had ech
ter als nadeel dat weinig duidelijkheid bestond over de vraag waar de grenzen van de 
toelaatbaarheid van het fiscale compromis moesten worden gezocht. 
Ondanks het herhaald en hartstochtelijk pleidooi van onder anderen Van der Poel 
voor een wettelijke regeling van de fiscale vaststellingsovereenkomst, ook voor 
gevallen waarin deze in strijd mocht zijn met dwingend recht, is een regeling van het 
fiscale compromis in de Algemene wet inzake rijksbelastingen achterwege geble
ven.287 In 1993 werd evenwel boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek ingevoerd, 
waarmee de vaststellingsovereenkomst als benoemde overeenkomst in het formele 
recht werd opgenomen. In artikel 7:902 BW wordt bepaald dat vaststellingsovereen
komsten die in strijd zijn met dwingend recht ook geldig zijn, tenzij de overeenkomst 
naar inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. An
ders dan het geval is bij overige rechtshandelingen ontbeert de vaststellingsovereen
komst in strijd met dwingend recht thans derhalve alleen nog geldingskracht indien 
sprake is van strijd met de openbare orde of goede zeden. 
Deze regel strookt met de bepaling van artikel 7: 900, eerste lid BW, waaruit blijkt 
dat een vaststellingsovereenkomst ook geldt voor zover zij van de tevoren bestaande 
rechtstoestand mocht afwijken. Een voorbeeld uit het privaatrecht is een in 1991 
gewezen arrest van de burgerlijke kamer van de Hoge Raad, waarin deze oordeelde 
dat een vaststellingsovereenkomst die achteraf in strijd komt met het indemniteitsbe
ginsel haar geldingskracht behoudt, waaruit tevens kan worden afgeleid dat de Hoge 
Raad het indemniteitsbeginsel niet als van openbare orde beschouwt. 

287 Van der Poel, 1942, blz. 424 en Van der Poel, 1961, blz. 29. In het Rapport van de Commissie 
'Rechter en belastingadministrtie tegenover het belastingrecht', Geschriften van de Vereniging voor 
Belastingwetenschap nr. 120, 1967, werd daartegen aangevoerd dat de rechter wel degelijk zelf de 
oplossing kan brengen. De verhouding tussen de belastingadministratie en de contribuabelen wordt niet 
alleen door de wet, maar ook door de goede trouw aan beide zijden beheerst, aldus het rapport. Dit be
hoeft niet in de wet te worden vastgesteld, maar vloeit voort uit het feit dat deze verhouding een rechts
verhouding is. 
288 De begrippen 'dwingend recht' en 'openbare orde' dekken elkaar ook in het huidige BW niet, zo laat 
zich reeds uit het bepaalde in artikel 3:40, eerste en tweede lid BW afleiden. 
289 OZ-Mangnus, HR 5 april 1991, NJ 1992, 244, m. nt. P.v.S. In dezelfde .zin HR 12 september 1997, 
RvdW 1997, 171C, zie ook § 5.3.1.3. 
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2.2.3 Openbare orde als dynamisch begrip 

De conclusie in de vorige paragraaf roept de vraag op, warmeer regels van het belas
tingrecht van openbare orde moeten worden geacht. Om een antwoord op deze vraag 
te kunnen formuleren dient eerst te worden onderzocht wat daaronder moet worden 
verstaan. 
In het algemeen kan worden gezegd dat het belastingrecht dwingend recht is. Daaruit 
kan evenwel niet de conclusie worden getrokken, dat het ook van openbare orde is. 
Om het met Vranken te zeggen: recht is een discursieve grootheid, het altijd voorlo
pige resultaat van een proces van meningsvorming en overtuiging, zowel in abstracto 
als - bij de rechterlijke beslissing - in concreto.290 Dit geldt in gelijke mate voor het 
belastingrecht. Het antwoord op de vraag wanneer sprake is van strijd met de open
bare orde zal derhalve moeten worden gevonden in het belang dat de geschonden 
rechtsregel in de maatschappelijke rechtsorde van dat ogenblik heeft. Wordt een 
rechtsregel ervaren als van fundamenteel belang voor het (belasting)recht, dan moet 
zij worden geacht tevens van openbare orde te zijn.291 Aangezien het belastingrecht, 
evenals enig ander recht, een ontwikkelingsproces is,2 kan een bepaling van belas
tingrecht die aanvankelijk als de uitdrukking van een fundamentele regel werd ge
zien die status verliezen, als een wijziging in het maatschappelijk verkeer optreedt 
die tevens leidt tot een verandering in het rechtsdenken. Een groeiende of afnemende 
behoefte aan rechtsbescherming van bepaalde groeperingen in de samenleving heeft 
bijvoorbeeld zijn invloed op de houding van de rechter en derhalve op de rechtsont
wikkeling. Het begrip openbare orde moet derhalve niet statisch worden gedacht, 
maar is daarentegen sterk dynamisch. 

De contouren van dit ontwikkelingsproces tekenen zich uiteraard niet alleen af in de 
arresten van de Hoge Raad inzake het fiscale compromis. In het beperkte bestek van 
deze studie bieden zij evenwel voldoende onderbouwing voor dit standpunt. Zo 
hadden de arresten van 1940 (B 7237) en 1946 (B 8111) die in § 2.2 werden bespro
ken betrekking op bepalingen van het belastingrecht, die de belastingrechter toenter
tijd klaarblijkelijk van openbare orde achtte. In B 7237 was sprake van een over
schrijding van de termijn waarbinnen een aanslag kon worden opgelegd. De bepalin
gen in de belastingwetgeving inzake termijnen zijn thans evenwel niet meer van 
openbare orde. In 1998 oordeelde de Hoge Raad dat termijnen als de navorderings
termijn van artikel 16 lid 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen het voor
werp kunnen zijn van een overeenkomst tussen de belastingplichtige en de Belas
tingdienst.293 Het arrest B 8111 betrof het volgen door de inspecteur van een eenzij
dige schatting van de belastingplichtige. Een bijzondere omstandigheid was hier 
echter dat de Hoge Raad het beroep op ambtelijk verzuim verbood aan een belas-

290 Asser-Vranken, Algemeen Deel, 1995, blz. 69. 
1 Van der Poel, 1942, blz. 336 en 350. Zie ook Asser-Hartkamp II, nr. 272. 

292 Zie hierna, § 3.1. 
293 HR 22 april 1998, FED FW 1998/420, m. nt. A.K.H. Klein Sprokkelhorst. 
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tingplichtige, die dit zelf had uitgelokt door zijn bedrieglijke houding. Hij had na
melijk, nadat de inspecteur hem in verband met zijn immer vlekkeloos aangiftege
drag en zijn hoge leeftijd had toegestaan om globaal aangifte te doen voor de vermo
gensbelasting, een te lage aangifte gedaan. Het arrest geeft dus geen uitsluitsel over 
de vraag of door middel van eenzijdige schatting kan worden voldaan aan de aan
gifteplicht als neergelegd in de belastingwetgeving. Gezien de wijze waarop de aan
gifteplicht in de wet is verwoord, moet evenwel worden aangenomen van niet. 
Nog een voorbeeld is te vinden in BNB 1956/246. Daarin oordeelde de Hoge Raad 
nog dat de betekenis van toekomstige feiten niet langs de weg van het fiscale com
promis kon worden vastgesteld. Een overeenkomst waarbij de belanghebbende zich 
bij voorbaat neerlegt bij een wetsuitvoering die strijdig is met de fiscale wetgeving 
werd onverbindend geoordeeld.294 In 1971 ging de Hoge Raad op dit stuk evenwel 
om. De heersende leer is sindsdien dat een compromis ook betrekking kan hebben op 
toekomstige feiten.295 Overeenkomsten over toekomstige feiten hebben met name 
fiscale verhoudingen tot onderwerp die zich over verschillende jaren uitstrekken, 
zoals etiketteringskwesties, goedkoopmansgebruik, waarderingskwesties en dergelij
ke.296 De mogelijkheid om ook voor de toekomst een vaststellingsovereenkomst te 
sluiten is inmiddels opgenomen in de wet. Een vaststellingsovereenkomst kan blij
kens de tekst van artikel 7:900 BW immers ook worden gesloten ter voorkoming van 
een onzekerheid of geschil. 

Een andere aanwijzing voor veranderd inzicht in de normen op dit terrein is dat de 
regel dat het compromis enkel betrekking kon hebben op de waardering van rechts
feiten in 1985 zijn geldingskracht heeft verloren. Uit het arrest van de Hoge Raad 
van 27 februari 1985 inzake de houdbaarheid van bepaalde aftrekposten waarover 
bij wege van compromis was beslist, kan worden afgeleid dat een fiscale vaststel
lingsovereenkomst ook tot doel kan hebben juridische twistpunten te beslechten.297 

Ook op andere terreinen dan dat van de fiscale vaststellingsovereenkomst zijn voor
beelden te vinden van veranderend maatschappelijk inzicht en de wijze waarop de 
belastingrechter dit inzicht toepast in de rechtsvinding. 
In 1983 overwoog de Hoge Raad ten aanzien van de vraag wat als pensioen redelijk 
moet worden geacht dat niet elke wijziging in de maatschappelijke opvattingen over 
dat onderwerp kon worden aangemerkt als een verandering van omstandigheden op 
grond waarvan de inspecteur kan terugkomen op een akkoordverklaring met een 
pensioenregeling. Slechts een wijziging in die opvattingen die haar weerslag vindt in 
het aanpassen, op ruime schaal, van reeds bestaande pensioenregelingen, kan daartoe 

294 HR 20 juni 1956, BNB 1956/246. Van der Poel, 1961, blz. 19. 
295 HR 1 december 1971, BNB 1972/171. Anders: H.J.L. Roelvink, De verbindendheid van fiscale 
afspraken, in Geschillenbeslechting in en buiten recht, bundel Iustitia et Amicitiae, 1985, blz. 82, die 
meende dat uit het arrest weinig af te leiden viel. Zie evenwel HR 19 juni 1974, BNB 1974/193, HR 5 
januari 1977.BNB 1977/30 en hof Amsterdam 15 juni 1977, BNB 1978/249. 

M.A. Wisselink, Kernpunten en recente jurisprudentie fiscale beginselen van behoorlijk bestuur, 
M.B.B. no. 11, november 1995, blz. 351. 

S. 
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aanleiding geven, aldus de Hoge Raad.298 De heersende mening moet zich derhalve 
hebben geconcretiseerd in het daadwerkelijk en massaal wijzigen van de pensioenre
gelingen, wil sprake zijn van een nieuw element van openbare orde waarmee de 
belastingrechter bij zijn oordeel rekening zal moeten houden. In 1992 oordeelde de 
Hoge Raad dat het daarbij moet gaan om normen die maatschappelijk redelijk wor
den bevonden. De fiscus moest toen een pensioenleeftijd van 60 jaar accepteren, 
waar tevoren 62 jaar als norm werd gehanteerd.299 In 1997 werd het oordeel van het 
hof overgenomen, dat het 'naar maatschappelijke opvattingen' redelijk was dat tot de 
pensioengrondslag werd gerekend de forfaitaire bij telling in verband met het door de 
werkgever structureel beschikbaar stellen van een auto (auto van de zaak). 
Een ander voorbeeld is te vinden in een uitspraak van het hof 's-Gravenhage uit 
1998, waarin de belastingrechter besliste dat een v.o.f. die een privé-club exploiteer
de over de inkomsten van de prostituees loonbelasting en premies volksverzekerin
gen had moeten inhouden en afdragen, omdat de prostituees bij de v.o.f. in dienstbe
trekking waren. De stelling van de v.o.f. dat de arbeidsovereenkomsten van de pros
tituees nietig waren wegens strijd met de goede zeden werd verworpen. In het licht 
van de maatschappelijke ontwikkelingen behoefden dergelijke overeenkomsten vol
gens het hof niet per definitie tot nietigheid te leiden. 

2.2.4 Regels van openbare orde in het huidige belastingrecht 

Uit de voorafgaande paragraaf blijkt reeds dat op de vraag wanneer regels van be
lastingrecht als fundamenteel en derhalve van openbare orde moeten worden aange
merkt geen eenduidig antwoord te geven is. Het rechterlijk oordeel hangt zoals ge
zegd af van hetgeen op het moment van beoordeling daarvan in de samenleving op 
het terrein van het belastingrecht als fundamenteel wordt ervaren. Een voorbeeld van 
een fundamentele regel is te vinden in het bekende Runderdarmslijmerij-arrest uit 
1981, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de belastingaanslag moet worden opge
legd aan de belasting-, heffings-, of inhoudingsplichtige. 
Het betrof een compromis dat was gesloten tussen het Hoofd van het Bureau veront
reinigingsheffing rijkswateren en een BV die een runderdarmslijmerij dreef. In dat 
compromis was overeengekomen dat de BV over het jaar 1976 niet alleen haar eigen 
aanslag, maar ook die van haar zusterbedrijf - een varkensdarmslijmerij die op het
zelfde adres gevestigd was - zou betalen. Eén en ander vloeide voort uit de omstan
digheid dat de vervuiling die de bedrijven veroorzaakten moeilijk individueel kon 
worden vastgesteld. Na het opleggen van de aanslag ontstond evenwel onenigheid 
tussen de zusterbedrijven over de verdeling van de lasten. De runderdarmslijmerij 
kwam daarom tegen de aanslag in beroep en wilde alleen nog haar eigen vervuiling 

298 HR 31 augustus 1983, BNB 1984/86*. 
299 HR 2 december 1992, BNB 1993/53c*. 
300 HR 19 november 1997, BNB 1997/10c* 
301 Hof 's-Gravenhage 25 februari 1998, Infobulletin 98/477. 
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belast zien. Het hof stelde haar in het gelijk. Op het cassatieberoep van Waterstaat 
overwoog de Hoge Raad dat de runderdarmslijmerij niet aan het compromis was 
gebonden. De ingevolge artikel 20 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijks
wateren geldende wettelijke regeling bracht mee dat de verschuldigde verontreini
gingsheffing rijkswateren bij de heffingsplichtige zelf werd geheven. De Hoge Raad 
noemde de overeenkomst 'zo duidelijk in strijd met de wet' dat de overheid op na
koming van die overeenkomst niet mocht rekenen.302 

Als het gaat om de vraag van wie belasting kan worden geheven is de openbare orde 
derhalve regelrecht in het geding. In dit geval kreeg deze gestalte in het legaliteitsbe
ginsel. Het voorschrift als gegrond in artikel 104 van de Grondwet dat belastingen 
uit kracht van een wet worden geheven kan, om het met Roelvink te zeggen, 
'nauwelijks op krassere wijze worden geschonden,' dan door belasting te heffen van 
een persoon die de wetgever niet als belastingplichtige heeft aangewezen.304 Van 
deze regel kan naar huidig inzicht derhalve niet bij overeenkomst worden afgewe
ken. In 1987 overwoog de Hoge Raad dat aan afspraken tussen de Unie van Water
schappen en de RECROM, een belangenorganisatie van recreatie-ondernemers, die 
ertoe leidden dat de heffingsgrondslag voor de verontreinigingsheffing hoger werd 
vastgesteld dan in de heffingsverordening was neergelegd, geen verbindende kracht 
toekwam. In 1990 werd een min of meer gelijkluidend standpunt ingenomen. 
Indien een aanslag in de onroerendezaakbelasting ongeldig blijkt wegens het ontbre
ken van een verbindende gemeentelijke verordening kan het bedrag niet langs de 
weg van een overeenkomst alsnog kan worden geïncasseerd, aldus de Hoge Raad.306 

Het standpunt dat geen afspraken kunnen worden gemaakt over de vraag wie het 
belastingsubject moet zijn werd herhaald in 1993 in het arrest Veerman-Marken. Het 
arrest betrof de geldigheid van een overeenkomst tussen een rederij en de gemeente 
Marken, inhoudende dat deze de verschuldigde toeristenbelasting (f 0,25 per ver
voerde passagier) aan de gemeente zou voldoen. Het werd daarbij aan de rederij 
overgelaten of zij de belasting op haar passagiers zou verhalen en zo ja, op welke 
wijze. De gemeentelijke verordening wees als belastingplichtige evenwel de toerist 
aan en als wijze van heffing een gedagtekende bon die aan iedere toerist moest wor
den uitgereikt. Vier jaar later vorderde Veerman het bedrag aan betaalde belasting 

302 HR 3 juni 1981, BNB 1981/230, m. nt. Hofstra. 
Ook andere beginselen kunnen uitdrukking zijn van het algemeen belang. Een klassiek voorbeeld is 

het rechtszekerheidsbeginsel in het bekende Oberman-arrest, dat een jaar na de doorbraakarresten werd 
gewezen, HR 23 maart 1979, NJ 1979, 534. Het betrof een doctoraalbul die in strijd met het Academisch 
Statuut was toegezegd. Het tegenwettelijk afgeven van een doctoraalbul zou ten opzichte van derden 
evenwel in strijd zijn met de rechtszekerheid. De maatschappelijke verwachting dat de bezitter van een 
doctoraalbul beantwoordt aan de eisen die de wet aan hem stelt zou worden tekortgedaan, als de bul op 
grond van opgewekt vertrouwen aan iemand zou moeten worden uitgereikt die niet aan die eisen voldoet. 
Kistenkas, WFR 1993/6065, blz. 1147. 

305 HR 14 januari 1987, BNB 1987/158. 
306 HR 19 september 1990, BNB 1990/309. 
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(f 80.860) terug op grond van onverschuldigde betaling. De Hoge Raad achtte de 
overeenkomst nietig, 'mede gelet op het legaliteitsbeginsel', en wees de vordering 

307 

van Veerman toe. 
Eveneens in 1993 werd een soortgelijk arrest gewezen, ditmaal over een afspraak 
tussen de Belastingdienst en het moederbedrijf van een concern, die erop neerkwam 
dat de loonbelasting van de dochtervennootschappen bij de moedermaatschappij 
werd geheven. Na enkele jaren ontstond bij de Belastingdienst het vermoeden dat 
sprake was van zwarte loonbetalingen bij één van de dochtervennootschappen. De 
moeder kreeg een naheffingsaanslag opgelegd, waartegen zij in beroep kwam. De 
Hoge Raad overwoog dat als inhoudingsplichtige als bedoeld in artikel 19 van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen slechts kan gelden degene die bij of krachtens 
de Wet op de loonbelasting 1964 als zodanig is aangewezen. Een afspraak zoals die 
tussen de Belastingdienst en de moedermaatschappij bestond kon er derhalve niet toe 
leiden dat de moeder, tot wie de werknemers immers niet in dienstbetrekking ston
den, als inhoudingsplichtige kon gelden voor het loon, dat de dochtervennootschap 
aan die werknemers had betaald. 

Hier was uit praktische overwegingen overeengekomen dat de verschuldigde belas
ting bij de moedervennootschap zou worden geheven, ondanks het feit dat naar de 
letter van de wet niet die vennootschap, maar de dochtermaatschappij belasting
plichtig was. Vervolgens maakte de dochtermaatschappij misbruik van deze situatie 
door zwart loon te betalen. Het is dan weliswaar onbevredigend dat de Belasting
dienst die kwade trouw van de dochter niet eenvoudig langs de weg van een nahef
fingsaanslag met verhoging kon bestrijden, maar van de fiscus wordt verwacht dat 
hij het legaliteitsbeginsel in acht neemt. Bij twijfel aan de rechtsgeldigheid van een 
afspraak zal men zich derhalve moeten afvragen of deze is te formaliseren in een 
aanslag dan wel een uitspraak op bezwaar die aan de wettelijk aangewezen belas
tingplichtige is gericht. Is dat niet het geval, dan is de afspraak in strijd met de open
bare orde.3 

Afspraken inzake de vraag aan welke partij een aanslag moet worden opgelegd wor
den blijkens de hierboven weergegeven arresten geacht in strijd te zijn met funda
mentele regels van het belastingrecht. De wetgever heeft deze partij immers expliciet 
aangewezen. In dit verband kan ook worden gewezen op de bedenkingen van Wattel 
tegen het Orcobank-compromis dat in 1995 werd gesloten tussen de Belastingdienst 
en de ABN-Amro. Deze overeenkomst hield in dat ABN-Amro, de openbare bieder 
op de certificaten van Orcobank, de belasting over het zogenoemde fictief rendement 
als bedoeld in art. 29a van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in één bedrag aan 
de Belastingdienst betaalde. Deze belasting dient wettelijk gezien te worden geheven 
bij de verkopende particuliere certificaathouders. Deze groep was evenwel moeilijk 

307 HR 8 oktober 1993, BNB 1994/19. 
308 HR 8 december 1993, V-N 1993, blz. 4157. 
309 Zie ook Wattel, WPNR 96/2617, blz. 223. 
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individualiseerbaar. Aan de bank werd geen aanslag opgelegd. De verschuldigde 
belasting werd voldaan bij wege van betaling van een 'lump sum'. Het verschil met 
Runderdarmslijmerij en Veerman-Marken is hier dat het compromis niet inhield dat 
de bank zich zou verhalen op de eigenlijke belastingplichtigen. Banken zijn evenwel 
geen charitatieve instellingen. Het bedrag dat ABN-Amro aan de Belastingdienst 
betaalde zal de prijs die de verkopende certificaathouders Orcobank van ABN-Amro 
ontvingen derhalve negatief hebben beïnvloed. 
Dat regels omtrent de vraag welke partij bevoegd is tot het aanwenden van rechts
middelen evenzeer als van openbare orde worden ervaren, blijkt uit een arrest van de 
Hoge Raad uit 1993. Daarin oordeelde de Hoge Raad ambtshalve dat het hof Am
sterdam de belanghebbende niet-ontvankelijk had moeten verklaren, omdat zowel de 
naheffingsaanslag als de uitspraak op bezwaar niet aan hem, maar aan zijn ex-curator 
in faillissement waren gericht.311 Is een aanslag aan een bepaalde (rechts)persoon 
gericht, dan kan een derde daartegen niet opkomen. In dit geval kwam dat recht 
derhalve alleen toe aan de ex-curator van de belanghebbende. 

2.2.5 Dwingend recht dat niet van openbare orde is 

Wèl kunnen afspraken worden gemaakt over de vraag wie de belastingschuld moet 
voldoen. Blijkens de tekst van artikel 2, eerte lid, onder k van de Invorderingswet 
1990 is de belastingschuldige degene te wiens naam de aanslag is gesteld. Uit het 
bepaalde in artikel 8, tweede lid van de wet blijkt dat hij de aanslag in zijn geheel 
verschuldigd is. Volgens artikel 6:30 BW kan een verbintenis evenwel ook door een 
ander dan de schuldenaar worden nagekomen, tenzij haar inhoud of strekking zich 
daartegen verzet. De belastingschuld is niet een dergelijke verbintenis.312 De aanslag 
kan derhalve door een derde worden voldaan, zo blijkt ook uit het onderstaande 
geval. 

P en zijn dochter hadden beiden een personenauto met Duits kenteken ingevoerd. In 
verband hiermee ontvingen zij van de inspecteur Invoerrechten en Accijnzen in 1989 
elk een aanslag van resp. f16.858 en f24.352 aan omzetbelasting en bijzondere 
verbruiksbelasting. Tijdens de zitting voor het hof 's-Hertogenbosch werd vastge
steld dat de aanslagen aan P hadden moeten worden opgelegd. Het hof stelde daarop 

310 Wattel, WPNR 96/2617, blz. 223. Zijn bezwaar tegen 'lump-sumafspraken' bij waarnemingen ter 
plaatse is dat hierbij zonder duidelijke titel bedragen zouden worden betaald, waarbij het te betalen 
bedrag niet herleidbaar is tot de precieze belastingmiddelen en heffingstijdvakken. Als 'tegenprestatie' 
belooft de fiscus niet terug te zullen komen op de inmiddels verstreken tijdvakken. Wattel merkt terecht 
op dat dergelijke afspraken weliswaar efficiënt zijn, maar wellicht in strijd kunnen komen met funda
mentele regels van belastingrecht. Nog afgezien van het feit dat het voor een belastingplichtige ondoor
zichtig wordt, waarvan hij afstand doet, zijn vaststellingsovereenkomsten niet bedoeld om de fiscus te 
ontslaan van onderzoek naar de feiten. Zie ook de Mededelingen van de staatssecretaris van Financiën in 
V-N 1995, blz. 3866. 
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voor de aanslag van P in stand te houden en die van de dochter te vernietigen. De 
inspecteur ging daarmee echter niet akkoord, omdat die aanslag slechts f 16.858 
bedroeg. De partijen kwamen vervolgens overeen dat de helft van het totaal ver
schuldigde bedrag zou worden betaald. Uit praktisch oogpunt liet het hof de aanslag 
ten name van P vervallen. De aanslag ten name van P's dochter werd verminderd tot 
f20.605. Daarbij verklaarde P dat hij het bedrag van de aanslag zou voldoen. 
P bleef evenwel in gebreke en begon een procedure tegen de staat, waarin hij onder 
meer aanvoerde dat belastingheffing slechts bij wet kon geschieden en niet bij over
eenkomst. De rechtbank 's-Gravenhage verwierp dit argument. De inspecteur had in 
elk geval aan de verklaringen en gedragingen van P en diens gemachtigde tijdens en 
kort na de zitting van het hof het gerechtvaardigde vertrouwen kunnen ontlenen dat P 
ervoor zou zorgen dat dat bedrag werd betaald, aldus de rechtbank.31 

Uit de hierboven in § 2.2.3. besproken arresten blijkt dat P's stelling dat belasting 
niet bij overeenkomst kan worden geheven, op zichzelf genomen juist was.314 Het 
betrof hier evenwel niet een situatie waarin bij voorbaat afspraken waren gemaakt 
over de heffing. In dit geval waren de aanslagen aan de juiste partijen opgelegd. De 
partijen waren het er ook over eens, dat belasting moest worden betaald, en ook over 
het bedrag bestond geen onenigheid. De partijen hebben naast hetgeen zij materieel 
overeenkwamen, ook over de formele afwikkeling daarvan afspraken gemaakt. Deze 
hielden in, dat P de aanslag ten name van P's dochter zou betalen. De rechtbank 
achtte deze gang van zaken geoorloofd.315 

2.2.5.1 Tariefafspraken 

Evenmin van openbare orde of fundamentele betekenis zijn de bepalingen in de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964 terzake van tarieven en tabelinkomens. Afspraken 
daarover zijn derhalve niet in strijd met de openbare orde. Indien de partijen een 
geschil hebben omtrent de vraag of op de voorliggende feiten een bepaald tarief van 
toepassing is, of daarover in onzekerheid verkeren, dan staat het hen vrij daarover 
een vaststellingsovereenkomst te sluiten. 
Een voorbeeld van een dergelijke situatie is te vinden in het arrest uit 1985, waarin 
de belastingplichtige een rente-aftrek had gecreëerd om het bijzonder tarief over de 
inkoop van eigen aandelen (ten bedrage van f 1 miljoen) terug te brengen tot 20% 
(als bedoeld in het toenmalige artikel 57 van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964). De inspecteur deelde mede voornemens te zijn een richtige-heffingsprocedure 
te beginnen. Na langdurige onderhandelingen kwamen de partijen uiteindelijk over
een, dat het bijzondere tarief werd gesteld op 30%. Nadat de aanslag conform het 

313 Rechtbank 's-Gravenhage 27 december 1995, FED FW 1996/234, m. nt. A.K.H. Klein Sprokkel
horst, V-N 1996, blz. 372. 
314 HR 3 juni 1981, BNB 1981/230. Zie ook hof Arnhem 14 maart 1995, nr. 93/0156, V-N 1995, blz. 
2473. 
315 Cursiveringen van mij. Zie ook § 3.3.3.1. 
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compromis was opgelegd, beriep de belastingplichtige zich op de onverbindendheid 
van het compromis omdat het in strijd zou zijn met dwingend recht. Volgens de wet 
was de rente namelijk ofwel geheel, ofwel geheel niet aftrekbaar. Het hof achtte het 
compromis evenwel niet in strijd met de wet, omdat de grootte van het gemiddelde 
tabelinkomen kan behoren tot de feiten waaromtrent het aan de partijen vrijstaat een 
compromis te sluiten. De Hoge Raad sloot zich hierbij aan: 

'Anders dan de belanghebbende meent, belette de omstandigheid dat de omstreden 
rente en kosten in hun geheel al dan niet voor aftrek in aanmerking kwamen, de in
specteur niet, over het te dezen in 1976 toe te passen bijzondere tarief (...) met be
langhebbende een compromis te sluiten, hetwelk overeenkwam met een gedeeltelijke 
aftrek van die rente en kosten in 1975.' 

In min of meer dezelfde zin oordeelde de Hoge Raad in 1995 inzake de verschuiving 
van inkomensbestanddelen naar andere jaren. Bij wijze van tegemoetkoming bij het 
sluiten van een fiscaal compromis had de inspecteur toegezegd de correcties over de 
jaren 1983 en 1984 te verwerken in 1985 en 1986.317 De Hoge Raad ging niet in op 
de stelling van de belanghebbende dat hier sprake was van een ongeoorloofde 
schending van dwingend recht, maar volstond met de constatering dat het hof terecht 
van oordeel was geweest dat een vaststellingsovereenkomst was gesloten, daarmee 
impliciet aangevend dat over dit onderwerp zonder bezwaar kon worden gecontrac-
teerd.318 

2.2.5.2 Afspraken over de boete 

Blijkens arresten van de Hoge Raad uit 1985 en 198831 moet een boete die bij een 
primitieve aanslag, een naheffingsaanslag of een navorderingsaanslag wordt opge
legd worden aangemerkt als een strafvervolging in de zin van art. 6, eerste lid, 
EVRM, en heeft een belastingplichtige het recht om de gegrondheid daarvan te on
derwerpen aan beoordeling door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie, ingesteld bij de wet, met inachtneming van de in artikel 6 EVRM neerge
legde waarborgen. Een fiscale verhoging of boete wordt derhalve gezien als een 
strafoplegging en heeft dientengevolge een hoogstpersoonlijk karakter. De Hoge 
Raad oordeelde niettemin in 1992 dat, indien een belastingplichtige een gemachtigde 
heeft die bij de inspecteur bekend is, een mededeling dat een aanslag met een verho
ging zal worden opgelegd, gedaan aan de gemachtigde, moet worden aangemerkt als 
een mededeling aan de belastingplichtige als bedoeld in artikel 6, derde lid, aanhef 

317 Een praktijk die veelvuldig voorkomt en die tevens de strekking heeft het moeten opleggen van een 
verhoging (en de gevolgen van heffingsrente) te vermijden. 
318 HR 8 maart 1995, BNB 1995/246* 
319 Respectievelijk HR 19juni 1985.BNB 1986/29, en HR 22 juni 1988, BNB 1988/292. 
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en letter a, van het EVRM.320 Daarmee werd reeds aangegeven dat de Hoge Raad 
niet voornemens was voor de fiscale boete een afzonderlijk traject uit te zetten. 

In 1991 oordeelde de Hoge Raad ten aanzien van een akkoordverklaring met een 
navorderingsaanslag met verhoging dat deze akkoordverklaring alléén bindt indien 
ter zake een compromis is gesloten of indien uitdrukkelijk afstand is gedaan van het 
recht om in bezwaar of beroep te komen.3 ' In 1992 oordeelde de Hoge Raad op
nieuw dat een akkoordverklaring met een navorderingsaanslag niet uitsluit dat bij 
gewijzigd inzicht in beroep alsnog bezwaren tegen die aanslag naar voren worden 
gebracht, tenzij partijen een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten. Enkele 
maanden later werd dit oordeel herhaald, waarbij ter verduidelijking de omschrijving 
van de vaststellingsovereenkomst als bedoeld in het toenmalige art. 7.15.1 Ontwerp-
NBW, thans art. 7:900 BW, werd gegeven.323 In de bekende 'K-fraude-arresten' van 
23 december 1992324 oordeelde de Hoge Raad de belanghebbende niet gebonden aan 
de akkoordverklaring van zijn gemachtigde met het bedrag van de navorderingsaan
slag inclusief de verhoging, omdat er geen sprake was van een compromis en be
langhebbende niet uitdrukkelijk afstand had gedaan van zijn recht om tegen de aan
slag in beroep te komen. 

Uit deze arresten valt reeds op te maken dat de Hoge Raad geen bezwaren heeft 
tegen het betrekken van de boete in een vaststellingsovereenkomst. Over de hoogte 
van de boete kan derhalve worden onderhandeld. In 1996 oordeelde de Hoge Raad 
dat geen rechtsregel, met name niet het bepaalde in de artikelen 6 EVRM en 21, 
eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, eraan in de weg staat dat de 
belastingplichtige, aan wie de inspecteur heeft meegedeeld dat een verhoging zal 
worden opgelegd, gebonden wordt geacht aan een door hem, al dan niet door tussen
komst van een gemachtigde, met die inspecteur aangegane overeenkomst waarbij 
deze verhoging wordt vastgesteld op een lager bedrag dan het aanvankelijk bepaal
de.325 Juridisch gezien kunnen er derhalve afspraken worden gemaakt over de boete, 
met de restrictie dat deze niet hoger uitvalt dan aanvankelijk werd aangekondigd. 
Beleidsmatig gezien ligt dit minder eenvoudig. Het Besluit van de staatssecretaris 
van 1 december 1997, nr. AFZ97/2412 (Kaders voor vaststellingsovereenkomsten) 
vermeld in § 2 datgeen afspraken mogen worden gemaakt over 'de aspecten heffings
rente, invorderingsrente en bestuurlijke boete indien in combinatie met zo'n afspraak 
uitruil met betrekking tot andere aspecten en/of elementen van die hef
fing/invordering plaatsvindt'. Zie voor de heffings- en invorderingsrente § 2.2.5.3. 
hierna. 

320 HR 10 juni 1992, BNB 1993/17*, m. nt. J.P. Scheltens. 
321 HR 18 december 1991, BNB 1992/133. 
322 HR 27 mei 1992, BNB 1992/302, m. nt. Van Dijck (Diamantconstructie). 
323 HR 25 november 1992, BNB 1993/63, m. nt. J.P. Scheltens (Toiletjuffrouw). 
324 BNB 1993/95 en BNB 1993/96, m. nt. J.P. Scheltens. 
325 HR 9 oktober 1996, BNB 1997/53, m. nt. P.J. Wattel. 
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2.2.5.3 Heffings- en invorderingsrente 

Een ander onderwerp waarover bij vaststellingsovereenkomst kan worden gecon
tracteerd is de verschuldigdheid van heffings- of invorderingsrente. In 1993 over
woog de Hoge Raad dat, nu het compromis er niet in voorzag dat de wettelijke hef-
fingsrenteregeling buiten toepassing zou blijven, heffingsrente verschuldigd was. Er 
diende derhalve heffingsrente te worden betaald.326 In 1995 oordeelde het hof 's-
Gravenhage dat de omstandigheid dat de verschuldigdheid van invorderingsrente 
geen deel uitmaakte van de overeenkomst redelijkerwijs niet het vertrouwen had 
kunnen wekken, dat daarvan zou worden afgezien.327 

De Staatssecretaris acht het bezwaarlijk dat afspraken over de heffingsrente worden 
gemaakt. In 1995 deelde hij over dit onderwerp het volgende mede: 
'De idee achter de regeling inzake heffingsrente is het wegnemen van een objectief 
genoten voordeel in verband met het ter beschikking hebben van andermans gelden. 
Het gaat derhalve niet om het opleggen van een straf of boete. Hierbij doet niet ter 
zake of er sprake is van een bewust genoten voordeel. Verder moet bedacht worden 
dat indien door de overheid afgezien wordt van het in rekening brengen van rente, dit 
rentenadeel in feite wordt afgewenteld op alle belastingplichtigen, derhalve ook op 
hen die tijdig en op een juiste wijze aan hun verplichtingen voldoen, terwijl belas
tingplichtigen die dit niet doen, rentevoordeel genieten. In het licht hiervan is het 
duidelijk dat het niet de bedoeling is om in het kader van een compromis afspraken 
te maken over de berekening van heffingsrente.'328 

Wat er ook zij van deze redenering, de partijen bij een vaststellingsovereenkomst 
kunnen wat de belastingrechter betreft zonder bezwaar overeenkomen om wetsbepa
lingen ter zake van heffingsrente en/of invorderingsrente geheel of ten dele buiten 
toepassing te laten, zo blijkt uit bovenstaande uitspraken. Een dergelijke afspraak 
komt niet in strijd met de openbare orde. Zie evenwel § 2 van het besluit van de 
staatssecretaris van 1 december 1997, nr. AFZ97/2412, als weergegeven in § 2.2.5.2. 
hierboven. In het omgekeerde geval, dat wil zeggen in het geval dat de wettelijke 
regeling inzake heffings of invorderingsrente niet van toepassing is, kan de verschul
digdheid daarvan echter niet bij wege van vaststellingsovereenkomst worden over
eengekomen. 29 Evenmin kan de Staat buiten de heffingsregeling om een actie we
gens rentederving op grond van artikel 6:162, derde lid BW voor de burgerlijke 
rechter aanspannen indien in een voorlopige of definitieve aangifte het inkomen tot 
een te laag bedrag is aangegeven, zo oordeelde de Hoge Raad in 1998.330 Overeen-

326 HR 25 augustus 1993, BNB 1993/304. In dezelfde zin hof 's-Hertogenbosch EK m, 29 maart 1996, 
nr. 95/0303, V-N 1996, blz. 3303. 
327 Hof 's-Gravenhage 4 mei 1995, nr. 93/4089, V-N 1995, blz. 2940. 
328 Besluit van 17 februari 1995, V-N 1995, blz. 1067. 
329 Hof Arnhem 11 april 1996, nr. 94/2175. Zie ook HR 22 mei 1991, BNB 1991/199. 
330 Staat-Lenger, HR 8 mei 1998, BNB 1998/277. De Hoge Raad verwees voor dit oordeel naar HR 28 
juni 1996, V-N 1996, blz. 2733, Staat-M&M. Alleen de ontvanger kan een actie uit onrechtmatige daad 
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komsten of acties uit onrechtmatige daad komen dan in strijd met het legaliteitsbe
ginsel. Zie voor een uitgebreide bespreking van de bovenvermelde jurisprudentie van 
de Hoge Raad over dit onderwerp § 5.2.2.1.2. 

2.2.6 Openbare orde en het kenbaarheidsvereiste van Menu 

Uit de voorgaande paragrafen kan de conclusie worden getrokken dat de rechtvaar
diging van het compromis in strijd met dwingend recht is gelegen in het beter tot 
uitdrukking brengen van doel en strekking van de wet, en het voorkomen van onbil
lijkheden door af te wijken van de wet waar deze onduidelijkheden bevat. Een 
vaststellingsovereenkomst die in strijd is met dwingend recht heeft derhalve dezelfde 
geldingskracht. De verbindendheid van die vaststellingen vindt evenwel haar grens 
daar, waar zij ingaan tegen de inhoud en de strekking van bepalingen van belasting
recht die van openbare orde zijn.332 Een dergelijke vaststellingsovereenkomst maakt 
inbreuk op normen waarbij het algemeen belang rechtsteeks is betrokken en is om 
die reden in strijd met de openbare orde. Voor een beroep op opgewekt vertrouwen 
is bij strijd met de openbare orde derhalve geen plaats meer. Dit laat zich eenvoudig 
aantonen aan de hand van de criteria van subjectieve kenbaarheid, die J.M.M. Menu 
in 1994 in zijn proefschrift heeft ontwikkeld. 
Menu leest de voorwaarde dat de toezegging niet zo duidelijk in strijd mag zijn met 
een juiste wetstoepassing dat de belastingplichtige in redelijkheid niet op nakoming 
daarvan mag rekenen als een kenbaarheidsvereiste, dat hij verdeelt in objectieve en 
subjectieve kenbaarheid. De objectieve kenbaarheid laat zich bepalen aan de hand 
van de vraag of sprake is van strijdigheid met de wet en zo ja, in hoeverre dit duide
lijk is. Bij de subjectieve kenbaarheid gaat het vervolgens om de vraag, in hoeverre 
het voor de betrokken belastingplichtige kenbaar was, dat de wet verkeerd werd 
toegepast. Dit dient van geval tot geval te worden beoordeeld. Het hangt immers van 
de maatschappelijke positie van een belastingplichtige af hoeveel inzicht in de wet 
mag worden verlangd.334. Enerzijds levert dit uitgangspunt het bezwaar op dat het 
subjectieve kenbaaarheidsvereiste alleen geldt indien de burger zich op de verbin
dendheid van de afspraak beroept. Voor de overheid geldt het subjectieve kenbaar
heidsvereiste niet. Is de handeling objectief gezien in strijd met de wet, dan wordt 
deze onverbindend verklaard. Anderzijds kan als bezwaar worden genoemd dat een 
overeenkomst of toezegging die in strijd is met een fundamentele bepaling van be
lastingrecht langs de weg van het subjectieve kenbaarheidsvereiste alsnog rechtsgel
digheid zou kunnen verkrijgen. Weliswaar zou het hier gaan om een beperkt aantal 
gevallen - namelijk die waarin sprake is van een niet fiscaal onderlegde belasting
plichtige die geen belastingadviseur heeft - maar dat kan de onwenselijkheid niet 

instellen, althans indien aanslagen zijn opgelegd of nog kunnen worden opgelegd. 
331 R.H. Happé, Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming, 1996, blz. 35. 
332 In dezelfde zin I.J.F.A. van Vijfeijken, In hoeverre bindt een fiscaal compromis?, WFR 1985/5695. 
333 J.M.M. Menu, De toezegging in het privaatrecht, proefschrift, 1994. 
334 Menu, 1994, blz. 45. 
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wegnemen van een situatie waarin de Belastingdienst tegen zijn wil wordt gehouden 
aan een prestatie die conflicteert met fundamenteel belastingrecht, zolang het voor de 
belanghebbende maar niet duidelijk is dat daarvan sprake is.335 

Bij vaststellingsovereenkomsten en toezeggingen is het heel goed mogelijk dat de 
betrokken belastingplichtige wist dat sprake was van strijd met dwingend recht. Die 
wetenschap maakt de overeenkomst of toezegging op zichzelf genomen niet onver
bindend. Is het overeengekomene evenwel in strijd met een fundamentele bepaling 
van belastingrecht, dan zal het belang dat de betrokken burger heeft bij nakoming 
moeten worden afgewogen tegen het algemeen belang dat in de bewuste bepaling tot 
uitdrukking komt. Weegt het laatstgenoemde belang zwaarder - en dat zal in het 
belastingrecht veelal het geval zijn - dan kan de belastingplichtige de Belastingdienst 
niet tot nakoming dwingen, ook als hij niet wist of kon weten dat het standpunt in 
strijd was met de openbare orde.336 

In 1990 overwoog de Hoge Raad dat sprake kan zijn van strijd met enig algemeen 
beginsel van behoorlijk bestuur ingeval de inspecteur een toezegging heeft gedaan of 
anderszins bij de belastingplichtige de indruk heeft kunnen wekken dat de aanslagre
geling ten aanzien van een bepaalde kwestie berust op een weloverwogen standpunt
bepaling. Indien één van die gevallen zich hier mocht voordoen, dan zou de inspec
teur toch niet gebonden zijn, aangezien het bij de aanslagregeling ingenomen stand
punt zo duidelijk in strijd was met een juiste wetstoepassing dat de belanghebbende 
op handhaving van dat standpunt niet mocht rekenen.337 

In 1995 volgde de Hoge Raad het hof in zijn oordeel de belanghebbende in redelijk
heid niet had kunnen menen dat zijn werkgever hem deelname in een aandelenoptie-
regeling aanbood.338 De belanghebbende had aangevoerd dat het voor hem niet van
zelfsprekend was dat de toezegging van de inspecteur om een bonusregeling fiscaal 
te behandelen alsof sprake was van een aandelenoptieregeling in strijd was met een 
juiste wetstoepassing. 

Voor het subjectieve kenbaarheidsvereiste is voor alle categorieën uitlatingen wèl 
steeds een rol weggelegd waar het een vordering tot schadevergoeding betreft. Im
mers, een overeenkomst of toezegging die in strijd is met de openbare orde is onver
bindend, maar laat een vordering tot schadevergoeding onverlet.339 Is sprake van een 

Zie ook H.L.J. Roelvink, De verbindendheid van fiscale afspraken, Bundel Justifia et Amicitiae, 
1985, blz. 89 
336 In dezelfde zin Roelvink, 1985, blz. 90. 
337 HR 14 februari 1990, BNB 1990/219*. Cursivering van mij. In dezelfde zin hof 's-Gravenhage 31 
oktober 1994, V-N 1995, blz. 799, waarin het hof overwoog dat een ondernemer geen recht op teruggaaf 
van voorgeschoten BTW had, noch op grond van de wet, noch op grond van enige richtlijn. Het toch 
verlenen van een teruggaaf was daarom zo duidelijk in strijd met een juiste wetstoepassing dat de onder
nemer er niet op mocht rekenen dat dat bij een latere controle niet meer zou kunnen worden gecorrigeerd. 
Zie ook T&C BW (Broekema-Engelen), art. 7:902, aant. 3. 
338 HR 28 juni 1995, BNB 1995/281. Zie ook HR 8 juli 1985, BNB 1985/245 (ten onrechte verrekende 
buitenlandse loonbelasting) en HR 14 september 1994, BNB 1994/321 (idem). 
339 Burgman-Aviolanda, HR 11 mei 1951, NJ 1952, 128, m.nt. Ph.A.N.H. Zie ook boven, § 1.2. 

73 



2 DE ONDERHANDELBAARHEID VAN HET BELASTINGRECHT 

overeenkomst of toezegging in strijd met de openbare orde, terwijl dit voor de be
trokkene niet kenbaar was en ook niet kon zijn, en heeft hij, afgaande op het gegeven 
woord, iets gedaan of nagelaten waardoor hij schade heeft geleden, dan zal de Be
lastingdienst die schade moeten vergoeden. Voor inlichtingen gold deze regel al. Bij 
onverbindendheid wegens strijd met fundamentele bepalingen van belastingrecht 
geldt derhalve bij vorderingen tot schadevergoeding voor alle categorieën uitlatingen 
een dispositievereiste, ongeacht het karakter dat deze hebben. 

2.2.7 De bandbreedte van Wattel 

Wattel heeft de regel dat een vaststellingsovereenkomst pas onverbindend is indien 
deze zo zeer in strijd met de wet is dat de partijen op nakoming daarvan in redelijk
heid niet mogen rekenen, in 1996 alsvolgt uitgelegd. Een vaststellingsovereenkomst 
waarvan op het moment van aangaan al duidelijk is dat de inhoud daarvan volgens 
de wet onmogelijk is komt niettemin bindende kracht toe, indien de partijen binnen 
'de juiste bandbreedte' blijven en hun bedoeling niet is, in te gaan tegen de strekking 
van de wet, maar om op redelijke wijze een onzekerheid of geschil op te heffen. 
Daarbij valt te denken aan tariefafspraken, die een tarief inhouden dat volgens de 
wet niet bestaat, bijvoorbeeld bij een aandelentransactie waarvan onzeker is of die 
binnen het bereik van de zgn. kasgeldjurisprudentie valt.340 Hij beroept zich voor 
deze stelling op het privaatrechtelijke arrest Schmitz-Caspers uit 1995.341 

In deze casus kwamen twee fysiotherapeuten, waarvan de één (Caspers) op notabasis 
in de praktijk van de ander (Schmitz) had gewerkt, onder meer overeen, dat Caspers 
Schmitz zou vrijwaren voor aanslagen van de bedrijfsvereniging wegens eventueel 
verschuldigde premies werknemersverzekeringen voor de periode, dat Caspers in de 
praktijk van Schmitz had gewerkt. Schmitz moest uiteindelijk f 19.000 aan de be
drijfsvereniging betalen. Conform de overeenkomst wilde hij dit bedrag op Caspers 
verhalen. Deze beriep zich thans evenwel op strijd met dwingend recht. Het hof ging 
hierin mee. De bepalingen in de ZW, WAO en WW, dat verhaal door de werkgever 
op de werknemer niet mogelijk is, als de eerste verzuimd heeft gebruik te maken van 
zijn inhoudingsbevoegdheid, konden niet bij overeenkomst opzij worden gezet. In 
cassatie voerde Schmitz aan dat hier sprake was van een vaststellingsovereenkomst 
die op grond van het bepaalde in artikel 7:902 BW ook moest gelden indien sprake 
was van strijd met dwingend recht. De Hoge Raad oordeelde evenwel dat weliswaar 
ook van een vaststellingsovereenkomst kan worden gesproken indien de onzekerheid 
of het geschil is terug te voeren op onzekerheid over de uiüeg van een regel van 
dwingend recht of over het resultaat waartoe een door een zodanige regel beheerste 
partijverhouding leidt342, maar dat deze situatie zich hier niet voordeed. De partijen 

J™ Wattel, WPNR 96/6217, blz. 252. 
341 HR 21 april 1995, NJ1997, 570. 
342 Zie bijvoorbeeld HR 5 april 1991, NJ 1992, 244, en HR 14 februari 1992, NJ 1992, 245. 
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hadden immers afgesproken om het resultaat van de procedure van Schmitz tegen de 
bedrijfsvereniging af te wachten en, mocht de bedrijfsvereniging in haar vordering 
slagen, vervolgens in strijd te handelen met de betreffende bepalingen. Dat kon niet 
worden gekwalificeerd als een vaststellingsovereenkomst, aldus de Hoge Raad. 

Op de afspraak was derhalve niet artikel 7:902 BW van toepassing, maar artikel 
3:40, tweede lid BW, waarin wordt bepaald dat strijd van een rechtshandeling met 
een dwingende wetsbepaling tot nietigheid leidt. De in dat lid genoemde uitzonde
ring, waardoor de nietigheid wordt geconverteerd naar vernietigbaarheid, deed zich 
in dit geval niet voor. Hieruit blijkt ook, dat het begrip 'dwingend recht' van artikel 
7:902 BW aanzienlijk ruimer is dan het in artikel 3:40, tweede en derde lid gehan
teerde 'strijd met een dwingende wetsbepaling.' Zo oordeelde de Hoge Raad in 1997 
dat artikel 7, eerste lid van de Invorderingswet 1990 een bepaling van dwingend 
recht is, waarvan de partijen niet bij overeenkomst mogen afwijken.343 Dat wil echter 
niet zeggen dat niet ter uitvoering van die bepaling een vaststellingsovereenkomst 
zou kunnen worden gesloten. Behalve van de formele wet zal bij vaststellingsover
eenkomst ook kunnen worden afgeweken van lagere algemeen verbindende regelge
ving, alsmede van dwingende normen van ongeschreven recht. Deze ongeschreven 
regels zullen vrijwel echter steeds van openbare orde zijn.344 Zo is het niet in strijd 
met de formele wet om met een belastingplichtige bij vaststellingsovereenkomst 
overeen te komen dat deze een aanslag die buiten de wettelijke termijn is opgelegd 
niettemin betaalt. Het is echter wèl in strijd met normen van ongeschreven recht, in 
het onderhavige geval een beginsel van zorgvuldige rechtspleging, om deze bepaling 
zodanig versluierd op te nemen dat de belanghebbende de strekking daarvan niet 
doorziet. Als hij de overeenkomst ondertekent doet de belanghebbende daarmee 
immers afstand van het recht zich op de termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 
16 derde lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen te beroepen. Een dergelij
ke voorwaarde dient uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te worden voorgelegd, wil de 
Belastingdienst zich op deze bepaling kunnen beroepen.34 

Wartel trekt uit het arrest de conclusie dat de strekking van de afspraak tussen 
Schmitz en Caspers was om 'bewust in strijd met dwingend recht te handelen. Dat is 
in strijd met de openbare orde en dus onverbindend'.346 De afspraak zou niet in strijd 
met de openbare orde zijn geweest, indien zij de strekking had gehad om bepalingen 
van dwingend recht uit te leggen. Indien een vaststellingsovereenkomst in strijd is 
met de openbare orde doet het echter niet meer ter zake of de partijen al dan niet 
'bewust' een regel van dwingend recht buiten toepassing hebben gelaten of onjuist 
toegepast. 

344 T&C BW(Broekema-Engelen), art. 7:902, aant. 3. 
345 HR 22 april 1998, FED FW 1998/420, m nt. A.K.H. Klein Sprokkelhorst 

Cursivering van mij. 
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Wattels stelling wordt bevestigd in de uitspraak van het hof Amsterdam uit 1996 
over een compromis dat in strijd was met de wettelijke bepalingen inzake de termijn 
waarbinnen desinvesteringsbetalingen in aanmerking kunnen worden genomen. Tus
sen een ondernemer en de inspecteur was een geschil gerezen over de vraag of de 
ondernemer de damesmodezaak die hij met zijn vrouw in firmaverband dreef, in 
1987 had gestaakt. Nadat de ondernemer een beroepschrift bij het hof had ingediend, 
bereikten de inspecteur en de ondernemer in 1991 een compromis. Overeengekomen 
werd dat de onderneming in 1992 geacht werd te zijn gestaakt, indien de damesmo
dezaak in dat jaar niet in de bestaande winkelruimte zou worden voortgezet. In dat 
geval moest worden afgerekend over de stille reserves van het winkelpand en moes
ten de ondernemer en zijn vrouw/medefirmante WIR-desinvesteringsbetalingen 
(desWIR) doen. De damesmodezaak werd niet voortgezet. De ondernemer kwam 
evenwel in beroep tegen de desWIR-verplichting met de stelling dat de termijn voor 
het in aanmerking nemen van desWIR in 1992 was verstreken, en het compromis 
derhalve in strijd was met dwingend recht. 

Het hof Amsterdam stelde vast dat die termijn inderdaad verstreken was. Sterker 
nog, de termijn was zelfs al verstreken in 1991, bij de totstandkoming van het com
promis. Het hof achtte evenwel aannemelijk dat de partijen bij het sluiten van het 
compromis niet zozeer de bedoeling hadden om in strijd te handelen met de gelden
de wettelijke bepalingen, maar om op een redelijke wijze een einde te maken aan een 
bestaand geschil. De ondernemer was dan ook gebonden aan het compromis, voor 
zover het betrekking had op de desWIR.347 

De betreffende termijn werd hier klaarblijkelijk niet van openbare orde geacht, het 
belang van een goede rechtspleging wèl. 
De uitspraak bevestigt tevens dat termijnen in beginsel niet langer van openbare orde 
zijn. In het algemeen zijn termijnen van dwingend recht. Of zij ook van openbare 
orde zijn hangt af van het belang dat zij beogen te beschermen. In 1975 achtte het 
hof Amsterdam de termijn van artikel 8 van de Wet administratieve rechtspraak in 
belastingzaken (oud) voor het indienen van een vertoogschrift bijvoorbeeld niet van 
openbare orde. Nu de belanghebbende door de overschrijding van die termijn niet in 
zijn belangen was geschaad, kon het hof van het vertoogschrift kennis nemen.348 Ook 
zal de regel dat wettelijke termijnen voor bezwaar en beroep van openbare orde zijn 
niettemin met een beroep op een redelijke wetsuitleg terzijde kunnen worden gesteld, 
indien de onverkorte handhaving daarvan, gezien de omstandigheden van het geval, 
tot een onredelijk resultaat zou leiden.349 Indien een uitspraak op een bezwaarschrift 
aan de belastingplichtige is verzonden terwijl deze beschikt over een gemachtigde, 
gaat de beroepstermijn niet eerder lopen dan nadat die gemachtigde van de uitspraak 
kennis heeft kunnen nemen.350 In 1998 oordeelde de Hoge Raad dat termijnen als de 

347 Hof Amsterdam, 25 april 1996, nr. 95/2808, Futd 1997/631. 
348 Hof Amsterdam, 22 mei 1975, BNB 1977/7. 
349 Zie bijvoorbeeld TC 10 november 1952, BNB 1953/50*, TC 31 maart 1953, BNB 1953/231*, HR 12 
oktober 1977, BNB 1978/4* en hof Leeuwarden 27 mei 1988, BNB 1989/206. 
3 ° TC 5 februari 1973, BNB 1974/23. Ch.J. Langereis, Belastingprocedures, Hoofdlijnen van het pro-
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navorderingstermijn van artikel 16, derde lid van de Algemene wet inzake rijksbe
lastingen voorwerp kunnen zijn van een overeenkomst tussen de belastingplichtige 
en de Belastingdienst. l 

Uit het voorgaande zou kunnen worden geconcludeerd dat het antwoord op de vraag 
of de partijen bij een fiscale vaststellingsovereenkomst van bepalingen van dwingend 
recht konden afwijken, of zij derhalve 'binnen de juiste bandbreedte' zijn gebleven, 
moet worden gezocht in de mate waarin de betreffende rechtsregel als fundamenteel 
wordt ervaren en derhalve van openbare orde moet worden geacht. Het afbakenen 
van die bandbreedte behoort tot de rechtsvormende taken van de belastingrechter. 
De term 'in redelijkheid' wijst niet alleen op het vereiste van waardering van het 
feitencomplex en belangenafweging, maar ook op het hanteren van een open norm. 
Wat vandaag wordt gezien als van openbare orde, en derhalve het algemeen belang 
rakend, kan morgen wellicht minder zwaar wegen, of andersom. De formulering 
biedt aldus ruimte aan de rechtsontwikkeling. Ondanks de praktische wenselijkheid 
en noodzakelijkheid tot het sluiten van vaststellingsovereenkomsten is de uitleg die 
de rechter geeft aan het al dan niet in strijd met de openbare orde zijn van afspraken 
in het belastingrecht onontbeerlijk. Ook in het belastingrecht zal de rechter het maat
schappelijk cultuurbeeld immers niet alleen moeten vertalen, maar in sommige ge
vallen tevens moeten vormen. Het te bereiken resultaat bepaalt dan de inhoud van de 
norm.352 

2.3 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is het ontstaan van de praktijk van fiscale vaststellingsovereenkom
sten geschetst. Vervolgens is geanalyseerd hoe de fiscale vaststellingsovereenkomst 
zich in de rechtspraak van de Hoge Raad verhoudt tot bepalingen van dwingend 
recht. Hierbij is gebleken dat een vaststellingsovereenkomst die rechtstreeks ingaat 
tegen materiële regels van dwingend recht in strijd kan komen met de openbare orde 
en derhalve rechtskracht ontbeert. Vaststellingsovereenkomsten die dienen ter uit
voering van regels van dwingend recht worden echter beschouwd als een geoorloofd 
hulpmiddel voor de beëindiging van een onzekerheid of een geschil bij de aanslagre
geling. 
De ontwikkelingen op het terrein van de fiscale vaststellingsovereenkomst zijn 
hoofdzakelijk rechtersrecht, omdat deze rechtsfiguur aanvankelijk niet in de wet was 
opgenomen. In de loop der jaren zijn de grenzen van de toelaatbaarheid van de fis
cale vaststellingsovereenkomst in de rechtspraak van de Hoge Raad steeds verder 
opgeschoven. Thans kan een fiscale vaststellingsovereenkomst niet alleen betrekking 

cesrecht in belastingzaken, 3 druk, 1990, blz. 73. 
351 HR 22 april 1998, FED FW 1998/420 m. nt. A.K.H. Klein Sprokkelhorst, zie boven. 
352 Schoordijk, SV juli 1997, blz. 8 en 11. Zie ook H.C.F. Schoordijk, Oordelen en vooroordelen, diesre
de Tilburg, 1972, blz. 10. 
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hebben op feiten die reeds hadden plaatsgevonden, maar ook op toekomstige feiten. 
Anders dan in het verleden het geval was kan een vaststellingsovereenkomst behalve 
de waardering van rechtsfeiten thans ook tot doel hebben juridische twistpunten te 
beslechten. 
Na de doorbraak van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als nieuw ele
ment van openbare orde in het belastingrecht geldt als regel dat fiscale standpuntbe
palingen en vaststellingsovereenkomsten die in strijd zijn met dwingend recht ook 
geldingskracht hebben indien sprake is van opgewekt vertrouwen. Voor een beroep 
op opgewekt vertrouwen is echter alleen plaats indien de standpuntbepaling of de 
vaststellingsovereenkomst niet zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing 
dat de belanghebbende in redelijkheid niet op nakoming daarvan mocht rekenen. 
Deze formulering strookt met het bepaalde in artikel 7:902 BW, waarin wordt be
paald dat vaststellingsovereenkomsten in strijd met dwingend recht ook geldings
kracht hebben, tenzij de overeenkomst naar inhoud of strekking in strijd is met de 
goede zeden of de openbare orde. Dit brengt mede dat voor het opgewekt vertrou
wen, waar het de verbindendheid van fiscale vaststellingsovereenkomsten in strijd 
met dwingend recht betreft, enkel nog een rol is weggelegd in situaties waarin de 
overeenkomst niet in strijd is met de openbare orde. 
Tot slot is geconcludeerd dat de vraag of bij een fiscale standpuntbepaling of vast
stellingsovereenkomst van bepalingen van dwingend recht kan worden afgeweken 
moet worden gezocht in de mate waarin die bepalingen op dat ogenblik van openba
re orde worden geacht. Naarmate dit sterker het geval is, wordt de marge waarbinnen 
bij de uitvoering van dwingende bepalingen van die bepalingen kan worden afgewe
ken kleiner. Het vaststellen van die marge vindt plaats in de oordeelsvorming van de 
belastingrechter, die het individuele belang van de burger zal moeten afwegen tegen 
het algemeen belang van de openbare orde. 
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Bronnen van verbintenissen 

3.1 MATERIëLE EN FORMELE BRONNEN VAN RECHT 

Wat zijn verbintenissen? In het Burgerlijk Wetboek zal de geïnteresseerde jurist het 
antwoord op die vraag niet aantreffen. De wetgever heeft het opstellen van een defi
nitie blijkens de Toelichting op artikel 6:1 BW terecht overgelaten aan de weten
schap.353 Wat vandaag een treffende definitie is, behoeft dat morgen niet meer te 
zijn. Elke vorm van wetenschap en derhalve ook het recht is immers onderworpen 
aan de taal. Hoewel in veel takken van wetenschap voor het overdragen van kennis 
in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal als foto's en 
(video)films geldt nog steeds dat indien een bepaald fenomeen niet in taal is uitge
drukt, het niet tot de werkelijkheid behoort zoals deze door de mens wordt ervaren, 
omdat het als zodanig niet kenbaar is. De overeenkomst tussen taal en recht is dat zij 
beide fundament zijn van de menselijke gemeenschap en zij zich voortdurend ont
wikkelen naar gelang die gemeenschap zich ontwikkelt. Is in het rechtsbewustzijn 
van die gemeenschap een bepaalde norm tot ontwikkeling gekomen, dan zal deze 
zich in het algemeen eerst manifesteren in de literatuur en de rechtspraak. De arres
ten van de Hoge Raad spelen hierbij een belangrijke rol, omdat zij immers gestalte 
geven aan de rechtsvorming. Het ongeschreven recht, dat zich manifesteert in de zich 
steeds verdere ontwikkelende diversificatie van de algemene, allesoverheersende 
betamelijkheidsnorm, vormt derhalve een onuitputtelijke materiële bron van recht en 
derhalve ook van het verbintenissenrecht. Vervolgens zal de norm zich meestal 
vroeg of laat kristalliseren tot wetgeving. Voor de rechtswetenschap vormt de wet 
derhalve een formele bron van recht. Dit proces van rechtsvorming is cyclisch van 
aard. Een goed voorbeeld van deze cyclus in het privaatrecht is het Burgerlijk Wet
boek, waarvan de oorspronkelijke versie in 1838 verscheen. Het spreekt vanzelf dat 
de jurist zich aan de begrippen van het Burgerlijk Wetboek moet houden, nu de 
bepalingen die daarin zijn opgenomen zijn vastgesteld na kennisneming van afwij
kende meningen die het in de rechtspraak niet hebben gered. Naarmate de ontstaans
datum van die bepalingen verder achter ons ligt neemt de kans op afwijkingen echter 
toe. Nieuwe opvattingen kunnen de overhand krijgen, en er kunnen zich nieuwe 

Het begrip verbintenis is een denkcategorie die moet worden ingevuld door de rechtswetenschap. 
Aldus Schoordijk, 1979, blz. 11. 
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situaties voordoen die onbekend waren toen de wetgeving werd ingevoerd. Dit 
heeft geleid tot de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 1992. 
Het recht gedacht als ontwikkelingsproces brengt mee dat van een hermetisch geslo
ten systeem van verbintenissen geen sprake kan zijn. Het oude artikel 1269 BW 
luidde: 'Alle verbintenissen ontstaan of uit overeenkomst, of uit de wet.' In 1959 gaf 
de Hoge Raad in zijn arrest Quint-Te Poel aan die tekst een ruime uitleg. De woor
den 'uit de wet' betekenden geenszins, aldus de Hoge Raad, dat elke verbintenis 
rechtstreeks op enig wetsartikel moest steunen. Aan die woorden kwam geen andere 
betekenis toe dan dat in gevallen die niet uitdrukkelijk door de wet waren geregeld, 
de oplossing moest worden aanvaard die in het stelsel van de wet paste en aansloot 
bij de wèl in de wet geregelde gevallen.355 Hoewel Eggens in 1950 reeds had verde
digd dat verbintenissen ook buiten de wet, op grond van het ongeschreven recht, 
konden ontstaan, veroorzaakte het arrest grote beroering in juridisch Nederland. 
Hierin werd immers de mogelijkheid erkend van billijkheidsacties op grond van 
redelijkheid en billijkheid, het ongeschreven recht, door middel van rechtsvinding 
per analogiam. Hierdoor zou 'grote rechtsonzekerheid' kunnen ontstaan. De ont
werpers van het nieuwe Burgerlijk Wetboek pleitten in 1961 derhalve terwille van 
die rechtszekerheid voor een gesloten systeem van verbintenissen. Dit had tot 
gevolg dat in de tekst van artikel 6:1 BW als grondslag voor verbintenissen niet als 
eerste de materiële bron, het ongeschreven recht, wordt genoemd, maar de formele 
bron, namelijk de wet. 

Bronnen van verbintenissen zijn blijkens de tekst van boek 6 van het huidige BW in 
de eerste plaats overeenkomst en onrechtmatige daad.360 Daarnaast worden nog enige 
andere bronnen aangewezen, zoals zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en 
ongegronde verrijking.361 Ook elders in de tekst van het huidige BW zijn bronnen 

354 Scholten, 1983, blz. 53. De auteur meent evenwel dat het veel waarschijnlijker is dat nieuwe wetge
ving de grondslag zal vormen. De rechtswetenschap is volstrekt gebonden aan haar objekt, de wetgeving. 
'Met de gegeven teksten valt niet te marchanderen,' aldus de auteur. 
355 HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 (m. nt. DJ.Veegens.) Het hof had geoordeeld dat de verbintenis 
met zoveel woorden in de wet moet staan. Zie ook Scholten, 1983, blz. 45, en Van Dunne H, 1997, blz. 
28. Zie voor een overzicht van toepassing van het verrijkingsbeginsel in de Nederlandse wet het proef
schrift van A.M. Biegman-Hartogh, Ongegronde verrijking, 1971, blz. 34 e.v. 
356 J. Eggens, De bronnen van verbintenis, WPNR 1950/4159, VPO O, blz. 236. 
357 Van Dunne H~, 1997, blz. 29. 
358 Na de dood van E.M. Meijers werd in 1954 een driemanschap ingesteld, bestaande uit J. Eggens, J. 
Drion en F.J. de Jong. Eind 1957 werd Eggens vervangen door G. de Grooth. J.M. Smits, Het vertrou
wensbeginsel en de contractuele gebondenheid, proefschrift, 1995, blz. 166, noot 77. 
359 Tot op zekere hoogte kan de vrees van het driemanschap worden nagevoeld. Een volledig open sys
teem bergt immers het gevaar in zich dat de wetgever zijn greep op het recht verliest. Een volledig open 
systeem kan er in het meest extreem denkbare geval toe leiden dat het systeem waardeloos wordt, en 'in 
chaos of onderdrukking' ten onder gaat, aldus Scholten, 1983, blz. 51. De formulering van 6:1 BW moest 
dit voorkomen. Zie overigens ook de kritiek van Eggens op het oude artikel 1269 BW in WPNR 
1950/4159, VPO II, blz. 236, die met de nieuwe opzet wordt ondervangen. 
360 Respectievelijk Titel 5 (art. 213 t/m 279) en Titel 3 (art. 162 t/m 168). 
361 Opgenomen in Titel 4 (art. 198 t/m 212). 
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van verbintenissen te vinden, zoals de vaststellingsovereenkomst, waarover nader in 
§ 3.6. en de daarna volgende paragrafen.362 

3.1.1 Redelijkheid en billijkheid als materiële bron van verbintenissen 

Het ongeschreven recht wordt pas genoemd in artikel 6:2 BW, dat de verhouding 
tussen schuldeiser en schuldenaar regelt. Daarin heeft de wetgever bepaald dat de 
partijen zich jegens elkaar moeten gedragen overeenkomstig de eisen van redelijk
heid en billijkheid.363 De vraag wat redelijkheid en billijkheid meebrengen wordt 
bepaald door algemeen erkende rechtsbeginselen, in Nederland levende rechtsover-
tuigingen en de maatschappelijke en persoonlijke belangen die bij het voorliggende 
geval zijn betrokken, zo leert artikel 3:12 BW. 
Pas indien een verbintenis tot stand is gekomen zou derhalve naast wet, gewoonte en 
rechtshandeling het ongeschreven objectieve recht, de algemene betamelijkheids-
norm, bron van rechten en verplichtingen kunnen zijn. Het toepassingsgebied van de 
normen van redelijkheid en billijkheid is evenwel reeds in de loop der jaren die 
vooraf gingen aan de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek niet beperkt 
gebleven tot de verhouding schuldeiser-schuldenaar.364 De rechtspraak heeft de wer
king van redelijkheid en billijkheid ook in andere rechtsverhoudingen erkend. De 
belangrijkste mijlpaal voor deze materie is het standaardarrest Baris-Riezenkamp, 
waarin nog geen sprake was van hetgeen traditioneel onder de verhouding schuldei
ser-schuldenaar moet worden verstaan. De eisen van redelijkheid en billijkheid, 
ofwel van goede trouw, houden sedertdien kort gezegd in dat rekening moet worden 
gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de andere partij.366 Het is deze 
belangenafweging die het kenmerk bij uitstek is geworden van het voldoen aan ver
bintenissen, of deze nu contractueel zijn of niet. 
Een voorbeeld van een buitencontractuele verplichting om rekening te houden met 
het gerechtvaardigd belang van een derde is de uitspraak van het hof Arnhem van 
eind 1996 inzake een door de ontvanger gelegd bodembeslag. Het hof overwoog dat 
de ontvanger zich bij de gebruikmaking van zijn wettelijke bevoegdheden moet 
houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De plicht die de ontvan
ger heeft om een executoriale verkoop zorgvuldig voor te bereiden houdt in dat ook 

362 Boek 7 Titel 15 (artikel 900 t/m 906). Andere verbintenissen zijn die welke voortvloeien uit het 
rechtspersonenrecht, waar in het kader van de regeüng over rechtspersonen verschillende verbintenissen 
kunnen ontstaan uit andere bron dan overeenkomst of onrechtmatige daad. Scholten noemt als voorbeeld 
de verplichting van de rechtspersoon tot uitkering van dividend en reikt nog een aantal voorbeelden aan 
van andere bronnen van verbintenissen in het BW. Scholten, 1983, blz. 58 en 59. 
363 Het artikel vervangt het vereiste van de artt. 1374 en 1375 BW (oud) dat overeenkomsten te goeder 
trouw ten uitvoer worden gelegd. De regel geldt thans voor alle verbintenissen. Een soortgelijk vereiste is 
opgenomen in art. 6:248 BW voor overeenkomsten. Via art. 6:216 is deze regel ook van toepassing op 
andere meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshandelingen. 
364 Zie voor een overzicht T&C BW (Valk), aantekening 2 bij art. 6:2 BW. 
365 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67. 
366 Van Dunne H, 1997, blz. 32. 
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rekening wordt gehouden met de derde-eigenaar van de beslagen zaken en dat hem 
deugdelijke informatie wordt verstrekt. Onder omstandigheden brengt dit mee dat de 
derde-eigenaar in de gelegenheid moet worden gesteld om een bod op de beslagen 
zaken uit te brengen.367 Schending van dit zorgvuldigheidsbeginsel levert derhalve 
een verplichting op tot het vergoeden van de schade die de derde-eigenaar heeft 
geleden. 

3.1.2 Verbintenis en rechtsplicht 

Als gevolg van het rechtsdenken van zijn ontwerper, waarin de wilsleer het uitgangs
punt vormde,368 heeft het huidige Burgerlijk Wetboek hoofdzakelijk als uitgangspunt 
dat van een verbintenis alleen kan worden gesproken indien sprake is van een 
rechtsplicht waarmee een subjectief vermogensrecht correspondeert van degene 
jegens wie de rechtsplicht bestaat.369 Dit impliceert dat men zich ook rechtsplichten 
zou kunnen denken waaraan géén subjectief vermogensrecht is gekoppeld.370 Eggens 
en zijn volgelingen hebben evenwel steeds betoogd dat rechtsplicht en verbintenis 
één en hetzelfde begrip zijn.371 Weliswaar kan worden gezegd dat een algemene, tot 
een ieder gerichte rechtsplicht niet tevens een verbintenis is, maar een dergelijke 
rechtsplicht is wèl een verbintenis-in-wording die zich concretiseert waar de rechts
verhouding een aanvang neemt. Daarvan is sprake op het moment dat een andere 
partij bij de uitoefening van die verplichting betrokken raakt en daarbij belang heeft 
of schade lijdt. Het begrip rechtsverhouding is hier derhalve als het ware de con
stituerende factor voor het ontstaan van verbintenissen, het kader waarin de rechts-

367 Hof Arnhem 10 december 1996, V-N 1997, blz. 585. De ontvanger is formeel niet verplicht om de 
derde-eigenaar in de gelegenheid te stellen om een bod uit te brengen. Uit de Leidraad Invordering valt 
evenwel af te leiden dat de Belastingdienst het van groot belang acht dat de derde-eigenaar kan meebie
den. Zie ook Ontvanger-Hamm q.q., HR 5 september 1997, NJ 1998, 437, V-N 1997, blz. 3282, hierna 
besproken in § 3.5 en § 3.9. 
368 Zie daarover boven § 3.1. en hierna, § 4.1. 

Parlementaire Geschiedenis Boek 6, blz. 37 en 38. Deze opvatting laat zich terugvoeren op een defi
nitie van de verbintenis die dateert uit Asser-Van Goudoever, 2 dr. 1913, blz. 6: 'Onder een verbintenis 
wordt verstaan een vermogensrechtelijke betrekking tussen twee of meer personen, krachtens welke de 
één jegens de ander tot een prestatie gerechtigd is en deze jegens gene tot die prestatie verplicht is.' . De 

definitie leidt een taai leven. Ook thans is zij nog te vinden in Asser-Hartkamp I, 10 druk, 1996, nr. 6. 
Zie daarover Van Dunne II, 1997, blz. 5 en Smits, 1995, blz. 148. 

Blijkens de tekst van art. 3:6 BW moeten onder vermogensrechten worden verstaan rechten die hetzij 
afzonderlijk, hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, ofwel ertoe strekken de rechtheb
bende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht 
gesteld stoffelijk voordeel. 

Zie bijvoorbeeld J. Eggens, Een man en man, een woord een woord, VPO D en H.C.F. Schoordijk, 
Bestuursrecht en privaatrecht, Rede 1984, Verspreid Werk blz. 464. 
172 Cursivering van mij. Zie ook Schoordijk, Algemeen deel, 1979, blz. 4, en Schoordijk, De toepasse
lijkheid van buitenconlracluele diligenlienormen in contractuele verhoudingen, WPNR 1961/4810, 
Verspreid werk, 1991, blz. 20. 
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normen moeten worden gevonden die het specifieke geval beheersen.373 Het is wel 
vaker gebleken dat Eggens een vooruitziende blik had.374 Mede gezien de ontwikke
lingen die zich in het na-oorlogse verbintenissenrecht hebben voorgedaan verdient 
het begrip verbintenis aan het einde van dit millennium een herijking, reeds geruime 
tijd bepleit door Van Dunne. Deze formuleert: 
'onder een verbintenis wordt verstaan de gebondenheid van een persoon aan een 
rechtsnorm die een in beginsel afdwingbare verplichting meebrengt tot een handelen 
dat door die norm wordt voorgeschreven.' 

In de thans zowel in het privaatrecht als het belastingrecht algemeen aanvaarde nor
matieve uitleg van Van Dunne als wijze van rechtsvinding is elke rechtsnorm, onge
acht of deze geschreven of ongeschreven is, in de grond een open norm die pas na 
invulling van de concrete feiten gestalte krijgt. Anders gezegd: de rechtsnorm mani
festeert zich pas in zijn toepassing op het concrete geval. Uitleg van een rechtshan
deling is hier het toerekenen van rechtsgevolgen aan een handelende persoon, aan de 
hand van de rechtsnormen die op het geval van toepassing zijn. Toetssteen voor deze 
toerekening zijn de aard van de handeling, de omstandigheden waaronder zij tot 
stand kwam en de wijze waarop zij is ontstaan.376 Leidraad hierbij zijn de normen 
van de goede trouw, van maatschappelijke betamelijkheid of van nog een ander 
synoniem daarvoor, de normen van redelijkheid en billijkheid. Het feitelijk opge
wekte vertrouwen kan op zichzelf genomen derhalve geen bron van verbintenis zijn. 
Ook andere schrijvers hebben dit onderkend. B.W.M. Nieskens-Isphording heeft in 
1991 betoogd dat het opgewekt vertrouwen geen bron, maar alleen een ontstaans-
voorwaarde voor verbintenissen kan zijn en dat de aanvullende bron van verbintenis
sen naast de wet moet worden gevonden in het feitencomplex van het voorliggende 
geval. Is daaruit een onomkeerbare situatie (een fait accompli) af te leiden, dan zal 
aan de hand van het systeem van het recht moeten worden bepaald welke partij ge
houden is tot presteren.377 Hiermee is evenwel nog geen meetinstrument ontstaan 
voor de toepassing van het vereiste van redelijkheid en billijkheid op de feiten en de 
in casu van toepassing zijnde rechtsregel. 

J.M. Smits heeft naar voren gebracht dat een alternatieve grondslag voor contractu
ele gebondenheid moet worden gevonden in het oorzaaksvereiste, de regel dat de ene 

17 Van Dunne II, 1997 blz. 90. De rechtsverhouding behoeft niet zelf een verbintenis te zijn. Dit laat zich 
eenvoudig aantonen door het feit dat de rechtsverhouding in het algemeen bestaat totdat de verbintenis is 
uitgewerkt, maar zich soms uitstrekt tot ver na de beëindiging daarvan, bijvoorbeeld indien in een ar
beidsovereenkomst een concurrentiebeding was opgenomen. Wordt de overeenkomst beëindigd en begint 
de voormalige employé in weerwil van het beding voor zichzelf, dan is de arbeidsovereenkomst niet de 
bron van verbintenis, maar vormt zij mede de oorzaak van de onrechtmatige daad. 
174 Eggens' geschriften hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de plaats die het vertrouwen thans 
inneemt. Zijn beschouwingen, bezien in het licht van de huidige ontwikkelingen op het gebied van 
privaat- en bestuursrecht, dragen een welhaast profetisch karakter. H.C.F. Schoordijk, Bestuursrecht en 
privaatrecht, Rede 1984, Verspreid Werk blz. 464. Zie ook § 3.3. en § 4.2. 
375 Van Dunne II, 1997, blz. 5. 

B.W.M. Nieskens-Isphording, Het fait accompli in het vermogensrecht, proefschrift, 1991. 
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prestatie moet worden veroorzaakt door een andere, zodat bij gebondenheid ook 
steeds sprake zal zijn van wederkerigheid.378 Dit criterium - de ene partij presteert 
niet als de andere dat ook niet doet - kan echter evenmin zonder meer als grondslag 
voor gebondenheid worden aanvaard, omdat nergens wordt verklaard waarom dit zo 
is, tenzij men de wederkerigheid opvat als het bij een rechtshandeling als het aanbod 
bij beide partijen ontstaan van hoofd- en ne ven verbintenissen, beschreven in Van 
Dunné's overeenkomstmodel.379 Daarnaast is de wederkerigheidseis, gezien de hui
dige tendens om tweezijdige rechtshandelingen als eenzijdige te beschouwen, ver
warrend te noemen.380 Tot slot kan nog tegen deze leer worden aangevoerd dat deze 
opnieuw een tweedeling aanbrengt tussen contract en onrechtmatige daad, terwijl de 
juridische wereld het er in toenemende mate over eens is dat dit onderscheid voor de 
rechtsvinding geen zin meer heeft. 
Een stelling die meer op de rechtswerkelijkheid is toegesneden is die van Schoordijk, 
die er in 1977 op heeft gewezen dat het vereiste van redelijkheid en billijkheid moet 
worden teruggevoerd op het verbod van ongegronde verrijking, de regel dat elke 
vermogensverschuiving legitimatie behoeft.381 Illustratief voor deze regel is het ar
rest Van der Vliet-Waning uit 1992, waarin de burgerlijke kamer van de Hoge Raad 
oordeelde dat het onbenut laten van een door de bank geboden kredietfaciliteit voor 
de betaling van een schuld onrechtmatig jegens de schuldenaar kan zijn. In dit 
geval ontstond een verplichting tot contracteren met een derde die zijn grondslag 
vond in hetgeen de redelijkheid en billijkheid, gezien in het licht van het verbod van 
ongelegitimeerde vermogensverschuivingen, in de rechtsverhouding tussen schulde
naar en schuldeiser meebracht. 
Een tweede voorbeeld is het arrest Van Maarseveen-Onrvanger uit 1996, waarin de 
stelling van de ontvanger dat hij een te ontvangen schadevergoeding niet in minde
ring zou hoeven brengen op de belastingschuld van de betrokken BV's, werd ver
worpen. De Hoge Raad oordeelde dat de belastingschulden teniet gingen voor zover 
de Van Maarseveengroep de schade van de ontvanger vergoedde. Hoewel nergens 
met zoveel woorden gesteld, ligt ook aan deze overweging niets anders ten grondslag 
dan het verbod van ongegronde vermogensvermeerdering. Het in 1997 gewezen 
arrest Ontvanger-Hamm q.q., besproken in § 3.8.1., spreekt voor zichzelf. Een impo
sant sluitstuk wordt voorlopig gevormd door het hierna in § 3.1.2.1. te bespreken 

378 J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, proefschrift, 1995. 
379 Van Dunne I, 1997, blz. 113 e.v. 
380 Van Dunne H, 1997, blz. 69. 
381 Schoordijk, 1977, blz. 4. 
382 HR 3 april 1992, NJ 1992, 411. Een ouder voorbeeld biedt het arrest Snel-Ter Steege, HR 15 april 
1965, NJ 1965, 331, m. nt. D.J.V., waarin de Hoge Raad oordeelde dat de conservatoir beslaglegger voor 
eigen risico handelt. De door het beslag geleden schade dient hij te vergoeden, indien het beslag ten 
onrechte blijkt te zijn gelegd. Aan die aansprakelijkheid kan niet afdoen dat hij, op verdedigbare gronden 
van het bestaan van zijn vorderingsrecht overtuigd, bij het leggen van het beslag niet lichtvaardig heeft 
gehandeld. Deze regel geldt ook voor de ontvanger rijksbelastingen. Ontvanger -Bos, HR 13 januari 
1995, NJ 1997, 366. Van Dunne n, 1997, blz. 87. 
383 HR 28 juni 1996, NJ 1996, 102. Zie ook Kerckhoffs, MBB nr. 6, 1997, blz. 196. Het arrest kwam 
eerder ter sprake in § 1.1. en § 1.2.2. 
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fiscale Baksteenarrest uit 1998, dat tevens een verbreed perspectief biedt voor het 
ontstaan en de betekenis van verbintenissen in het belastingrecht en daarbuiten. 

3.1.2.1 De verbintenis-in-wording en het belastingrecht 

Het in de aanhef van de voorgaande paragraaf omschreven uitgangspunt van de wet
gever van het BW, waarin rechtsplicht en verbintenis als gescheiden begrippen wer
den opgevat, heeft ook zijn invloed gehad op de beslissingen van de belastingkamer 
van de Hoge Raad inzake de fiscale vorming van voorzieningen die ten laste van de 
winst worden gebracht. Volgens vaste jurisprudentie mocht een ondernemer in zijn 
fiscale vermogensopstelling een voorziening treffen als het verlies voortvloeide uit 
een rechtsverhouding die op de balansdatum bestond. Het betrof daarbij aanvanke
lijk reserves die werden gecreëerd in verband met mogelijke vorderingen uit be
staande rechtsverhoudingen, waaronder aanvankelijk uitsluitend postcontractuele 
verplichtingen werden verstaan, zoals schadevergoeding wegens wanprestatie of 
garantieverplichtingen. 
In 1993 oordeelde de belastingkamer van de Hoge Raad - in navolging van de bur
gerlijke kamer - evenwel dat ook precontractuele verhoudingen een rechtsverhouding 
kunnen scheppen. Indien een dergelijke rechtsverhouding op de balansdatum bestaat 
en er is een behoorlijke kans aanwezig dat daaruit een verlies voortvloeit is het niet 
in strijd met goedkoopmansgebruik om voor dat verlies een voorziening te treffen. 
Het betrof een aannemer die op een werk had ingeschreven. Een dergelijke inschrij
ving wordt gezien als een aanbod. Het hof had de aanwezigheid van een rechtsver
houding op de balansdatum laten afhangen van de vraag of het aanbod van de be
langhebbende op de balansdatum ofwel onherroepelijk was, ofwel dat de belangheb
bende bij herroeping van haar aanbod schadeplichtig zou worden jegens haar weder
partij. Daarmee was een te enge maatstaf aangelegd, aldus de Hoge Raad. Inschrij
ving op een werk kan een door de redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhou
ding doen ontstaan, waaruit wederzijds rechten en verplichtingen kunnen voortvloei-
„„ 385 
en. 
In 1995 kwam de Hoge Raad tot een soortgelijke overweging in een kwestie die 
speelde rond het bekende 'WIR-weekend' van 29 februari 1988. Een BV claimde in 
haar aangifte over 1988 WIR-premie voor de investering in een nieuw gebouw. Zij 
stelde dat zij de aannemer op 26 februari 1988 telefonisch opdracht had verstrekt 
voor de bouw daarvan, op grond van diens enkele weken eerder uitgebrachte offerte. 
Het hof Amsterdam achtte deze mondelinge overeenkomst onvoldoende, omdat de 
aannemer volgens de Algemene Voorwaarden pas gebonden was als hij de opdracht 

384 Zie onder meer HR 16 mei 1956, BNB 1956/205, HR 4 juli 1990, BNB 1990/264, HR 22 december 
1993, BNB 1994/121 (hierna besproken) en HR 19 juni 1996, BNB 1996/264. Voor een volledig over
zicht van de rechtspraak van de Hoge Raad vanaf 1924 verwijs ik naar de Conclusie van A-G Van Soest 
bij HR 22 december 1993, FED FW 1994/173, BNB 1994/121. 
385 HR 22 december 1993, BNB 1994/121, FED FW 1994/173, m. nt. Th. S. Usselmuiden, die deze 
privaatrechtelijke maatstaven bestreed. 
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schriftelijk had aanvaard. De Hoge Raad achtte dit uitgangspunt onjuist. Het ging 
immers niet om de gebondenheid van de aannemer, maar om die van de BV. De 
enkele omstandigheid dat de aannemer zich erop zou kunnen beroepen dat hij niet 
aan de opdracht gebonden was, stond er niet aan in de weg dat de BV met het verle
nen van de mondelinge opdracht verplichtingen was aangegaan. 
In 1996 volgde het zogenoemde Mestarrest, waarin de Hoge Raad overwoog dat 
voor de vorming van een voorziening een rechtsverhouding niet hoeft te bestaan 
indien de uitoefening van de onderneming noodzakelijkerwijs leidt tot kosten die 
worden opgeroepen door de productie in enig jaar van de zaken die in de onderne
ming worden voortgebracht, maar pas in een volgend jaar tot een uitgaaf leiden. 
Hiermee leek in de hantering van het begrip rechtsverhouding een kentering te zijn 

gekomen. 
In 1997 oordeelde de Hoge Raad wederom dat goedkoopmansgebruik toelaat dat bij 
de bepaling van de uit een onderneming in enig jaar genoten winst op de balans per 
einde van dat jaar een passiefpost wordt opgevoerd voor verplichtingen die kunnen 
voortvloeien uit een reeds bestaande rechtsverhouding, mits op de verwezenlijking 
daarvan een behoorlijke kans bestaat. Het oordeel van het hof dat uit de rechtsver
houding als zodanig de betalingsverplichtingen rechtstreeks moeten voortvloeien, 
kon niet in stand blijven. Het betrof een voorziening wegens reorganisatiekosten. 
Deze kosten werden voornamelijk gevormd door schadeclaims wegens (gedwongen) 
ontslagen. Het hof achtte per ultimo van het jaar, voorafgaand aan de feitelijke reor
ganisatie, nog geen rechtsverhouding aanwezig waaruit verplichtingen tot het maken 
van kosten konden voortvloeien. Die konden volgens het hof klaarblijkelijk pas 
ontstaan nadat ontslagaanzeggingen waren gedaan. De Hoge Raad wees deze opvat
ting terecht van de hand. 

In 1998 werd deze lijn verder doorgetrokken in het 'Baksteenarrest', waarin de Hoge 
Raad overwoog dat het voor passivering gestelde privaatrechtelijke vereiste van een 
op de balansdatum bestaande rechtsverhouding niet past in het begrip goedkoop
mansgebruik, dat immers op de bedrijfseconomie is gegrond. Toegestaan moet wor
den, aldus de Hoge Raad, dat bij de bepaling van de winst voor een zeker jaar ter 
zake van toekomstige uitgaven een passiefpost wordt gevormd indien die uitgaven 
hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich in de periode vooraf
gaande aan de balansdatum hebben voorgedaan en ook overigens aan die periode 
kunnen worden toegerekend. 
De casus is als volgt. De belanghebbende, een BV, had zich in 1991 in een wat zij 
noemde 'eenzijdige verklaring' 'geheel onverplicht en vrijwillig' solidair verklaard 
met een saneringsregeling, die door zeven fabrikanten in het kader van een herstruc-

386 HR 10 juli 1995, BNB 1995/284*. De BV had aangeboden de aannemer als getuige te laten horen. 
Het hof had dit getuigenaanbod verworpen. Ten onrechte, aldus de Hoge Raad. Als de BV inderdaad op 
26 februari 1988 telefonisch opdracht had gegeven was zij de verplichtingen aangegaan vóór 29 februari 
en had zij derhalve recht op WIR-premie. 
387 HR 8 juli 1996, BNB 1997/37. 
388 HR 29 augustus 1997, BNB 1998/4. 
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turering bij overeenkomst was getroffen. Aanvankelijk voor de duur van twee jaar, 
enkele maanden later ook voor de jaren 1993 tot en met 1995. In 1992 trad zij daad
werkelijk tot de overeenkomst toe. In haar aangifte voor de vennootschapsbelasting 
over 1991 bracht zij op de balans niet alleen het bedrag ten laste van de winst dat zij 
in dat jaar in het kader van de saneringsregeling had voldaan, maar voerde zij ook 
een voorziening op voor betalingen die zij in de jaren daarna zou verrichten. De 
inspecteur liet het eerste bedrag in aftrek toe, het tweede evenwel niet. Tussen de 
partijen ontspon zich een discussie over hetgeen in dit kader moest worden verstaan 
onder een rechtsverhouding waaruit verplichtingen konden voortvloeien tot het ma
ken van kosten. Daarbij speelde de letterlijke tekst van belanghebbendes verklaring 
hem danig parten. Deze sprak immers van een onverplichte en vrijwillige adhesie. 
Op die grond meende de inspecteur dat geen sprake was van een op de balansdatum 
bestaande rechtsverhouding. In de procedure voor de belastingrechter voerde de BV 
tegen dit argument aan dat nu weliswaar geen sprake was van een overeenkomst, 
maar dat de verklaring moest worden gezien als een natuurlijke verbintenis als be
doeld in artikel 6:3, tweede lid, aanhef en onderdeel b BW, zodat de voorziening 
terecht was opgenomen. Het hof ecarteerde dit argument: afgezien van de vraag of 
tussen rechtspersonen een natuurlijke verbintenis kan bestaan, kon het hof in de 
verklaring geen dringende morele verplichting ontdekken. Ook overigens was vol
gens het hof geen sprake van een rechtens afdwingbare verplichting. Evenals in de 
hierboven weergegeven eerdere gevallen constateerde het hof dat op de balansdatum 
geen rechtsverhouding aanwezig was die aanleiding kon geven tot het opnemen van 
een voorziening voor toekomstige betalingen op de balans. 

De Hoge Raad verwierp dit oordeel met de redenering dat het vereiste van een op de 
balansdatum bestaande rechtsverhouding geen recht doet aan het beginsel van goed-
koopmansgebruik dat ter zake van toekomstige uitgaven een passiefpost mag worden 
opgenomen in het jaar waarin zij worden opgeroepen.389 

De belangrijkste reden voor het verwerpen van privaatrechtelijke normen als criteri
um voor de gerechtvaardigdheid van een voorziening voor toekomstige uitgaven 
moet, zo blijkt telkenmale uit de cassatie-overwegingen van de Hoge Raad in de 
hierboven omschreven gevallen, worden gevonden in de traditionele benadering van 
de feitenrechter van het begrip verbintenis en de strikte scheiding die als gevolg 
daarvan tussen rechtsplicht en verbintenis wordt aangebracht. Om tot een antwoord 
op de vraag te komen wanneer sprake is van een verplichting waarvoor een voorzie
ning kan worden opgenomen werd de rechtsverhouding zélf steeds voorwerp van 
uitleg, in plaats van de handeling waaruit deze voortvloeide. In het hierboven be
sproken arrest BNB 1998/4 waren nog geen ontslagen gevallen, zodat nog geen 
verbintenis tot schadevergoeding werd aangenomen. In samenhang met de voorge
nomen reorganisatie was hier echter wèl sprake van een verbintenis-in-wording, 
omdat uit de gedwongen ontslagen een verplichting tot schadevergoeding zou voort
spruiten. Dit complex van factoren bepaalde de samenhang met de bedrijfsvoering 

389 HR 26 augustus 1998, BNB 1998/409*. 
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van de belastingplichtige. In het Baksteen arrest werd tot het ontbreken van een 
rechtsverhouding geconcludeerd door een letterlijke interpretatie van de verklaring 
van de belanghebbende. Grammaticale interpretatie is echter al geruime tijd niet 
meer de correcte maatstaf voor de beoordeling of sprake is van gebondenheid en 
derhalve evenmin voor het ontbreken daarvan.390 In dit geval had de belanghebbende 
zich in 1991 met de regeling 'vrijblijvend solidair verklaard' voor een periode van 
twee jaar. Enkele maanden later tekende hij nog eens voor twee jaar bij. In 1992 trad 
hij tot de overeenkomst toe. Dit gegeven, in samenhang met de omstandigheid dat 
het in de regeling overeengekomen bedrag in 1991 was betaald, had het hof naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid tot de conclusie moeten leiden dat het 
opnemen van een voorziening in dit geval gerechtvaardigd was. Het onttrekt zich aan 
mijn waarneming op welk moment de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 
1991 werd ingediend. Dit zal echter op zijn vroegst in de loop van 1992 zijn ge
weest, zodat toetreding tot de overeenkomst op dat ogenblik ofwel reeds had plaats
gevonden, ofwel in het voornemen lag. 

De BV had haar verklaring in de procedure geduid als een natuurlijke verbintenis. 
Een standpunt dat in dit kader zeker niet onlogisch was en dat getuigt van juridisch 
creatief denken. Van Dunne duidt de natuurlijke verbintenis als een verbintenis-in-
wording. In het tweede lid van het artikel 6:3, tweede lid, sub a BW is de figuur 
opgenomen van de natuurlijke verbintenis die door middel van een rechtshandeling 
is overeengekomen. Daaronder zouden ook afspraken kunnen worden gebracht die 
doorgaans worden aangeduid met 'gentlemen's agreements'.391 De verklaring die de 
BV had afgelegd neigt sterk naar een dergelijke overeenkomst. De BV zou derhalve 
sterker hebben gestaan indien zij haar verklaring als een gentlemen's agreement had 
bestempeld en erop had gewezen dat inmiddels een omzetting naar een 'gewone' 
overeenkomst had plaatsgevonden omdat zij conform de afspraak had gehandeld. 
In het licht van het bovenstaande zou kunnen worden geconcludeerd dat de hofuit
spraken die aan de hierboven besproken arresten voorafgingen tot betere resultaten 
hadden geleid indien was uitgegaan van het begrip verbintenis-in-wording. De 
rechtsverhouding die deze in zich draagt ontstaat zoals gezegd wanneer een andere 
partij bij de uitoefening van die rechtsplicht betrokken raakt en daarbij belang heeft 
of schade lijdt. Dat ontstaansmoment ligt ergens op de tijdslijn die aan de hand van 
de chronologische gebeurtenissen kan worden uitgezet en hangt af van de mate van 
betrokkenheid en de gerechtvaardigdheid van het belang.392 Enkele dagen na het 
Baksteenarrest oordeelde de Hoge Raad dat geen voorziening voor een mogelijk 

390 Ermes-Haviltex, HR 13 maart 1981, NI 1981, 635. Zie daarover nader § 5.2. 
391 Van Dunne U, 1997, blz. 51. 
392 Zie ook Smits, 1995, blz. 151, waar deze spreekt van 'de mate van verdichting' als bepalende factor 
voor het ontstaan van een verbintenis. Enige verhouding tussen personen bestaat altijd. De vraag is 
slechts, wanneer de verhouding zodanig is verdicht dat van een verbintenis kan worden gesproken. In 
dezelfde zin H.C.F. Schoordijk, De toepassing van buitencontractuele diligentienomen in contractuele 
verhoudingen, WPNR 1964/4810-4812, blz. 190. 
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toekomstige schadeclaim kan worden gevormd indien een relatie tussen de schade
claim en de bedrijfsuitoefening van de belanghebbende ontbreekt. 

Samenvattend kan worden gezegd dat voor het antwoord op de vraag of op de balans 
een passiefpost voor toekomstige uitgaven mag worden opgenomen thans moet wor
den beoordeeld of die toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en om
standigheden die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voor
gedaan. Die periode kan zijn het boekjaar waarin de balansdatum valt, maar ook de 
boekjaren die daaraan voorafgaan.394 De Hoge Raad handhaafde het vereiste dat een 
redelijke mate van zekerheid bestaat dat die feiten zich zullen voordoen. Er dient 
derhalve zekerheid te bestaan of een passiefpost in de toekomst daadwerkelijk tot 
uitgaven zal leiden. Toetssteen hierbij is of er sprake is van voldoende samenhang 
tussen de bedrijfsuitoefening van de belanghebbende en de toekomstige uitgaven. De 
vraag of sprake is van een rechtsverhouding is daarmee tot een onjuiste maatstaf 
geworden.395 Het hanteren van het begrip verbintenis-in-wording of potentiële 
rechtsverhouding kan echter wèl een belangrijk hulpmiddel zijn bij de beantwoor
ding van de vraag of voldoende samenhang als bovenbedoeld aanwezig is. In het 
verbintenissenrecht gaat het immers in de kern om rechtsfeiten die prestatieverplich
tingen opwekken.396 Met de formulering in het Baksteenarrest is impliciet de weg 
vrijgemaakt voor normatieve uitleg door de belastingrechter van handelingen die tot 
toekomstige verplichtingen leiden.397 Feiten en omstandigheden kunnen slechts wor
den geacht een verplichting te genereren door interpretatie, dat wil zeggen een pro
ces van normtoepassing.398 Het gaat daarbij om een vaststellen van factoren die naar 
objectieve maatstaven, gezien de omstandigheden van het geval en de maatschappe
lijke context, redelijkerwijs het opnemen van een voorziening rechtvaardigen. Bij 
die interpretatie zullen norm en feit elkaar derhalve wederkerig moeten bepalen.400 

393 HR 30 september 1998, BNB 1998/380. Niettemin heeft de staatssecretaris de Belastingdienst opge
dragen het arrest niet tot leidraad te nemen. Aangiften, aanvullende aangiften en bezwaarschriften waarin 
een belastingplichtige een beroep deed op het arrest moesten tot nader order worden aangehouden. Be
sluit van de staatssecretaris van Financiën van 3 december 1998, DB98/4462M. 
394 Wil een voorziening voor toekomstige jaren kunnen worden gevormd dan moeten deze kunnen wor
den toegerekend aan de periode die ligt vóór de balansdatum. Dit is het gevolg van het zogenoemde 
matching-beginsel, waarin opbrengsten en kosten moeten worden toegerekend aan de jaren waarop deze 
betrekking hebben. Voor kosten die louter aan de toekomst kunnen worden toegerekend kan geen voor
ziening worden gevormd. Zie HR 23 januari 1952, B. nr. 9153; HR 28 maart 1956, BNB 1956/146; HR 
19 april 1961, BNB 1961/162; HR 18 november 1981, BNB 1982/113. 
395 HR 23 december 1998, BNB 1999/79. 
396Nieskens-Isphording, 1991, blz. 27. 
397 HR 5 november 1997, BNB 1998/9, m. nt. J.W. Zwemmer, HR 22 april 1998, BNB 1998/214, FED 
FW 1998/420, m. nt. A.K.H. Klein Sprokkelhorst, na hof Amsterdam 4 maart 1997, nr. 96/0821. 
398 Van Dunne I, 1997, blz. 558. 

99 Klaarblijkelijk speelt voor de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van de voorziening, naast 
elementaire vereisten als individualisering van de betrokken (rechts)personen en bepaalbaarheid van de 
verbintenis-in-wording, ook de aard van prestatie een rol, waarvoor de voorziening wordt opgenomen. In 
HR 26 februari 1997, BNB 1997/218 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een garagebedrijf met onder
houdscontracten bij gelijkblijvende opbrengsten een voorziening mocht opnemen voor toekomstige 
kosten. Met het toenemen van de leeftijd wordt het onderhoud van auto's immers steeds arbeidsintensie-
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De grens rechtsplicht-rechtsverhouding is een vloeiende. De vraag of rechtsplicht en 
verbintenis nu wel of niet één en hetzelfde begrip zijn is een kwestie van rechtsvin
ding.401 Of sprake is van een verbintenis-in-wording die fiscale gevolgen heeft zal 
door middel van normatieve uitleg moeten worden vastgesteld. Ook hier blijft de 
rechtsverhouding derhalve een constituerende factor voor het aannemen van 
(toekomstige) verbintenissen die een voorziening op de balans rechtvaardigen, zij het 
dat het begrip door de toepassing van normatieve uitleg zijn strakke keurslijf heeft 
verloren. 
Zoals gezegd heeft Nieskens-Isphording er in 1991 op gewezen dat verbintenissen 
kunnen ontstaan die niet voortvloeien uit overeenkomst, onrechtmatig handelen of 
andere in de wet vastgelegde bronnen, maar uit het feitencomplex van het voorlig
gende geval. Het grondbeginsel hierbij is dat vermogensverschuivingen gelegiti
meerd dienen te zijn. De kosten zijn gemaakt, of zullen worden gemaakt, en uit het 
systeem van het recht vloeit voort dat dan enkel nog dient te worden vastgesteld wie 
ze zal dragen.403 Heeft de toekomstige vermogensverschuiving een causa, dan moet 
daarvoor een voorziening kunnen worden gevormd. Een verdere onderbouwing voor 
deze benadering kan ook worden gevonden in het hierboven in § 3.1.2. reeds ge
noemde arrest Ontvanger-Van Maarseveen c.s. uit 1996, waarin werd beslist dat de 
ontvanger als toekomstig belastingschuldeiser tegen derden kan ageren wegens on
rechtmatige verkorting van zijn verhaalsrecht. Conditio sine qua non hierbij is dat 
materiële belastingschulden bestaan waarvoor nog aanslagen (kunnen) worden op
gelegd.404 De regel die in dit arrest werd geformuleerd wijkt in de kern niet af van 
die van het Baksteenarrest. 

Men zou kunnen stellen dat het belastingrecht op het terrein van de fiscale voorzie
ningenleer noodzakelijkerwijs afwijkt van het privaatrecht en de zaak daarmee als 
afgedaan beschouwen. Het lijkt echter niet overdreven te stellen dat het Baksteenar-

ver en duurder. In HR 31 augustus 1998, BNB 1998/395c* oordeelde de Hoge Raad evenwel dat geen 
voorziening kon worden opgenomen voor toekomstig onderhoud van de auto's van een leasemaatschap
pij. De karakteristieke prestatie van de leasemaatschappij bestond uit het terbeschikkingstellen van auto's 
aan lessees en het onderhoud van de auto's maakte hier deel uit van het terbeschikkingstellen. Op die 
grond kon geen voorziening als hier bedoeld worden gevormd. Dat sprake was van gelijkblijvende op
brengsten wegens zogenoemde 'gesloten' leasecontracten was volgens de Hoge Raad in dit geval niet van 
belang. In het beperkte kader van deze studie kan op dit onderwerp niet nader worden ingegaan. 
400 Van Dunne heeft erop gewezen dat de klassieke deductieve methode van rechtsvinding, waarin de 
norm langs de weg van het syllogisme op de feiten werd toegepast, naar heersende rechtsopvatting heeft 
afgedaan. Van Dunne II, 1997, blz. 81. De hierna in § 3.2.1. te bespreken fiscale arresten geven aan dat 
dit ook in het belastingrecht het geval is. 
401 Daarbij moet tevens worden bedacht dat artikel 3:296 BW, dat over nakoming handelt, geen onder
scheid maakt tussen rechtsplicht en verbintenis. Het feit dat een verplichting geen verbintenis oplevert is 
derhalve geen beletsel voor een vordering tot nakoming daarvan. Van Dunne II, 1997, blz. 31. Parle
mentaire geschiedenis boek 6, blz. 42. 
402 Zie over het vereiste van normatieve uitleg door de belastingrechter §3.2.1. 
403 Nieskens-Isphording, 1991, blz. 69 en 134. 
404 HR 28 juni 1996, NJ 1996, 102. 
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rest in elk geval voor het privaatrecht als een grote stap voorwaarts in de ontwikke
ling van het verbintenissenrecht kan worden beschouwd. Het belastingrecht zou hier 
wellicht van meer dan gemiddelde invloed kunnen zijn op de totstandkoming van een 
'werkelijk open systeem' van verbintenissen. Het in de Inleiding van deze studie 
geformuleerde uitgangspunt dat privaatrecht en belastingrecht elkaar over en weer 
beïnvloeden en tot één en dezelfde rechtsorde behoren kan niet krachtiger worden 
onderstreept dan met dit arrest. 

3.2 NORMATIEVE UITLEG ALS WIJZE VAN RECHTSVINDING 

Hierboven werd reeds aangegeven dat de klassieke deductieve methode van rechts
vinding, waarbij de norm op de feiten werd toegepast, in het burgerlijk recht heeft 
afgedaan. In dit kader heeft Van Schilfgaarde in 1997 gewezen op het ontstaan van 
een nieuw element in de cassatierechtspraak.406 De burgerlijke kamer van de Hoge 
Raad wees in dat jaar een arrest waarin het hof impliciet, maar daarom niet minder 
nadrukkelijk, werd gewezen op de noodzaak langs de weg van de normatieve uitleg 
tot een waardering van de feiten te komen. Het hof had ten aanzien van de gebon
denheid van één der partijen onderzocht of voldaan was aan bepaalde formele ver
eisten. Alleen de puur feitelijke betekenis van de feiten was derhalve onderzocht. De 
Hoge Raad oordeelde dat gebondenheid ook op andere gronden had kunnen ont
staan, onder meer door een gedraging van die partij of van haar vertegenwoordiger. 
Nu het hof dit niet had onderzocht kon het arrest niet in stand blijven, omdat het hof, 
zoals de Hoge Raad het kortweg formuleerde, uitgegaan was 'van een onjuiste 
rechtsopvatting ' .407 

De methode van rechtsvinding die de Hoge Raad omschrijft kan zoals gezegd wor
den gekwalificeerd als normatieve uitleg. In de normatieve methode wordt de norm 
niet toegepast op de feiten, maar geeft de norm die feiten hun betekenis in het recht. 
De feitenrechter stelt zich daarbij niet langer de klassieke vraag welke normen op de 
voorliggende feiten van toepassing zijn, maar hoe hij - tegen de achtergrond van de 
hem bekende en soms door hem te ontwikkelen rechtsnormen - de 'droge' feiten kan 
opwaarderen tot rechtsfeiten. Feit en norm worden hierin als het ware wederkerig 
geselecteerd en bepaald. Dit proces vergt van de burgerlijke rechter in plaats van de 
klassieke 'lijdelijkheid' een actievere houding, een creativiteit die kan leiden tot een 
dialoog met de procespartijen teneinde tot een nadere stellingname van die partijen 
te komen en vervolgens vast te stellen welke norm in het voorliggende geval het 
zwaarst weegt. In cassatie moet kunnen worden getoetst of de feitenrechter aan dat 

405 Om Van Dunne te parafraseren: het verlaten van de wilsleer biedt ongekende mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van het verbintenissenrecht405 Zie in dit verband ook Schoordijk, NJB 28 juni 1996, afl. 
26, blz. 1007, waar deze opmerkt dat bij de uitbouw van de privaatrechtelijke dogmatiek de bestuurs
rechtelijke jurisprudentie een 'machtige inspratiebron' is. 
406 WPNR 97/6282-3. 
407 Hemmen BV (Curator Hemmen BV-Rabobank Groningen) HR 11 april 1997, NJ 1997, 583. 
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vereiste heeft voldaan.408 Anders gezegd: de Hoge Raad moet bij de beoordeling van 
het cassatieberoep kunnen toetsen of de feitenrechter bij zijn uitleg van het feiten
complex een aanvaardbare methode heeft gevolgd. Uit het hierboven genoemde 
arrest blijkt dat die toetsing inderdaad heeft plaatsgevonden. De Hoge Raad stelt 
hierbij immers rechtstreeks eisen aan de uitleg zelf, zonder de omweg van motive
ring, de gehanteerde maatstaf of een verwijzing naar artikel 48 Rv. 

3.2.1 Normatieve uitleg door de belastingrechter 

In het belastingrecht speelt de ontwikkeling van lijdelijkheid naar creatieve rechts
vinding uiteraard een minder grote rol omdat de belastingrechter van huis uit al ac
tiever was, en is, dan zijn collega in burgerzaken. Evenals in het burgerlijk recht 
bewandelde de Hoge Raad in cassatie echter veelal de weg van de gebrekkige moti
vering om tot een ander oordeel te komen, ook waar het de uitleg van fiscale vast
stellingsovereenkomsten betrof.410 In 1997 kan de ontwikkeling die zich in de recht
spraak van de burgerlijke kamer heeft voorgedaan ook op het terrein van het belas
tingrecht worden gesignaleerd. De belastingkamer van de Hoge Raad toetste in cas
satie namelijk rechtstreeks of het hof bij zijn oordeel een aanvaardbare uitlegmetho-
de had gehanteerd. 
Een lid van een kerkgenootschap had ruim 10% van zijn belastbaar inkomen aan de 
kerk geschonken. De inspecteur Registratie en Successie legde hem een aanslag 
schenkingsrecht op, waarbij hij een bedrag, gelijk aan 4% van het belastbaar inko
men, vrijstelde wegens het voldoen aan een natuurlijke verbintenis. Het hof 's-
Gravenhage vergeleek de bijdrage met de bijdragen die andere leden naar rato van 
hun inkomen hadden betaald en oordeelde dat de conclusie van de inspecteur juist 
was. De Hoge Raad vond evenwel dat het hof, door alleen uit te gaan van het inko-
mensaspect, een te beperkte maatstaf had aangelegd. Ook het vermogen van het 
kerklid en andere bijzondere omstandigheden van het kerkgenootschap hadden in 
onderlinge samenhang in aanmerking moeten worden genomen. Te denken viel hier
bij aan het aantal bijdragende leden en de mate waarin de kerk van de bijdrage van 
het lid afhankelijk was. (Het kerkgenootschap had maar weinig bijdragende leden, 
ongeveer driehonderd. Dat de kerk hierdoor sterk afhankelijk was van de bijdrage 
van het lid, behoeft geen betoog.) Het geding werd verwezen. 
Ook hier kan de methode van rechtsvinding die wordt omschreven worden aange
merkt als normatieve uitleg. Door de omvang van het ledental te relateren aan de 
hoogte van de bijdragen en de verkregen uitkomst af te wegen tegen het vermogen 
van het kerklid, vindt een wederkerige bepaling plaats van norm en feit. Als gevolg 
hiervan is het rechterlijk oordeel geheel toegespitst op de kenmerken van het indivi-

408 Van Schilfgaarde, WPNR 97/6282, blz. 591, WPNR 97/6283, blz. 615. 
409 Van Schilfgaarde, WPNR 97/6282, blz. 592. 
410 HR 11 november 1992, BNB 1993/207; HR 16 maart 1994, BNB 1994/127; HR 13 maart 1996, 
BNB 1997/17. 
411 HR 5 november 1997, BNB 1998/9, m. nt. J.W. Zwemmer. 
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duele geval. Een tweede arrest dat deze ontwikkeling weerspiegelt werd begin 1998 
gewezen. 
Een ondernemer had eind 1995 een compromisvoorstel van de inspecteur voor ak
koord getekend. Het compromis had onder meer betrekking op een op te leggen 
navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 
1990. Het bevatte tevens een bepaling waarin de ondernemer afstand deed van het 
recht van bezwaar en beroep tegen de correcties, navorderingen en verhogingen die 
deel uitmaakten van het compromis. De navorderingsaanslag die uit het compromis 
voortvloeide werd door interne oorzaken bij de Belastingdienst opgelegd buiten de 
wettelijke termijn van vijfjaar. De ondernemer stelde toen dat de navorderingsaan
slag niet in stand kon blijven omdat deze te laat was opgelegd. Hij had de inspecteur 
tijdens de onderhandelingen uitdrukkelijk gewezen op de gevolgen van een mogelij
ke overschrijding van de wettelijke termijn. Bovendien had hij zich bij die onder
handelingen uitdrukkelijk het recht voorbehouden tegen de termijnoverschrijding op 
te komen. Het hof oordeelde echter dat de ondernemer blijkens de tekst van het 
compromis uitdrukkelijk en zonder voorbehoud afstand had gedaan van het recht om 
tegen de navorderingsaanslag op te komen. Het op die wijze doen van afstand gold 
ook als de navorderingsaanslag werd opgelegd buiten de wettelijke termijn, aldus het 
hof. In dit verband was volgens het hof mede van belang dat het buiten de termijn 
opleggen van een aanslag niet van rechtswege leidt tot nietigheid daarvan, maar 
alleen indien op die termijnoverschrijding een beroep wordt gedaan. De ondernemer 
ging tegen dit oordeel in cassatie en de Hoge Raad stelde hem in het gelijk: van de 
termijn als bedoeld in artikel 16, derde lid van de Algemene wet rijksbelastingen kan 
alleen worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 

Door afstand te doen van het recht van bezwaar en beroep ontneemt de belasting
plichtige zichzelf - mede gezien de omstandigheid dat hij slechts in één feitelijke 
instantie kan procederen - een belangrijk rechtsmiddel. Hij kan immers niet meer in 
rechte opkomen tegen het besluit van de inspecteur dat uit de vaststellingsovereen
komst voortvloeit. Het oordeel van de Hoge Raad gaf derhalve terecht aan dat de 
feitenrechter zorgvuldig dient te onderzoeken op welke onzekerheden of geschil
punten de afstand van recht betrekking heeft. Komt hij tot het oordeel dat afstand 
van recht is gedaan, dan zal dit standpunt moeten worden voorzien van een door
timmerde motivering. 
In beide hierboven besproken gevallen treden de gebreken die aan de klassieke de
ductieve uitlegmethode kleven aan het licht. In het arrest BNB 1997/17 werd het 
rechterlijk oordeel gevormd door toepassing zonder meer van de 4%-norm op de 
bijdragen van het kerklid. In het tweede geval werd het rechterlijk oordeel gevormd 
door de regel toe te passen dat het buiten de termijn opleggen van een aanslag niet 

412 HR 22 april 1998, BNB 1998/214*, FED FW 1998/420, m. nt. A.K.H. Klein Sprokkelhorst, na hof 
Amsterdam 4 maart 1997, nr. 96/0821. Zie ook HR 1 mei 1996, BNB 1996/212*, besproken in 
§ 5.3.2.2.1., waarin de belanghebbende wèl uitdrukkelijk afstand had gedaan van zijn recht om zich op 
termijnoverschrijding te beroepen. 
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van rechtswege leidt tot nietigheid daarvan, maar alleen indien op die termijnover
schrijding een beroep wordt gedaan. Het betrof hier evenwel een vaststellingsover
eenkomst. De vraag die hier derhalve moest worden gesteld is of de partijen over die 
termijnoverschrijding hadden gecontracteerd. De Hoge Raad nam deze maatstaf tot 
uitgangspunt en oordeelde dat, nu uit de tekst van het compromis niet kon worden 
afgeleid dat tevens uitdrukkelijk afstand was gedaan van het recht zich op die ter
mijnoverschrijding te beroepen, de akkoordverklaring van de belanghebbende niet 
geacht kon worden zich tevens daarover uit te strekken. 

Uit een aantal nadien gewezen arresten blijkt dat het vereiste van normatieve uitleg 
van rechtshandelingen door de belastingrechter inmiddels vaste voet heeft verkregen 
in de cassatie-overwegingen van de Hoge Raad. Daarin werd telkenmale impliciet 
gewezen op de noodzaak van een wijze van rechtsvinding die meer is toegesneden 
op het bereiken van een naar objectieve maatstaven, gezien de omstandigheden van 
het geval, redelijk te noemen resultaat. 
Zo oordeelde de Hoge Raad in maart 1998 dat bij de toepassing van de foutenleer 
niet alleen de nadelige gevolgen van het herstel van de fout in ogenschouw moeten 
worden genomen, maar ook de voordelen die de belastingplichtige als gevolg van de 
onjuiste wetstoepassing heeft genoten, waaronder het eventuele rentevoordeel. Het 
oordeel van het hof, waarin geen rekening met deze afweging was gehouden, werd 

i 413 

vernietigd. 
In april 1998 vernietigde de Hoge Raad het oordeel van het hof Arnhem dat het aan 
de grove schuld van belanghebbende te wijten was dat te weinig belasting was gehe
ven, omdat hij ten onrechte had nagelaten zich op de hoogte te stellen van de fiscale 
aspecten van het als inwoner van Nederland gebruik maken van een auto met een 
buitenlands kenteken. De belanghebbende had voor het hof gesteld dat hij in Duits
land woonde en daarom meende geen BPM verschuldigd te zijn. De Hoge Raad 
achtte deze gevolgtrekking op zichzelf genomen niet onjuist. Het hof had derhalve 
moeten onderzoeken of voor dat standpunt zodanige argumenten waren aan te voe
ren dat niet kon worden gezegd dat de belanghebbende, door dit standpunt in te 
nemen, dermate lichtvaardig had gehandeld dat het aan zijn grove schuld te wijten 
was dat te weinig belasting werd geheven, aldus de Hoge Raad. 
Op dezelfde dag vernietigde de Hoge Raad het oordeel van het hof 's-Gravenhage 
dat de kwijtschelding van een vordering in verband met de ontbinding van een v.o.f. 
in 1990 leidde tot belaste kwijtscheldingswinst. Volgens het hof bleek uit de financi
ële positie van de debiteur dat pogingen tot inning van de schuld niet vruchteloos 
zouden zijn geweest, terwijl de vordering pas op de ontbindingsdatum, 31 december 
1990, was prijsgegeven. Uit het feitencomplex bleek evenwel dat de crediteur de 
vordering reeds eerder had prijsgegeven, namelijk in juni 1990, toen het besluit tot 
ontbinding van de v.o.f. viel. De omstandigheid dat hij op dat moment onvoldoende 
inzicht kon hebben in de omvang van de schuld van de debiteur deed daaraan vol-

413 HR 18 maart 1998, BNB 1998/229c*. 
414 HR 22 april 1998, BNB 1998/214. In dezelfde zin HR 2 september 1998.BNB 1998/337. 
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gens de Hoge Raad niet af, omdat de omvang van die schuld op dat moment al wel 
bepaalbaar was. De zaak werd verwezen naar het hof Amsterdam, dat moest onder
zoeken of de crediteur op grond van de in juni 1990 bestaande feiten en omstandig
heden tot het oordeel had kunnen komen dat pogingen tot inning vruchteloos zouden 
blijven415 

Terecht werd hier de overweging van het hof, waarin het zwaartepunt lag op de fi
nanciële positie van de debiteur, terzijde gesteld. Het ging voor de heffing immers 
om de besluitvorming van de crediteur, zodat het hof een verkeerde maatstaf had 
aangelegd. Uit de wijze waarop de Hoge Raad de zaak beoordeeld wilde zien kan 
ook in dit geval het vereiste van normatieve uitleg van (rechts)handelingen worden 
afgeleid. 

3.2.1.1 De voorrangsregel van Happé en normatieve uitleg 

De Hoge Raad heeft in 1978 voor de eerste maal aangegeven dat de taak van de 
belastingrechter bij zijn beoordeling van de rechtmatigheid van de aanslag niet is 
beperkt tot de vraag of de inspecteur is gebleven binnen de grenzen die de wet 
stelt.416 Voor diens ingrijpen is evenzeer plaats indien de wijze waarop de inspecteur 
zijn bevoegdheden heeft gehanteerd anderszins in strijd is met het recht, doordat niet 
is gehandeld in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
die daarbij in acht moeten worden genomen. Strikte toepassing van de wet waaruit 
de belastingschuld voortvloeit kan zodanig in strijd komen met een of meer van die 
beginselen dat die toepassing achterwege moet blijven, aldus de Hoge Raad. Hap
pé geeft in zijn proefschrift aan dat met deze afweging van het legaliteitsbeginsel 
tegen het vertrouwensbeginsel een eenvoudige voorrangsregel is ontstaan, dat wil 
zeggen een norm aan de hand waarvan in een geval van botsende beginselen kan 
worden bepaald welk beginsel het meeste gewicht in de schaal legt.418 Het betreft 
hier steeds een afweging van algemene beginselen van behoorlijk bestuur tegen het 
legaliteitsbeginsel.419 In dit geval luidde de voorrangsregel alsvolgt: 'Indien een 
belastingplichtige zich in redelijkheid beroept op het vertrouwen dat hij aan gepubli
ceerde beleidsregels heeft mogen ontlenen, dan dient de aanslag dienovereenkomstig 
te worden vastgesteld, ook al zou de wet de fiscus terzake niet een bepaalde beleids
vrijheid laten.'420 

415 HR 22 april 1998, BNB 1998/202. 
416 Impliciet valt de erkenning reeds op te maken uit HR 14 oktober 1970, BNB 1971/3. 
417 HR 12 april 1978, BNB 1978/135. Een aantal van deze beginselen is inmiddels gecodificeerd in de 
Algemene wet bestuursrecht, zoals het beginsel van zorgvuldige voorbereiding (art. 3:2), het verbod van 
misbruik van bevoegdheid (arl.3:3) en het evenredigheidsbeginsel (art. 3:4). Het gelijkheidsbeginsel is 
niet in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen, maar moet worden gevonden in de tekst van art. 26 
IVBPR, artikel 1 van de Grondwet en in de Algemene wet gelijke behandeling. Happé, 1996, blz. 15. 
418 Happé, 1996, blz. 80. 
419 Happé 1996, blz. 84. 
420 Happé 1996, blz. 83 en 111. 
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Happé stelt terecht dat deze regel is ontleend aan het vereiste van consistent hande
len dat aan de overheid in het verkeer met de burger wordt gesteld. Is vertrouwen 
gewekt, dan dient dit te worden gehonoreerd, ten koste van het beginsel dat de be
lastingschuld rechtstreeks uit de wet voortvloeit.421 Ook in de verhouding tussen 
burger en Belastingdienst geldt echter dat het enkele opgewekte vertrouwen geen 
bron van verbintenis kan zijn.422 Bij de vraag of het vertrouwensbeginsel van toepas
sing is moet het immers gaan om vertrouwen dat naar objectieve maatstaven ge
rechtvaardigd is. Deze regel blijkt uit het vereiste dat een belastingplichtige zich 'in 
redelijkheid' op het opgewekt vertrouwen kan beroepen. Van Dunne merkt in dit 
kader op dat de rechtsnorm in haar statische verschijning slechts een juridisch raam
werk is, vervat in formuleringen als 'onder omstandigheden', 'in de regel', 'tenzij de 
goede trouw zich daartegen verzet' of 'naar redelijkheid en billijkheid'. Zij manifes
teert zich pas in haar toepassing op het concrete geval. Hetzelfde geldt voor de in 
het administratieve recht veelal gebezigde uitdrukking 'in redelijkheid', die immers 
(mede) een waardering van het voorliggende feitencomplex impliceert. 
Happé's methodologische benadering is van eminent belang voor de rechtsvinding in 
het individuele geval. Daarin is echter de in het privaatrecht ontwikkelde dogmatiek 
ten aanzien van het ontstaan van verbintenissen enigszins onderbelicht gelaten. Dit 
vindt wellicht zijn oorzaak in een principieel gedacht onderscheid tussen belasting
recht en privaatrecht. Het op zichzelf genomen juiste uitgangspunt dat het vertrou
wen moet zijn opgewekt door een toedoen of een gedraging van de Belastingdienst 
leidt er aldus toe dat concrete situaties worden 'verheven' tot algemene 
(voorrangs)regel, waardoor steeds weer nieuwe en ingewikkelder voorrangsregels 
ontstaan. Dit laat zich aantonen aan de hand van een tweetal voorbeelden. 
Als eerste voorbeeld kan de voorrangsregel dienen van het door een toezegging 
opgewekte vertrouwen. Happé verwoordt deze aldus: 

'De juiste wetstoepassing wordt opzij gezet ingeval de bevoegde inspecteur als toe
zeggingen op te vatten uitlatingen heeft gedaan, waaraan een belastingplichtige het 
vertrouwen heeft mogen ontlenen dat de inspecteur, na kennisneming van alle daar
toe vereiste bijzonderheden van het de belastingplichtige zelf betreffende geval, aan 
wettelijke en beleidsregels in zijn geval een bepaalde toepassing zal geven. Deze 
regel lijdt uitzondering indien de door de belastingplichtige aan de inspecteur ver
schafte, voor diens toezegging relevante gegevens onjuist zijn, alsmede indien de 
gedane toezegging zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing dat de be
lastingplichtige in redelijkheid niet op nakoming van die toezegging mocht reke-

,424 

nen. 

421 Happé 1996, blz. 111. 
422 Zie HR 21 december 1977, BNB 1978/855, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de enkele omstandig
heid dat een bepaalde aftrekpost eerder werd geaccepteerd niet meebrengt dat de inspecteur niet meer vrij 
zou zijn om voor een volgend jaar een andersluidend standpunt in te nemen. 
423 Van Dunne H, 1997, blz. 81. 
424 Happé 1996, blz. 186. 
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Hiermee is in abstracto niets anders gezegd dan dat een toezegging een rechtsver
houding doet ontstaan die wordt beheerst door normen van redelijkheid en billijk
heid, dat dit meebrengt dat de partijen een mededelings- en een onderzoeksplicht 
jegens elkaar hebben en dat schending van die plicht een beroep op opgewekt ver
trouwen uitsluit. Tot slot komt nog aan de orde dat toezeggingen in strijd met de 
openbare orde nietig zijn. 

Een tweede voorbeeld is de voorrangsregel die Happé formuleert ten aanzien van het 
door een beschikking tot vermindering van loonbelasting opgewekte vertrouwen. 
Deze luidt: 
'De juiste wetstoepassing wordt opzij gezet indien aan twee voorwaarden is voldaan: 
ten eerste moet de belastingplichtige indertijd een verzoek hebben gedaan om ver
mindering van loonbelasting, waarbij het ging om een rechtsvraag of een bepaalde 
uitgaaf is aan te merken als een bestanddeel van zijn inkomen als genoemd in art. 30 
Wet LB; en tweede moet hij, gelet op de door hem in verband met het verzoek ver
strekte inlichtingen en alle overige van belang zijnde hem bekende omstandigheden, 
redelijkerwijs hebben kunnen aannemen dat de inspecteur, alvorens zijn beschikking 
te geven, de voor de beantwoording van evenbedoelde vraag van belang zijnde feiten 
aan een voldoende grondig onderzoek heeft onderworpen.'4 

Het vereiste dat de belastingplichtige 'redelijkerwijs heeft kunnen aannemen' dat de 
inspecteur de feiten die voor de beantwoording van de rechtsvraag van belang zijn 
aan een voldoende grondig onderzoek heeft onderworpen wordt aldus ingevuld, dat 
het moet gaan om een indruk van de belastingplichtige dat de inspecteur een wel
overwogen standpunt heeft ingenomen. Daarmee is over het ontstaan van het ver
trouwen evenwel nog niets gezegd. Uit het in 1989 gewezen arrest van de Hoge 
Raad, waarin deze voorwaarde werd geformuleerd, blijkt evenwel dat het daarbij 
steeds gaat om situaties waarin een rechtsverhouding is ontstaan omdat over het van 
belang zijnde punt is onderhandeld, althans is gesproken, en daarover hetzij uitdruk
kelijke overeenstemming is bereikt, hetzij een standpunt is ingenomen waarop de 
ander in vertrouwen mocht afgaan.426 In dit arrest overwoog de Hoge Raad dat, naast 
het geval dat een vaste gedragslijn van de inspecteur berust op een toezegging, ook 
een minder expliciete akkoordverklaring in beginsel rechtens te beschermen ver
trouwen kan opleveren. Bij de belastingplichtige moet evenwel de gerechtvaardigde 
indruk zijn ontstaan dat sprake is van een weloverwogen standpuntbepaling. De 
gerechtvaardigdheid van het vertrouwen hangt af van de waardering van omstandig
heden die bij de belastingplichtige die indruk hebben kunnen wekken. Bijvoorbeeld 
indien voorafgaand aan het vaststellen van de aanslag het van belang zijnde punt 
uitdrukkelijk en gemotiveerd aan de orde is gesteld, indien de inspecteur bewijsstuk-

425 Happé 1996, blz. 274. 
426 Wellicht in navolging van het oordeel van de burgerlijke kamer in het arrest Ziekenfonds Midden-
Brabant-Klijsen c.s.HR 5 november 1982, RvdW 1982, 190. De Hoge Raad besliste hier dat wie gedu
rende een aantal jaren betaalt volgens een bepaalde declaratiemethode en zonder zich te dien aanzien 
rechten voor te behouden, daardoor bij de declarant een vertrouwen heeft gewekt dat hem belet op grond 
van een andere berekening het teveel betaalde terug te vorderen. Dit recht is verwerkt. 
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ken en correspondentie heeft geraadpleegd of indien besprekingen werden ge
voerd.427 

Met het tweede voorbeeld is derhalve gezegd dat een expliciete akkoordverklaring 
de inspecteur bindt en dat bij een minder expliciete uitlating gebondenheid moet 
worden afgeleid uit de omstandigheden van het geval. In feite is hier echter dezelfde 
regel van toepassing als hierboven ten aanzien van het eerste voorbeeld werd gefor
muleerd, namelijk dat de verhouding tussen de belastingplichtige en de inspecteur 
zich moet hebben verdicht tot een rechtsverhouding. Rechtsverhoudingen worden 
beheerst door de normen van de goede trouw. Ook hier geldt derhalve weer als ont-
staansvoorwaarde voor gebondenheid dat de partijen zich jegens elkaar in voldoende 
mate van hun mededelings- informatie- en onderzoeksplichten hebben gekweten. 
Zoals gezegd zijn Happé's voorrangsregels, geplaatst in hun methodologisch kader, 
van eminent belang voor de rechtsvinding in fïscalibus. Aanvulling van die regels 
met normatieve uitleg zou hier kunnen leiden tot de vorming van algemene rechtsbe
ginselen die zowel in het belastingrecht als het privaatrecht van toepassing zijn. 

3.2.1.1.1 Mededelings- en onderzoeksplichten als element van rechtsvinding 

In de vorige paragraaf kwam enkele malen de betekenis van mededelings-, informa
tie- en onderzoeksplichten voor het ontstaan van gebondenheid in het belastingrecht 
aan de orde. Hoewel het ontstaan en de betekenis van mededelings- informatie- en 
onderzoeksplichten als sub-norm van de goede trouw hierna in § 5.3.1. e.v. uitge
breid worden besproken is een korte beschouwing daarvan hier op haar plaats. Als 
element van rechtsvinding kan het belang van deze verplichting thans immers nau
welijks worden onderschat. Schending daarvan doet naar gelang de situatie een actie 
ontstaan uit dwaling, wanprestatie, misbruik van omstandigheden, ongerechtvaardig
de verrijking en/of onrechtmatige daad.428 

Werd aanvankelijk in fïscalibus het standpunt ingenomen dat elke aanslag op zich
zelf stond en dat het reeds om die reden de Belastingdienst geheel vrijstond om bij 
een volgende aanslag een ander standpunt in te nemen,429 in 1977 kwam daarin een 
kentering toen de Hoge Raad oordeelde dat gebondenheid van de Belastingdienst 
voor toekomstige aanslagen ook op andere grondslagen kan worden aanvaard.430 In 
1981 overwoog de Hoge Raad vervolgens dat een akkoordverklaring met een pensi
oenregeling ook bindend was voor latere jaren.431 

In 1987 leek het einde van de slingerbeweging bereikt en oordeelde de Hoge Raad 
dat een loonbelastingbeschikking waarbij een periodieke uitkering als lijfrente werd 
erkend, bindend kan zijn voor de aanslag inkomstenbelasting over het betreffende 

J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, 1989, 
blz. 6, 11 en 65. Zie ook HR 17 mei 1985, NJ 1986, 760, Eilandgebied Curaçao-Erven Boyé, besproken 
door Vranken, 1989, blz. 69 e.v. Schoordijk, NJB 28 juni 1996, afl. 26, blz 1006. 
429 Zie bijvoorbeeld HR 20 december 1972, BNB 1973/27. 
430 HR 21 december 1977, BNB 1978/55. 
431 HR 16 september 1981, BNB 1981/308. 
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jaar, maar ook voor andere jaren, mits de belanghebbende er redelijkerwijs op mocht 
vertrouwen dat de vraag die hij de inspecteur had voorgelegd voldoende grondig was 
onderzocht.432 Hiermee werd impliciet aangegeven dat de belanghebbende, wilde hij 
zich in redelijkheid op opgewekt vertrouwen voor latere jaren beroepen, zich op 
adequate wijze moest hebben gekweten van zijn mededelings- en informatieplicht. Is 
onvoldoende informatie verstrekt, dan kan immers van een voldoende grondig on
derzoek door de inspecteur geen sprake zijn. Aan de zijde van de inspecteur ontstond 
een onderzoeksplicht, waarvan ook hij zich op adequate wijze moest hebben gekwe
ten. Tot slot rustte op de belanghebbende de verplichting te onderzoeken of dit in
derdaad het geval was. 
In 1993 werkte de Hoge Raad deze regel verder uit en werd de gebondenheid van de 
Belastingdienst aan duurovereenkomsten beperkt tot gevallen waarin de voorgeno
men (rechts)handeling tevoren aan de inspecteur is uiteengezet, teneinde diens 
standpunt te verkrijgen. Heeft deze na bestudering daarvan een bepaald standpunt 
ingenomen, dan wordt dit geacht ook te gelden voor latere jaren. Wordt daarentegen 
eerst een bepaalde (rechts)handeling verricht en vervolgens achteraf om een stand
puntbepaling gevraagd, dan is de Belastingdienst vrij om in een later jaar bij gewij
zigd inzicht een ander standpunt in te nemen. 

3.2.1.1.2 De voorrang van de contractuele goede trouw boven het 
vertrouwensbeginsel 

Op zichzelf genomen is de vraag of voor goede trouw of voor maatschappelijke 
zorgvuldigheid - in het administratieve recht aangeduid met algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur - moet worden gekozen, nog slechts van academische aard. Con
tractuele en buitencontractuele normen worden immers steeds meer congruent.434 

Indien de overeenkomst de bron van de verbintenis vormt, prevaleren evenwel de 
regels van het verbintenissenrecht.435 De normen die op de concrete omstandigheden 

433HR 30 juni 1993, BNB 1993/266. Cursiveringen van mij. 
434 Schoordijk, Buitencontractuele diligentienormen, WPNR 1964/4810/4811/4812, Verspreid Werk, 
1991, blz. 25. Zie voorts De Kluiver, 1992, blz. 298 en Scholten, 1983, blz. 63. In 1959 besliste de Hoge 
Raad inzake een aanvaring tussen een sleepschip en zijn sleepboot dat belanghebbende mocht kiezen op 
welke van beide aansprakelijkheden hij zijn rechtsvordering wilde baseren. HR 6 maart 1959, J 1959, 
349 m. nt. H.v.d.B. 

Scholten baseert deze regel op het beginsel dat een speciale regeling prevaleert boven een algemene. 
Scholten, 1983, blz. 57. Interessanter is het onderscheid dat Eggens in 1950 heeft aangebracht. Daarin is 
de overeenkomst bij uitstek de handeling waardoor (door deze - behoorlijk - aan te gaan en uit te voeren) 
men zich als (bijzonder) persoon in en van het recht gedraagt en meewerkt aan de verwerkelijking van de 
eigen en van andermans vrijheid. De onrechtmatige daad is daarentegen de handeling waardoor men op 
die vrijheid een inbreuk maakt, m.a.w. aan eigen en andermans vrijheid en persoon tekortdoet, die men 
derhalve behoort na te laten en waarvan de gevolgen voor zover mogelijk behoren te worden hersteld. 
Eggens WPNR 1950/4951, VPO H, blz. 239. Zie in dit kader ook het in § 1.4.2.2. besproken arrest 
Potjer-Eelde, HR 15 november 1996, BNB 1997/157c*, m.nt. B.G. van Zadelhoff. 
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van het geval van toepassing zijn kwamen hier immers tot stand met medewerking 
van de handelende persoon zelf.436 

Dit laat zich ook aantonen aan de hand van de arresten van de Hoge Raad op het 
terrein van het leerstuk van het ambtelijk verzuim. De algemene regel daarbij is dat 
een belastingplichtige op grond van het vertrouwensbeginsel mag afgaan op de juist
heid van het bedrag van de aanslag. Indien bij de aanslagregeling een fout is ge
maakt, dan kan deze alleen door middel van navordering worden hersteld indien: 
a) de fout niet voortvloeit uit het (onjuiste) inzicht van de inspecteur in de feiten of in 
het recht, en 
b) de fout als zodanig voor de aangeslagene onmiddellijk kenbaar was.437 

In 1973 oordeelde de Hoge Raad ten aanzien van dit kenbaarheidsvereiste in een 
standaardarrest dat een ambtelijk verzuim aan navordering in de weg staat in geval
len waarin een aanslag bij de belastingplichtige de indruk heeft kunnen wekken te 
berusten op een - zij het mogelijk onjuiste - vaststelling van het belastbare inkomen 
door de inspecteur.438 

In 1991 overwoog de Hoge Raad dat een navorderingsaanslag die is opgelegd om de 
belastingheffing in overeenstemming te brengen met het gesloten compromis niet 
kan worden afgeweerd met een beroep op ambtelijk verzuim. In 1987 werd tussen de 
inspecteur inkomstenbelasting en de belanghebbende een compromis gesloten met 
betrekking tot de aftrek van lijfrentetermijnen voor onder meer het jaar 1985. Ver
volgens werd de aanslag inkomstenbelasting over 1985 conform de aangifte intern 
geregeld. Daarbij werd abusievelijk geen rekening gehouden met het compromis. De 
inspecteur trachtte dit verzuim te herstellen door een navorderingsaanslag op te leg
gen. De belanghebbende bestreed deze navorderingsaanslag met een beroep op 
ambtelijk verzuim. Het hof oordeelde evenwel dat de vaststelling van de primitieve 
aanslag zonder rekening te houden met het compromis toe te schrijven was aan een 
zodanig ambtelijk verzuim dat - anders dan bij een schrijf- of typefout of een daar
mee gelijk te stellen vergissing - herstel daarvan door middel van navordering 
'slechts kan worden gegrond op de gebondenheid van de belanghebbende aan het 
compromis'. 
De belanghebbende had zich in zijn cassatieberoep beroepen op het oordeel van de 
Hoge Raad in het arrest van 10 februari 1988, BNB 1988/251, dat in de laatste vol
zin van artikel 16 Algemene wet inzake Rijksbelastingen uitsluitend de gedraging 

437 Zie over de schrijf- en tikfoutenleer bij ambtelijk verzuim BNB 1973/161, BNB 1976/53, BNB 
1976/222, BNB 1976/254, BNB 1981/228, BNB 1981/251, BNB 1987/120, BNB 1988/269, BNB 
1989/99, BNB 1989/133, BNB 1990/311, BNB 1992/61, BNB 1993/295c*, BNB 1994/262 en BNB 
1994/332. 
438 HR 6 juni 1973, BNB 1973/161*, m. nt. J.P. Scheltens. Als voorbeeld werd in dit arrest de schrijf- of 
tikfout of een daarmee gelijk te stellen vergissing genoemd. Zie ook HR 17 oktober 1990, BNB 
1991/188*, met conclusie van A-G van Soest en noot van J.P. Scheltens. Indien de Belastingdienst ten 
tijde van de uitreiking van het aanslagbiljet kenbaar maakt dat de (primitieve) aanslag ten gevolge van 
een nader aangeduide misslag van feitelijke of rechtskundige aard onjuist is vastgesteld, verhindert die 
misslag de navordering niet. 
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van de inspecteur tot toetssteen wordt gemaakt, en niet de goede of de kwade trouw 
van de belastingplichtige. De belanghebbende verloor hiermee uit het oog, aldus de 
Hoge Raad, dat niet slechts sprake was van een aangifte en de beoordeling daarvan, 
die uitmondde in een aanslag, maar dat tevens tussen hem en de inspecteur een com
promis was gesloten over hetgeen die aanslag op een bepaald punt zou inhouden. In 
zodanig geval is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 
dat een navorderingsaanslag, opgelegd om de belastingheffing in overeenstemming 
te brengen met het compromis, zou kunnen worden afgeweerd met een beroep op 
een ambtelijk verzuim, begaan bij het opleggen van de primitieve aanslag, indien het 
de belanghebbende duidelijk moet zijn geweest dat de inspecteur had verzuimd met 
de inhoud van het compromis rekening te houden. Dit laatste deed zich hier voor.4 

In 1993 speelde opnieuw een dergelijk geval. De belanghebbende had de inspecteur 
verzocht de aanslagen vennootschapsbelasting voor 1985 en 1986 te herzien omdat 
enkele bedragen ten onrechte niet waren gepassiveerd. Zij vulde haar aangifte voor 
1987 aan met een dienovereenkomstige verhoging van de winst. De inspecteur wil
ligde het verzoek voor 1985 en 1986 in, maar verzuimde vervolgens om met de 
aanvulling voor 1987 rekening te houden. Deze omissie werd gecorrigeerd door 
middel van een navorderingsaanslag. In de beroepsprocedure gebruikte de Hoge 
Raad, behoudens het woord compromis, dat hier werd vervangen door 
'overeenkomst', letterlijk dezelfde formulering als in 1991.440 

De redenering van de Hoge Raad kan niet los gezien worden van de voorwaarde dat 
belastingplichtige bij ontvangst van de aanslag direct moet hebben onderkend dat de 
inspecteur heeft verzuimd het overeengekomene in de aanslag te verdisconteren. 
Alleen indien aan dit kenbaarheidsvereiste is voldaan blijft de navorderingsaanslag 
overeind. Het bestaan van de vaststellingsovereenkomst leidt hier tot vervulling van 
deze voorwaarde. In beide gevallen werd het beroep op het leerstuk van het ambte
lijk verzuim, dat zijn grondslag vindt in het vertrouwensbeginsel, terzijdegesteld 
door de gebondenheid aan het gegeven woord, die is gebaseerd op de goede 
trouw. De Hoge Raad kwam immers tot de overweging dat het bestaan van de 
vaststellingsovereenkomst tot gevolg heeft dat de eisen van redelijkheid en billijk
heid eraan in de weg staan dat de navorderingsaanslag kan worden afgeweerd met 
een beroep op ambtelijk verzuim. 

439 HR 4 december 1991, V-N 1992, blz. 26, BNB 1992/61*, m. nt. P. den Boer. De Hoge Raad liep 
hiermee vooruit op de tekst van het huidige art. 16 AWR, waarin een mogelijkheid tot navordering wordt 
geschapen indien de belanghebbende te kwader trouw is. 
440 HR 2 juni 1993, BNB 1993/296, m. nt. Scheltens. Zie voor een overzicht van de schrijf- en tikfouten-
problematiek vanaf BNB 1973/161 de bijlage bij de Conclusie van A-G Van Soest. Zie ook HR 26 mei 
1993, BNB 1993/294 en BNB 1993/295. 
441 In 1946 verbood de Hoge Raad het beroep op ambtelijk verzuim aan een belastingplichtige die dit zelf 
had uitgelokt door zijn bedrieglijke houding. De inspecteur had met de belastingplichtige op grond van 
diens immer vlekkeloos aangiftegedrag afgesproken dat deze voor zijn aangifte een eenzijdige schatting 
mocht doen. Die weelde kon de belastingplichtige niet dragen. Hij deed een te lage schatting en de 
inspecteur vorderde na. HR 24 april 1946, B. 8111, besproken in § 2.2. en § 2.2.2. 
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3.3 DE VERBINTENIS ALS RECHTSHANDELING 

In het arrest Lindeboom-Gem. Amsterdam heeft de Hoge Raad de wilsovereenstem
ming als grondslag voor de gebondenheid verworpen.442 Aanbod en aanvaarding 
worden thans niet langer gezien als onzelfstandige onderdelen van de - tweezijdige 
rechtshandeling - overeenkomst, maar als twee eenzijdige rechtshandelingen. In de 
toerekeningsleer als ontwikkeld door Van Dunne wordt daaronder verstaan een han
deling, bestaande uit een doen of niet-doen, waardoor - krachtens normen van het 
geldend recht en met inachtneming van de geldende maatschappelijke inzichten -
rechtsgevolgen ontstaan die de handelende worden toegerekend.443 Verbintenissen 
ontstaan in deze leer doordat zich verbindende rechtsfeiten voordoen, dat wil zeggen 
feiten die naar heersende rechtsovertuiging de handelende tot een prestatie verplich
ten. Of, om de definitie van Van Dunne nog eens te herhalen: onder verbintenis 
wordt verstaan de gebondenheid aan een rechtsnorm die een in beginsel in rechte 
afdwingbare verplichting met zich meebrengt tot een door die norm voorgeschreven 
handelen.445 

In de hier omschreven visie op het ontstaan van gebondenheid, die thans als alge
meen geldend wordt aanvaard, is het niet langer zinvol een scheiding aan te brengen 
tussen hetgeen in de klassieke opvatting onder een overeenkomst moest worden 
verstaan (namelijk een tweezijdige rechtshandeling) en andere uitlatingen die ver
trouwen opwekken, zoals bijvoorbeeld aanbod en aanvaarding, een toezegging, een 
standpuntbepaling-vooraf of een geruststellende verklaring.446 Deze handelingen, die 
kunnen worden geduid als een eenzijdige rechtshandeling, hebben immers zonder 
uitzondering het ontstaan van een rechtsverhouding tot gevolg, waaruit naast de 
hoofdverbintenis om de toezegging gestand te doen over en weer nevenverbintenis-
sen ontstaan, bijvoorbeeld de verbintenis om rekening te houden met de gerecht
vaardigde belangen van de wederpartij, hetgeen kan resulteren in een mededelings
plicht. Van Dunne heeft erop gewezen dat het verlaten van de wilsleer het moge
lijk maakt om tot een werkelijk open systeem van verbintenissen te komen.448. De 
Hoge Raad heeft deze wijze van rechtsvinding tot de zijne gemaakt. Na het arrest 
Benzol-Securicor uit 1994449 kan moeilijk nog een verschil worden aangegeven 
tussen een vertrouwenwekkende verklaring (op basis waarvan is gehandeld) als 
nieuwe rechtsbron ex lege en een rechtens bindende overeenkomst.450 De vele in de 

442 HR 19 december 1969, NJ 1970, 154. Van Dunne I, 1997, blz. 30. 
443 Van Dunne II, 1997, blz. 75. 

Aldus reeds J. Eggens, Een man een man, een woord een woord, V.P.O. H, blz. 293, nt. 8 en De 
bronnen van verbintenis, VPO II, blz. 236. 
445 Van Dunne O, 1997, blz. 77. 
446 Ook het huidige Burgerlijk Wetboek gaat in deze richting: in art. 6:261, tweede lid BW wordt de 
mogelijkheid geopend om de regels voor wederkerige overeenkomsten analoog toe te passen op andere 
rechtsbetrekkingen. 

7 Zie voor eenoverzicht van vertrouwenwekkende uitlatingen Happé, 1996, bl. 117 e.V. 
448 Van Dunne I, 1997, blz. 123. 
449 HR 18 november 1994, NJ 1995, 170. Zie hiema, § 3.3.3. 

H.C.F. Schoordijk, Redelijkheid en billijkheid aan de vooravond van een nieuw millennium, Rede, 
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hierna volgende paragrafen beschreven handelingen die in contacten tussen de bur
ger en de Belastingdienst tot gebondenheid kunnen leiden, onderstrepen de rol van 
de toerekeningsleer als methode van rechtsvinding.451 Rechtsverhoudingen als ru
lings, standpuntbepaling-vooraf, gedragslijnen die zijn gegrond op een bewuste 
standpuntbepaling, goedkeurend beleidsbesluit, vaststellingsovereenkomst, toezeg
ging, geruststellende verklaring of fait accompli na normatieve uiüeg binden de 
Belastingdienst, ongeacht de naamgeving die men aan deze rechtsverhoudingen 
verbindt. Ook de staatssecretaris heeft dit inmiddels ingezien. In het Besluit van 26 
januari 1998 inzake de vaststelling van fiscaal uitvoeringsbeleid, beroeps- en cassa
tiebeleid en het geven van standpuntbepalingen deelde hij mede: 'Een standpuntbe
paling kan in diverse vormen gegeven worden: een compromis, een ruling, een toe
zegging of enige andere uitlating, waaraan de inspecteur/de ontvanger jegens de 
belastingplichtige gebonden is.'452 Een uitzondering kan hier worden gevonden in de 
enkele akkoordverklaring buiten compromis: deze bindt de inspecteur wèl, maar 
indien de belastingplichtige zich (bijvoorbeeld met een correctie) akkoord verklaard, 
bindt hij zich niet: bij gewijzigd inzicht kan hij zich alsnog tot de belastingrechter 
wenden.453 

3.3.1 Nogmaals de verbintenis-in-wording - convenanten 

Het convenant is het resultaat van een onderhandelingsproces en als zodanig ken
merkend voor de gewijzigde verhouding tussen overheid en bedrijfsleven. De toege
nomen maatschappelijke differentiatie heeft een behoefte aan pluriform recht doen 
ontstaan en derhalve ook aan nieuwe bestuurlijke verhoudingen.454 Het convenant455 

- de afspraak tussen een overheidsorgaan en een belangengroepering over de wijze 
waarop bepaalde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend, hetgeen meestal leidt tot 
een vrijwillige beperking van die bevoegdheden - wordt daarom wel gezien als in
strument bij uitstek van modern bestuur.456 Het convenant kent geen vormvereiste en 
voldoet ook uit dat oogpunt aan de behoefte aan een flexibele rechtsfiguur. De juri
dische duiding van het convenant betreft bleek aanvankelijk problematisch. Het al te 
lang vasthouden aan het vereiste van wilsovereenstemming heeft tot gevolg gehad 

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de methodologie van het 
privaarecht, Zwolle, 1996, blz. 62 e.V.. Zie ook J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onder
zoeksplichten in het verbintenissenrecht, 1989, blz. 119. 
451 Van Dunne II, 1997, blz. 75. 
452 Besluit van 26 januari 1998, nr. AFZ97/4609, V-N 1998, blz. 706 e.v. 
453 HR 23 december 1992, BNB 1993/96*. 
454 Stout, 1994, blz. 51. 

Afspraken van dit karakter tussen particuliere partijen worden aangeduid als 'gentlemen's 
agreements'. Hierbij moet worden gedacht aan letters of intent als tussenfase bij onderhandelingen, 
garantieverklaringen als de letter of responsility, letter of comfort of letter of awareness e.d. Van Dunne 
n, 1997, blz. 53. Zie ook het hierboven in § 3.1.2.1. besproken Baksteenarrest, HR 26 augustus 1998, 
BNB 1998/409. 

DIZ. 53. 
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dat men in het bestuursrecht niet wilde inzien dat convenanten overeenkomsten 
zijn.4 7 Als kenmerk voor het convenant wordt wel genoemd dat het juridisch niet 
afdwingbaar zou zijn, zodat het niet kan worden geduid als een overeenkomst in 
privaatrechtelijke zin. Afgezien van de vraag in hoeverre 'gewone' overeenkomsten 
dat wèl zijn - afdwingbaarheid is in de praktijk een betrekkelijke zaak458 - biedt het 
verbintenissenrecht echter voldoende mogelijkheden om het convenant als een pri
vaatrechtelijke overeenkomst te kwalificeren, zij het dat aan de verbintenis in begin
sel geen actie tot nakoming verbonden is. Vaak blijken de verplichtingen die in het 
convenant zijn opgenomen bij normatieve uitleg echter toch afdwingbaar, of heeft 
een omzettingshandeling plaatsgevonden waardoor afdwingbaarheid is ontstaan.459 

Ook hier geldt derhalve dat het antwoord op de traditionele vraag of al dan niet spra
ke is van een overeenkomst niet dan door uitleg kan worden gevonden. Daarbij 
komt dat de overheid wel kan worden geconfronteerd met schadevergoedingsacties 
indien zij eenzijdig maatregelen treft die van het convenant afwijken.461 

Waar het gaat om een vrijwillige beperking van overheidsbevoegdheden, zoals in de 
hieronder besproken gedragscodes, zal zich het probleem van de afdwingbaarheid 
echter nauwelijks voordoen, omdat hier de wettelijke procedurele en inhoudelijke 
waarborgen onverkort gelden. Algemeen geldigheidsvereiste is dat het convenant 
door het daartoe bevoegde orgaan wordt gesloten en dat het toegezegde binnen de 
wettelijke beleidsvrijheid valt. Ook de fiscus ontkomt er niet aan dat in het post-
industriële tijdperk het machtsmonopolie van de staat plaats heeft gemaakt voor een 
situatie van wederzijdse afhankelijkheid. Het sluiten van een convenant over de 
wijze waarop de Belastingdienst zijn bevoegdheden uitoefent heeft als voordeel dat 
de betrokken belangengroepering invloed kan uitoefenen op het beleid. Medezeg
genschap leidt aldus niet alleen tot een vergroting van het draagvlak, maar ook tot 
medeverantwoordelijkheid voor dat beleid. 

3.3.1.1 De gedragscodes - het inzagerecht van de fiscus beperkt 

Het kunnen inzien van krediet- of cliëntendossiers van banken is zowel voor de hef
fing als voor de invordering van eminent belang. De staatssecretaris heeft evenwel 
van oudsher erkend dat de vertrouwensrelatie die een bank met een cliënt heeft bij de 

457 Van Dunne I, 1997, blz. 39. Zie ook Schoordijk, Het fiscale compromis, WFR 1991/5974. 
458 Van Dunne wijst er terecht op dat in de praktijk een jurisdisch afdwingbare verplichting lang niet 
altijd wordt afgedwongen, bijvoorbeeld omdat dit uit oogpunt van kosten-batenanalyse of om zakelijke 
redenen niet interessant is. Van Dunne II, 1997, blz. 63. Zie ook Wessels, Gentlemen's agreeements, 
1984, blz. 45, die gentlemen's agreements, waarvan convenanten de publiekrechtelijke variant zijn, 
beschouwt als een rechtsverhouding die ook het karakter van een overeenkomst kan hebben. 
459 Van Dunne n, 1997, blz. 65. 
460 Wessels, 1984, blz. 123. 
451 Vaststelling Aanwijzingen voor convenanten, 18 december 1995, Nr. 95M009543. Toelichting op 
aanwijzing 20. Staatscourant 1995/249. 

J.W. Sap, De democratische legitimiteit van convenanten, Convenanten tussen overheid en maat
schappelijke organisaties, onder redactie van F.J. van Ommeren en H.J. de Ru, 1993, blz. 53. 
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fiscale waarheidsvinding moet worden ontzien.463 Het vragen van inzage bij banken 
is derhalve gebonden aan regels waarin de Belastingdienst zijn inzagerecht vrijwillig 
heeft beperkt. Deze zijn vervat in de Gedragscode Fiscus-Banken.464. In deze ge
dragscode, die in overleg met de banken tot stand is gekomen, is een beperking van 
het inzagerecht van de Belastingdienst opgenomen, waardoor een - evenzeer beperkt 
- verschoningsrecht voor de banken is ontstaan.465 De bepaling strekt tot bescher
ming van de relatie bank-debiteur. Debiteuren als bedoeld in de gedragscode kunnen 
aan deze bepaling derhalve het in rechte te beschermen vertrouwen ontlenen dat de 
Belastingdienst zich aan deze zelf-opgelegde beperking zal houden.466 Indien de 
Belastingdienst inzage neemt in documenten als bedoeld in de gedragscode, die de 
belastingplichtige zelf niet kent, zal de belastingrechter deze terzijde leggen als on-
bevoegdelijk verkregen. 7 Een andere opvatting zou er immers toe leiden dat de 
Belastingdienst zijn bevoegdheden alsnog onbeperkt zou kunnen uitoefenen. Bij 
onenigheid tussen de bank en de Belastingdienst over het overleggen van kredietdos
siers is in 1995 een bindend-adviesprocedure voorgeschreven. 
Een tweede voorbeeld van een vrijwillige beperking van bevoegdheden is de Ge
dragscode Openbare Accountants-Belastingdienst, die in 1994 tussen de beroepsor
ganisaties van accountants (NIVRA en NOV AA) en het Ministerie van Financiën tot 
stand is gekomen. . Bij inzage van de controledossiers van deze beroepsgroep zal 
de Belastingdienst de procedure moeten volgen die daarin is opgenomen. De open
bare accountant is niet gehouden inzage te verlenen in het fiscale dossier waarin 
fiscale correspondentie, fiscale adviezen en fiscale beschouwingen zijn opgeborgen. 
Ook hier leidt schending door de Belastingdienst van het beperkte verschoningsrecht 
als neergelegd in de gedragscode ertoe dat de aldus verkregen informatie als onbe
voegd verkregen terzijde zal worden gelegd.469. 

3.3.2 Zekerheid vooraf: rulings 

463 In een 'geblokte' (= niet-gepubliceerde) aanschrijving van 15 oktober 1948 nr. 652 werden medewer
kers van de Belastingdienst reeds geïnstrueerd om geen inzage te verlangen in interne mededelingen en 
rapporten van banken omtrent de kredietwaardigheid van debiteuren. Wessels, 1984, blz. 115. 

4 Gedragscode Fiscus-banken, 19 januari 1984, nr. 584-1650. De code is enige malen gewijzigd, in 
1987 en in 1992. De laatste versie dateert van 7 maart 1995. AFZ95/588M, Staatscourant van 10 maart 
1995, nr. 50, V-N 1995, blz. 1060. 

Het beperkte verschoningsrecht van de banken is thans alsvolgt (in § 9.2. tweede volzin) verwoord: 
'Het beschikbaar stellen van résumés van besprekingen met de cliënt, accountantsrapporten door de 
accountants van de bank aan haar uitgebracht, aantekeningen van interne aard, correspondentie tussen de 
kantoren van de bank onderling en dergelijke gegevens, die de cliënt zelf niet of slechts ten dele bekend 
zijn, blijft achterwege.' 
466 Hof 's-Hertogenbosch 28 oktober 1988, BNB 1990/240. 

7 R.N.J. Kamerling & J.J.M, van der Putten, Kredietdossiers, Cliëntendossiers & Accountantsdossiers, 
WFR 1991/5957, blz. 518. 
468 AFZ94/4517M, V-N 1995, blz. 27. De Gedragscode Openbare Accountants-Belastingdienst heeft het 
karakter van een kaderregeling. 
469 Kamerling & Van der Putten, WFR 1991/5957, blz. 520. Kamerling & Klein Sprokkelhorst, 1996, 
blz. 115. 
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Het fenomeen ruling is ontstaan in het kader van de wederopbouw na de Tweede 
Wereldoorlog, met name aan het eind van de jaren zestig . Het betrof in het alge
meen afspraken met belastingadviseurs van grote internationale bedrijven die zich in 
Nederland wilden vestigen. Deze afspraken hadden meestal betrekking op de fiscale 
waardering van inbreng van informeel kapitaal zoals goodwill en know-how. In 
overleg met de Belastingdienst werd hiervoor een aparte post op de balans gecreëerd 
en mocht het bedrag dat daarmee gemoeid was over een aantal jaren worden afge
schreven. Hierdoor ontstond een gedeeltelijke winstvrijstelling en werd de belasting
druk voor de Nederlandse vestiging gedurende een aantal jaren verminderd.47 Aldus 
ontstond een aantrekkelijk vestigingsklimaat, mede gezien de afwezigheid van bron
belasting op rente, de deelnemingsvrijstelling bij de uitkering van dividend door 
dochtermaatschappijen en internationale verdragen ter voorkoming van dubbele 
belastingheffing. De regeling ging evenwel ten onder aan haar eigen succes. Aan
vankelijk werden de afspraken op het ministerie van Financiën gemaakt. Later kwam 
deze bevoegdheid bij de individuele inspecties vennootschapsbelasting te liggen. 
Weliswaar werden ter bevordering van eenheid van beleid vanaf 1978 regelmatig 
rulingvergaderingen gehouden, maar dat verhinderde niet dat sprake was van inspec
tie-shopping. Elke inspecteur kon immers zijn eigen rulingbeleid maken, zolang dit 
maar binnen de grenzen bleef die de wetgever aan de betreffende bepalingen had 
gesteld. Een handige belastingadviseur kon derhalve zijn cliënt een genoegen doen 
door eerst uit te zoeken welke inspecteur in zijn geval de gunstigste regeling bood. 
Het ongelimiteerd maken van afspraken leidde er bovendien toe dat de belastingad-
vieswereld zich in toenemende mate beklaagde over de fiscale rechtsongelijkheid. 
Immers, Nederlandse bedrijven moesten jaarlijks zonder uitzondering vennoot
schapsbelasting afdragen, terwijl buitenlandse ondernemers die zich in Nederland 
vestigden via de informeel-kapitaalregeling daarvan gedurende een aantal jaren wa
ren vrijgesteld. Dit leidde tijdelijk tot verstarring en bureaucratisering van de rege
ling. In 1986 werd de informeel-kapitaalruling geschrapt en werd het rulingbeleid 
openbaar gemaakt, waarmee de Belastingdienst zichzelf de beperking van het gelijk
heidsbeginsel oplegde.471 In 1991 werd alleen het rulingteam van de Belasting
dienst/Grote ondernemingen te Rotterdam competent voor het afgeven van rulings, 
waarmee het beleid werd gecentraliseerd. De rulingpraktijk werd teruggebracht tot 
enkele op papier vastgelegde standpunten-vooraf, waaruit zich een aantal standaard-
rulings ontwikkelde. 

Nadat enige tijd met deze standaardrulings was gewerkt werd echter van verschillen
de zijden toch weer aangedrongen op een verruiming van het beleid. Wil Nederland 

470 In 1978 heeft de Hoge Raad de wijze van behandeling van informeel kapitaal vastgelegd. HR 31 mei 
1978, BNB 1978/252. 
471 Zie ook de ongedateerde brief van de staatssecretaris, gepubliceerd in V-N 1994, blz. 3216, waarin 
rulings openbaar werden gemaakt die tussen 1 juli 1991 en 30 juni 1992 in afwijking van het standaard-
rulingbeleid tot stand kwamen. In 1994 is een brochure van de Belastingdienst verschenen waarin een 
aantal modelrulings is opgenomen. Infobulletin 94/2, V-N 1994, blz. 173. In 1994 oordeelde de Raad van 
State dat afwijkende rulings zich lenen tot openbaarmaking in geanonimiseerde vorm. RvSt 7 juli 1994 
nr. R01.92.3076, V-N 1994, blz. 2353. 
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als vestigingsplaats aantrekkelijk blijven, dan moet recht op maat kunnen worden 
geleverd en moeten derhalve afspraken kunnen worden gemaakt die meer op de 
individuele belastingplichtige zijn toegesneden. Sedert 1993 kunnen dan ook rulings 
worden afgegeven die afwijken van het reguliere rulingbeleid, omdat zij bijvoor
beeld een langere looptijd hebben dan de standaardtermijn van vier jaar. In 1995 
werd de informeel-kapitaalruling weer ingevoerd en werd het rulingbeleid verder 
verruimd tot internationaal opererende bedrijven. De staatssecretaris gaf daarbij aan 
dat sprake was van een 'open systeem' met ruimte voor maatwerk.472 Zowel de poli
tiek als de belastingadvieswereld juichten dit beleid toe vanwege het positieve effect 
daarvan op de Nederlandse economie en de werkgelegenheid.473 

Een ruling wordt thans door de staatssecretaris omschreven als een binnen het kader 
van de belastingwet, jurisprudentie en resoluties vooraf verstrekte standpuntbepaling 
betreffende de vaststelling van de gehele winst die in internationaal concernverband 
wordt behaald met in Nederland verrichte activiteiten. Daarbij moet worden gedacht 
aan: 
a)de wijze waarop in een gegeven situatie een arm's length beloning kan worden 
vastgesteld voor grensoverschrijdende activiteiten, het daarvoor aangewende vermo
gen en de hiermee gepaard gaande risico's, 
b) b) de toerekening van vermogensbestanddelen en activiteiten alsmede de opbreng
sten tussen hoofdvestiging en vaste inrichting, en 
c) de vraag of aandelen in een buitenlandse (dochter)vennootschap als deelneming 
dan wel als belegging of als voorraad worden gehouden.474 

Het rulingbeleid maakt deel uit van het beleid dat de Belastingdienst voert waar het 
afspraken met individuele belastingplichtigen betreft. Bij het geven van zekerheid 
vooraf zal de inspecteur zich derhalve steeds de vraag moeten stellen waar de grens 
ligt tussen een streven naar een redelijke uitleg of toepassing van de relevante wets
bepalingen en grensverleggend gedrag. De ruling mag niet in strijd zijn met de wet, 
het beleid of de jurisprudentie. Evenmin mag de ruling in strijd zijn met het 'at-

Kamer der Staten-Generaal. Hierin werd een vijftal standaardrulings onderkend, nl. houdsterrulings, 
financieringsrulings, royalty-rulings, cost-plus-rulings en rulings voor foreign sales corporations in 
Nederland. Daarnaast bestaan nog de resale-minusruling en zoals gezegd de informeel-kapitaalruling. V-
N 1995, blz. 848. 
473 Het verruimde rulingbeleid leidde in de periode 1993/1994 tot het naar Nederland halen van bijna 1 
miljard gulden aan investeringen. In beperkte kring heeft het beleid echter ook aanleiding gegeven tot 
kritiek aan het adres van de staatssecretaris, omdat het Nederlandse bedrijfsleven zou worden achterge
steld. In Fiscaal Up-to-date 95-987 werd deze beschuldigd van willekeur, opportunisme, handjeklap en 
'gesjacher'. Zie ook de brief van de staatssecretaris aan de voorzitter van de Vaste Commissie van Finan
ciën van 14 december 1994, nr. DB94/4108M, Futd 95-56. 

Artikel 12, aanhef en onder ƒ van de Gewijzigde Organisatieregeling Belastingdienst van 27 januari 
1989 (Stscrt. 1989, 253) (vervallen) en Mededeling, ongedateerd en ongenummerd, V-N 1994, blz. 173. 
In de resolutie nr. CA 90/3 van 26 april 1990 werd de ruling beschreven als een standpuntbepaling door 
de belastingadministratie binnen het kader van belastingwet, jurisprudentie en resoluties met betrekking 
tot de vraag wat kan gelden als een beloning 'at arm's length' voor activiteiten die in Nederland daad
werkelijk worden verricht binnen gelieerde verhoudingen. 
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arm's-length-beginsel' zodat de OESO dit hanteert. Hierdoor wordt oneerlijke con
currentie met het Nederlandse bedrijfsleven voorkomen. Maatwerkrulings dienen 
dan ook aan te sluiten bij hetgeen in de normale aanslagregeling van Nederlandse 
vennootschappen wordt aanvaard.475 

In dit verband oordeelde het hof 's-Gravenhage in 1995 dat de inspecteur uit mocht 
gaan van een 6% spread op de royalties die een BV ontving, die uitsluitend royalty-
doorstroomactiviteiten verrichtte in concernverband. Het hof overwoog dat voor 
deze activiteiten reeds tientallen jaren de mogelijkheid bestond om door middel van 
een ruling zekerheid vooraf te verkrijgen over de marges die de Belastingdienst in dit 
verband als zakelijk aanvaardt. De BV had niet om een dergelijke ruling verzocht. 
Het hof trok uit het feit dat zich in de loop der jaren voor deze categorie een stan-
daardruling had ontwikkeld de conclusie dat de percentages die in het rulingbeleid 
werden gehanteerd in de betreffende branche reeds geruime tijd algemeen als 'aï 
arm's length' tot stand gekomen zakelijke vergoedingen werden aanvaard. Het per
centage dat de inspecteur hanteerde sloot aan bij de percentages van de standaard-
ruiing. De BV wilde daarvan afwijken door een 2% spread aan te houden, maar 
slaagde niet in het bewijs dat de 6% spread te hoog was.47 

3.3.2.1 Rulings - standpuntbepaling vooraf of (vaststellings)overeenkomst? 

Dat een ruling in elk geval moet worden gezien als een overeenkomst blijkt reeds uit 
het feit dat elke ruling een aantal voorwaarden bevat waaraan de belastingplichtige 
moet voldoen, wil de ruling niet vervallen.477 Met name waar het maatwerkrulings 
betreft zal het arm's-length-percentage waarin beide partijen zich kunnen vinden niet 
dan na (soms uitvoerige en langdurige) onderhandelingen worden vastgesteld, waar
bij daarnaast nog een uitgebreid scala aan afspraken gemoeid is over de zakelijke 
beloning van bepaalde activiteiten. Van een enkele toezegging aan de zijde van de 
fiscus kan derhalve moeilijk worden gesproken. In 1997 overwoog de Hoge Raad dat 
van een vaststellingsovereenkomst ook sprake kan zijn indien de onzekerheid of het 
geschil is terug te voeren op onzekerheid over de uitleg van een regel van dwingend 
recht of over het resultaat waartoe een rechtsverhouding leidt die door een dergelijke 
regel wordt beheerst.47 Dit laatste is precies wat met het afgeven van een ruling 

gebeurt. Anders dan de eerste volzin § 5 van de in 1997 gepubliceerde Kaders voor 
vaststellingsovereenkomsten479 suggereert, verdient het derhalve de voorkeur de 
ruling als een vaststellingsovereenkomst te duiden. Gezien de wijze van totstandko-

475 HR 3 juli 1991, BNB 1991/255. 
476 Hof 's-Gravenhage 12 september 1995, V-N 1996, blz. 921. 

Een standaardvoorwaarde is bijvoorbeeld dat de ruling vervalt indien niet binnen negen maanden na 
akkordering een aanvang is gemaakt met de daarin omschreven activiteiten. 
478 Caspers-Schmitz, HR 21 april 1995, NJ 1997, 570. De Hoge Raad verwees hierbij naar HR 5 april 
1991, NJ 1992, 244 en HR 14 februari 1992, NJ 1992, 245. 
479 Be 
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ming is de vaststellingsovereenkomst voor dergelijke afspraken een geschikter mid
del dan de toezegging.4 

Het enige motief dat kan dat kan worden aangevoerd om een ruling niet als een vast
stellingsovereenkomst op te willen vatten is gelegen in de bevoegdheid van de in
specteur. Vaststellingsovereenkomsten kunnen immers door elke inspecteur worden 
gesloten, terwijl rulings uit beleidsoverwegingen enkel mogen worden afgegeven 
door de Belastingdienst/Grote ondernemingen te Rotterdam. Dit probleem had in de 
Kaders voor vaststellingsovereenkomsten evenwel eenvoudig kunnen worden onder
vangen door een bepaling op te nemen dat vaststellingsovereenkomsten die het ka
rakter van een ruling hebben dienen te worden overgedragen aan de Belasting
dienst/Grote ondernemingen te Rotterdam. 

3.3.3 Overige uitlatingen die vertrouwen opwekken 

Nadat de Hoge Raad in 1969481 het vereiste van wilsovereenstemming voor het ont
staan van gebondenheid had verworpen, volgden in 1981 en 1985 de arresten 
Heesch-Reijs en Patelski-Sittard, waaruit bleek dat een toezegging uit eigen hoofde 
bindt.482. Het standaardarrest voor de verbindendheid van uiüatingen door de Belas
tingdienst werd gewezen in 1979. In dat arrest overwoog de Hoge Raad dat opge
wekt vertrouwen door een inlichting of toezegging wordt beschermd, indien de toe
zegging of de inlichting niet zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing dat 
de belanghebbende op nakoming daarvan in redelijkheid niet mocht rekenen.4 

In 1989 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat alleen sprake is van door een toezegging 
opgewekt vertrouwen indien bij de belanghebbende de gerechtvaardigde indruk is 
ontstaan dat sprake was van een bewuste standpuntbepaling van de inspecteur. Uit 
dit arrest blijkt, zoals reeds hierboven in § 3.2.1.1. werd opgemerkt, dat het daarbij 
steeds gaat om situaties waarin over het van belang zijnde punt is onderhandeld, 
althans is gesproken, en daarover hetzij overeenstemming is bereikt, hetzij een 
standpunt is ingenomen waarop de ander in vertrouwen is afgegaan. 
In 1998 bevestigde de Hoge Raad dit standpunt. Het Hof had belanghebbendes be
roep op het vertrouwensbeginsel verworpen op grond van de overweging dat geen 
sprake was van een toezegging of standpuntbepaling. In cassatie tegen dit oordeel 
overwoog de Hoge Raad dat, nu over het onderhavige geschilpunt uitgebreid was 
gecorrespondeerd het hof, ter beantwoording van de vraag of in het onderhavige 
geval sprake was van in rechte te beschermen vertrouwen, had behoren te onderzoe
ken of de omstandigheden die de belanghebbende voor het hof had aangevoerd -
voorzover nodig in hun onderlinge samenhang te beoordelen - de gevolgtrekking 

480 Zie ook Happé, 1996, blz. 218. 
481 Lindeboom-Gem. Amsterdam, HR 19 december 1969, NJ 1970, 154. Zie ook § 3.3. 
482 Respectievelijk HR 13 februari 1981, NJ 1981, 456 en HR 25 januari 1985, NJ 1985, 559. Zie ook 
Frenkel-KRO, HR 1 juli 1985, NJ 1986, 692. 
483 HR 26 september 1979, BNB 1979/311. 
484 HR 13 december 1989, BNB 1990/119. 
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rechtvaardigden dat deze bij hem de indruk hadden kunnen wekken dat de gedrags
lijn die de inspecteur gedurende een aantal jaren had gevolgd berustte op een be
wuste standpuntbepaling.485 

Wil sprake zijn van gebondenheid, dan moet derhalve meer geïnvesteerd zijn dan het 
vertrouwen alleen. De gerechtvaardigdheid van het vertrouwen hangt daarmee af van 
de waardering van omstandigheden die bij de belastingplichtige die indruk hebben 
kunnen wekken. Bijvoorbeeld indien voorafgaand aan het vaststellen van de aanslag 
het van belang zijnde punt uitdrukkelijk en gemotiveerd aan de orde is gesteld, in
dien de inspecteur bewijsstukken en correspondentie heeft geraadpleegd of indien 
besprekingen werden gevoerd. Het doet er dan niet meer zo veel toe hoe men de 
uitlating in kwestie kwalificeert, zoals ook blijkt uit het hierna in § 3.3.3.1. bespro
ken geval. 

3.3.3.1 De geruststellende verklaring 

Naast uitlatingen als toezeggingen of inlichtingen kan een nieuwe aanvullende bron 
van verbintenissen worden gevonden in het arrest van de burgerlijke kamer van de 
Hoge Raad van eind 1994486, waarin deze oordeelde dat ook een geruststellende 
verklaring vertrouwen kan wekken. Wat was hier het geval? 
Securicor voerde in 1989 besprekingen met Van Luijk BV inzake het ter beschikking 
stellen van beveiligingspersoneel. Bij die besprekingen was ook een personeelslid 
(A) van Nederlandse Benzol Maatschappij BV (NBM) aanwezig, waarvan Van Luijk 
BV een volle dochter was. A gaf zijn visitekaartje, waaruit bleek dat hij 'Manager 
Operations' bij NBM was, aan de vertegenwoordiger van Securicor. Namens NBM 
deelde hij Securicor mede dat Van Luijk BV in verband met een brandstichting op 
haar bedrijfsterrein haar activiteiten binnenkort zou beëindigen en dat haar crediteu
ren behoorlijk zouden worden bejegend. Voor Securicor was deze verklaring vol
doende aanleiding om met Van Luijk BV in zee te gaan. Van Luijk BV ging in ja
nuari 1990 failliet, onder meer omdat de verzekeringsmaatschappij niet uitkeerde. 
Hierdoor bleef Securicor over de periode 1 januari t/m 5 februari 1990 zitten met 
een onbetaalde rekening van bijna f 30.000. Zij sprak NBM voor dit bedrag aan. 
Deze gaf echter niet thuis. Securicor spande vervolgens een procedure tegen NBM 
aan. Zij meende dat NBM jegens haar onrechtmatig had gehandeld door het ver
trouwen, bij Securicor opgewekt door de geruststellende verklaring van A dat NBM 
zich zo nodig de belangen van crediteuren - en dus ook van Securicor - zou aantrek-

485 HR 1 juli 1998, BNB 1998/308. 
HR 18 november 1994, NJ 1995, 170. Een voorloper in het anglo-amerikaanse recht op dit terrein is 

Esso Petroleum Ltd. v. Mardon, (1976), 2 All ER 5. Een oliemaatschappij wil een pompstation verhuren. 
De potentiële huuurder trekt de prognose omtrent de te behalen omzet (volgens de oliemaatschappij X) in 
twijfel, waarop de vertegenwoordiger van de oliemaatschappij antwoordt dat de prognose wel degelijk 
reëel is. Daaraan voegt hij toe: 'You are the layman, we are the experts'. De rechter kan deze uitlating 
duiden als een garantie zijdens de oliemaatschappij dat de omzet X zal bedragen. Zie H.C.F. Schoordijk, 
Vermogensrecht naar Nieuw BW, blz. 94. 
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ken, te beschamen. NBM verweerde zich met de stelling dat Securicor wist dat Van 
Luijk tenonder zou gaan en desniettemin naliet de daaraan verbonden risico's op 
adequate wijze te dekken, bijvoorbeeld door het verlangen van zekerheid. Het hof 
stelde Securicor evenwel in het gelijk: 'Gelet op de functie in het zakelijk verkeer 
van een visitekaartje en de zeer nauwe band tussen NBM en Van Luijk, waarmee 
Securicor kennelijk bekend was, was het alleszins aannemelijk dat Securicor de van 
A afkomstige mededelingen over het toekomstig betalingsgedrag van haar aanstaan
de contractspartner Van Luijk heeft toegeschreven aan NBM (..)', aldus het hof. 
In cassatie voerde NBM aan dat A er op het moment van de uitlating nog vanuit was 
gegaan dat de verzekering zou uitkeren, waardoor Van Luijk BV in elk geval vol
doende middelen zou hebben om haar crediteuren te voldoen, terwijl enkele maan
den later bleek dat dit niet het geval was. De Hoge Raad verwierp het cassatiebe
roep: mede in aanmerking genomen dat NBM enig aandeelhouder en bestuurder van 
Van Luijk was had NBM bij Securicor het vertrouwen kunnen wekken dat haar fac
tuur zou worden betaald. Door dit vertrouwen niet te honoreren handelde NBM 
onrechtmatig.487 

Het hierboven besproken arrest heeft in fiscale kringen nauwelijks aandacht gekre
gen. Uit de hiernavolgende uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage blijkt evenwel 
dat de regel die de Hoge Raad in zijn arrest van 1994 heeft geformuleerd ook geldt 
voor de verhouding tussen de burger en de Belastingdienst. De gelijkenis tussen 
beide gevallen is evident. Ook hier bestond een nauwe band tussen de derde (P) en 
de schuldenaar (zijn dochter) en was de schuldenaar onvermogend. 
P en zijn dochter hadden beiden een personenauto met Duits kenteken ingevoerd. In 
verband hiermee ontvingen zij van de inspecteur Invoerrechten en Accijnzen in 1989 
elk een aanslag van resp. f16.858 en f24.352 aan omzetbelasting en bijzondere 
verbruiksbelasting. Tijdens de zitting voor het hof 's-Hertogenbosch werd vastge
steld dat de aanslagen aan P hadden moeten worden opgelegd. Het hof stelde daarop 
voor de aanslag van P in stand te houden en die van de dochter te vernietigen. De 
inspecteur ging daarmee echter niet akkoord, omdat die aanslag slechts f 16.858 
bedroeg. De partijen kwamen vervolgens overeen dat de helft van het totaal ver
schuldigde bedrag zou worden betaald. Uit praktisch oogpunt liet het hof de aanslag 
ten name van P vervallen. De aanslag ten name van P's dochter werd verminderd tot 
f20.605. Daarbij verklaarde P dat hij het bedrag van de aanslag zou voldoen. Hij 
bleef evenwel in gebreke en de Belastingdienst vorderde schadevergoeding wegens 
onrechtmatig handelen c.q. niet-nakoming van het gegeven woord. De rechtbank 
overwoog dat, ook al zou niet expliciet zijn toegezegd dat P het bedrag van de aan
slag zou betalen, de inspecteur in elk geval aan de verklaringen en gedragingen van 
P en diens gemachtigde tijdens en kort na de zitting van het hof het gerechtvaardigde 
vertrouwen had kunnen ontlenen dat P ervoor zou zorgen dat dat bedrag werd be
taald. P had dit vertrouwen beschaamd. Dit leidde tot de conclusie dat de vordering 

170. 
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van de Staat tot schadevergoeding op grond van onrechtmatig handelen van P toe
wij sbaar was.488 

Uit de overwegingen van de rechtbank blijkt dat de vraag of al dan niet sprake was 
van een overeenkomst tussen P en de inspecteur, anders dan P stelde, in het onder
havige geval niet van belang was.489 Evenals de toezegging bindt de geruststellende 
verklaring op grond waarvan is gehandeld, uit eigen hoofde. Zoals gezegd moet die 
gebondenheid niet worden gezocht in een afbakening van begrippen als toezegging, 
inlichting of (geruststellende) verklaring, maar in het voorliggende feitencomplex. 
Als de wederpartij op grond van het gegeven woord in goed vertrouwen heeft ge
handeld ontstaat een verbintenis tot vergoeding van diens schade, indien gestand-
doening achterwege blijft. Het doet evenmin ter zake hoe deze situatie juridisch moet 
worden geduid. Soms is het beoordelingskader de redelijkheidstoets, soms is het 
wanprestatie of onrechtmatige daad.490 

Uit de uitspraak blijkt tevens dat de eis van maatschappelijk betamelijkheid mee
brengt dat ook de inspecteur zich op opgewekt vertrouwen kan beroepen. Deze op
vatting strookt met het uitgangspunt dat de inspecteur in het algemeen van de ge
loofwaardigheid van een toezegging van een belastingplichtige moet uitgaan.491 De 
verplichting die P had om het overeengekomen bedrag te betalen vloeide voort uit 
het vertrouwen dat was opgewekt door de geruststellende verklaring die hij tijdens 
de zitting van het hof jegens de inspecteur had afgelegd. 

3.3.3.2 Uitlatingen met de kracht van beleidsregels 

'Onder 'recht' in de zin van artikel 99eerste lid, ten 2 van de Wet op de Rechterlijke 
Organisatie moet mede worden begrepen door een bestuursorgaan binnen zijn be
stuursbevoegdheid vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels over de uitoe
fening van zijn beleid, die weliswaar niet kunnen gelden als algemeen verbindende 
voorschriften, omdat zij niet krachtens enige wetgevende bevoegdheid zijn gegeven, 
maar die het bestuursorgaan wel op grond van enig algemeen beginsel van behoorlijk 
bestuur binden,' aldus de Hoge Raad in 1990.492 Het ligt voor de hand dat voor ge
bondenheid aan deze regels geen dispositievereiste geldt. 

488 Rechtbank 's-Gravenhage 27 december 1995, V-N 1996, blz. 372, FED FW 1996/234, m. nt. A.K.H. 
Klein SprokkeIhorst,V-N 1996, blz. 372. Zie ook § 2.2.4. 
189 Anders: I. de Bruin & P.J. Wattel, De civiele actie lot nakoming van een fiscaal compromis, NTBR 
1996/9, blz. 233, die een scala van 'submogelijkheden' bespreken, afhankelijk van de vraag of het ver
trouwen van de inspecteur in dan wel buiten het kader van een overeenkomst was opgewekt. Geen van 
deze opties, die allerlei mogelijke overeenkomstconstiucties inhouden, is evenwel noodzakelijk voor het 
aannemen van gebondenheid. 
4 Zie daarover ook Nieskens-Isphording, 1991, blz. 32. 
491 HR 15 februari 1995, BNB 1995/95. 
492 HR 28 maart 1990, BNB 1990/194*, m. nt. P. den Boer. Zie ook art.l:3, vierde lid van de Algemene 
wet bestuursrecht. De definitie sluit aan bij het arrest van de burgerlijke kamer van de Hoge Raad van 11 
oktober 1985, NJ 1985, 322. 
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Onder (begunstigend) beleid worden blijkens een arrest van de Hoge Raad uit 1983 
ook onderschriften verstaan van de staatssecretaris bij gepubliceerde jurisprudentie, 
waarin bijvoorbeeld wordt uiteengezet op welke gronden van het instellen van cas
satieberoep is afgezien. Deze uitlatingen hebben dezelfde geldingskracht als gepu
bliceerde beleidsregels. De Hoge Raad overwoog dat een belastingplichtige in ver
trouwen had mogen afgaan op een mededeling van de staatssecretaris onder de hof
uitspraken BNB 1966/246 en BNB 1970/95, dat hij kon instemmen met een soepele 
waardering van een woonhuis voor de Successiewet voor naaste familieleden die in 
het woonhuis van de erflater blijven wonen. Bij de uitleg van dergelijke uitlatingen 
behoort ervan te worden uitgegaan, aldus de Hoge Raad, dat de belastingplichtigen 
'deze hebben moeten begrijpen zoals zij naar de objectieve beschouwing van de 
rechter redelijkerwijze dienen te worden opgevat'. 

In 1996 oordeelde de Hoge Raad ten aanzien van een uitlating van de minister van 
Verkeer en Waterstaat, waarbij was toegezegd dat in situaties waar oppervlaktewater 
als grondstof werd gebruikt, bij de berekening van de vervuilingswaarde van het 
weer geloosde water, de 'ingenomen' vervuiling van het water in mindering zou 
worden gebracht, dat een dergelijke uitlating van de minister begunstigend beleid 
was, waaraan het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren op grond van het 
vertrouwensbeginsel gebonden was. De toezegging was hier overigens correct toe
gepast, waardoor de aanslag gedeeltelijk in stand bleef.494 

3.3.3.3 Dispositie als ontstaansvoorwaarde voor gebondenheid 

Voor de verbindendheid van inlichtingen, die qua karakter verder afstaan van situa
ties waarin op grond van onderhandelingen en dergelijke gebondenheid kan ontstaan, 
heeft de belastingkamer van de Hoge Raad in 1979 een dispositievereiste geformu
leerd. Gebondenheid aan een inlichting ontstaat alleen indien de belanghebbende, 
afgaande op de inlichting, een handeling heeft verricht of nagelaten als gevolg waar
van hij, naast het alsnog betalen van de verschuldigde belasting, schade lijdt.495 Hier 
kan een parallel worden getrokken met het in 1959 gewezen privaatrechtelijke arrest 
Van Dongen-Van den Oetelaar, waarmee een aanzet werd gegeven tot het maken 
van onderscheid tussen eenzijdige rechtshandelingen om niet en eenzijdige rechts
handelingen om baat. Bij de eerste categorie werd het nadeelsvereiste ingevoerd, dat 
wil zeggen dat het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij moet worden 

493 HR 2 maart 1983, BNB 1983/150, m. nt. Laeijendekker. Happé, 1996, blz. 162. 
494 HR 13 maart 1996, BNB 1997/17. Uiteraard leidt niet elke uitlating van een bewindspersoon tot 
begunstigend beleid. In 1997 oordeelde de Hoge Raad dat een uitspraak van de minister van landbouw 
dat de fraude met de overschotheffing niet te bestrijden was, niet kon worden aangemerkt als begunsti
gend beleid. HR 12 november 1997, V-N 1997, blz. 4354. 
495 HR 26 september 1979, BNB 1979/311. 
496 Van Dongen-Van den Oetelaar, HR 15 mei 1959, NJ 516, m. nt. D.J. Veegens, later gevolgd door de 
zgn. ontslagarresten (Hensels - Seegers en Musters, HR 29 november 1974, NJ 1975, 211, m. nt. G.J. 
Scholten, en Overspannen verkoopleider, HR 5 december 1975, NJ 1976, 223, m. nt. G.J. Scholten. Zie 
ook Van Dunne I, 1997, blz. 99. 
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beschermd indien deze door een terugdraaien van de rechtshandeling in een ongun
stiger toestand zou raken omdat zij in haar gerechtvaardigd vertrouwen iets heeft 
gedaan of nagelaten dat niet meer zonder nadeel kan worden hersteld. In 1981 be
vestigde de Hoge Raad dit onderscheid nadrukkelijk.497 

In 1990 besliste de Hoge Raad terzake van onjuiste informatie die de Belastingdienst 
in een individueel geval had verstrekt dat de Belastingdienst daaraan gebonden was, 
nu de verkregen informatie voor de belanghebbende 'mede bepalend' was geweest 
om tot aankoop van een pand over te gaan.498 

In 1988 nam de Hoge Raad ten aanzien van onjuistheden in de voorlichting het 
standpunt in dat de belastingadministratie daardoor in de regel niet wordt gebonden. 
Deze regel vloeit voort uit 'het belang dat zowel de belastingadministratie als de 
belastingplichtigen erbij hebben dat de administratie haar voorlichtende taak onbe
lemmerd en zo ruim mogelijk kan vervullen'. Dit ligt anders, indien de belasting
plichtige: 
1) de onjuistheid niet had behoeven te beseffen en 
2) het dispositievereiste is vervuld.499 

Een andere situatie waarin een dispositievereiste geldt is die, waarin sprake is van 
een verspreking of vergissing. Zoals hierboven aangegeven geldt normaliter de regel 
dat een toezegging door de Belastingdienst gedaan, bindend is indien sprake is van 
een bewuste tandpuntbepaling. Dat ligt anders indien deze vrijwel onmiddellijk 
wordt herroepen, omdat sprake was van een vergissing. Dan komt belanghebbende 
geen beroep meer toe op het vertrouwensbeginsel, tenzij hij zijn leven op de oor
spronkelijke uitlating van de Belastingdienst heeft ingericht, met andere woorden, 
tenzij hij iets heeft gedaan of nagelaten wat niet meer zonder nadeel kan worden 
hersteld. Aldus de Hoge Raad in 1995 in een kwestie waarin belastingschuldige 
meende dat vertrouwen was gewekt door de ontvanger. Een commies had de belas
tingschuldige medegedeeld dat diens belastingschuld was verjaard. Deze mededeling 
werd twee dagen later schriftelijk herroepen door diens direct-leidinggevende. De 
Hoge Raad oordeelde dat van een in redelijkheid te honoreren vertrouwen geen 
sprake is indien dat vertrouwen werd gewekt door een uitlating die, omdat zij naar de 
mening van de Belastingdienst op een vergissing berustte, 'onverwijld en onmisken
baar duidelijk' werd herroepen, zoals hier het geval was. Dit ligt anders indien en 
voor zover de belanghebbende intussen op grond van het kortstondig gewekt ver
trouwen iets heeft gedaan of nagelaten dat niet meer zonder nadeel kan worden her
steld, aldus de Hoge Raad.500 

Buiten de situatie dat sprake is van inlichtingen geldt, zo blijkt uit het bovenstaande, 
ook bij kortstondig gewekt vertrouwen een dispositievereiste. Wordt een onjuiste 

497 Huize Helena (Ouwens-van Hussen), HR 12 juni 1981, NJ 1982, 238, m. nt. CJHB. 
498 HR 19 december 1990, BNB 1991/77. 
499 HR 9 maart 1988, NJ 1989, 715, m.n. M.S., BNB 1988/148, m. nt. Den Boer. 
500 HR 17 november 1995, V-N 1995 blz. 4349. 
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mededeling, toezegging of andere uitlating van die aard, die gezien het voorliggende 
feitencomplex moet worden opgevat als een bewuste standpuntbepaling, onverwijld 
en onmiskenbaar duidelijk herroepen, dan moet de belanghebbende reeds iets heb
ben gedaan of nagelaten waardoor hij schade lijdt, wil sprake zijn van gebondenheid 
aan de zijde van de Belastingdienst. 

3.4 HET GELIJKHEIDSBEGINSEL ALS BRON VAN VERBINTENISSEN 

Zoals in de vorige paragraaf reeds impliciet werd verondersteld is de fiscale wetge
ving niet een geheel van duidelijke regels, maar eerder een raamwerk waarbinnen 
voor de betrokkenen op velerlei terrein een eigen invulling mogelijk is . Zowel de 
belastingwetgever als de Belastingdienst dienen naar duidelijkheid te streven bij de 
inbreuk die de belastingheffing op het vermogensrecht van de burgers maakt. Bij 
onduidelijke wetgeving dient de Belastingdienst derhalve een eigen standpunt in te 
nemen en volgens dat standpunt te handelen. Het gelijkheidsbeginsel speelt op dit 
terrein een fundamentele rol. Indien een vaste gedragslijn van de fiscus niet alge
meen bekend is kan de burger niet vaststellen of hij zich feitelijk en rechtens in de
zelfde omstandigheden bevindt en derhalve al dan niet met succes een beroep zou 
kunnen doen op een standpunt dat de Belastingdienst ten aanzien van de belasting
heffing van een individuele belanghebbende heeft ingenomen. Een grote mate van 
beoordelingsvrijheid leidt ontegenzeglijk tot verschillen in behandeling. Het verweer 
dat de belastingplichtige hiertegen openstaat is een beroep op het gelijkheidsbegin-
sel.503 

In een standaardarrest heeft de Hoge Raad inl979 geoordeeld dat een juiste wetstoe
passing door dit beginsel opzij kan worden gezet. Het betrof hier een standpunt dat 
de inspecteur ten aanzien van een bepaalde groep belastingplichtigen had ingeno
men, maar dat hij in het geval van de belanghebbende, dat daarvan niet afweek, 
weigerde in te nemen.504 Er kon derhalve worden gesproken van begunstigend, niet-
gepubliceerd beleid. In 1980 definieerde de Hoge Raad deze situatie nader: daaron
der moet worden verstaan beleid dat voor de betrokken belastingplichtige een begun
stiging inhield en waarvan in het geval van de belanghebbende is afgeweken.505 De 
doelstelling van het beleid speelt hier een beslissende rol. Vormt deze een objectieve 
en redelijke rechtvaardigingsgrond voor de ongelijke behandeling van gelijke geval
len, dan kan geen beroep op het gelijkheidsbeginsel worden gedaan.506 

501 Aldus Van Dijck, Voorzitter van het Symposium 'In goed overleg'. Zie het Verslag van het symposi
um in WER 1987/5803, blz. 1580. 
502 Happé 1996, blz. 57. 
503 Voor een uitputtende uiteenzetting verwijs ik naar het proefschrift van Happé, 1996, blz. 286 e.v. 
504 HR 6 juni 1979, BNB 1979/211, voortgezet in HR 18 juni 1980, BNB 1980/223. 
505 HR 24 september 1980, BNB 1980/316. Happé, 1996, blz. 295. 
506 HR 9 februari 1994, BNB 1994/109. Happé, 1996, blz. 308. Zie bijvoorbeeld ook HR 23 september 
1998, BNB 1998/376 m. nt. P. Kavelaars, HR 23 september 1998, BNB 1998/374, m. nt. Snoijink, HR 
26 augustus 1998, BNB 1998/332 en HR 15 juli 1998, BNB 1998/293, m. nt. Wattel. 
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De Raad van State heeft in dit kader in 1994 een uitspraak gedaan over de open
baarmaking van rulings die ook van belang is voor andere standpunten van de Be
lastingdienst, zoals toezeggingen en vaststellingsovereenkomsten waarin een stand
puntbepaling is opgenomen. 7 Een ruling kan immers, evenals de vaststellingsover
eenkomst, worden gekwalificeerd als een handelen van de Belastingdienst waaraan 
belanghebbende het vertrouwen mag ontlenen dat de belastingheffing te zijnen aan
zien op een bepaalde wijze zal geschieden. De Raad van State heeft daarin beslist dat 
rulings zich lenen voor openbaarmaking in een niet tot personen of bedrijven her
leidbare vorm. In dit kader zou met evenveel recht kunnen worden gezegd dat ook 
vaststellingsovereenkomsten in geanonimiseerde vorm zich lenen voor publikatie.508 

In beginsel valt een standpuntbepaling in een concreet geval niet onder het begrip 
'beleid', maar vormt deze slechts een mogelijk begin daarvan, zodat een beroep op 
het gelijkheidsbeginsel niet opgaat. Beleidsregels zijn immers algemene, bij besluit 
vastgestelde regels, zonder specifieke wettelijke grondslag, ter uitoefening van enige 
bestuursbevoegdheid van het bevoegde bestuursorgaan. De consequentie van deze 
uitspraak is niettemin dat in voorkomende gevallen, indien een derde hierom ver
zoekt, de standpuntbepaling - ontdaan van eventuele bedrijfs- en fabricagegegevens 
en in geanonimiseerde vorm - openbaar zal moeten worden gemaakt. Ten gevolge 
van de werking van de in 1992 in een tweetal standaardarresten geïntroduceerde 
meerderheidsregel509 kan het gevolg hiervan zijn dat, indien sprake is van een aantal 
gelijkluidende standpuntbepalingen zoals standaardrulings, de Belastingdienst een 
contracteerverplichting opgelegd krijgt. Is slechts sprake van één geval, dan ligt dit 
anders. In 1995 oordeelde de Hoge Raad immers dat, indien een belastingplichtige 
zich beroept op slechts één vergelijkbaar geval waarin ten gunste van de betrokkene 
van de wet werd afgeweken, terwijl hijzelf behoort tot de meerderheid van gevallen 
waarin de wet juist is toegepast, geen beroep kan worden gedaan op het gelijkheids
beginsel.510 

De inspecteur en de ontvanger ontlenen hun bevoegdheid tot het vormen van beleid 
rechtstreeks aan de wet. Op grond van het bepaalde in artikel 1:3, vierde lid van de 
Algemene wet bestuursrecht is immers elk bestuursorgaan, en derhalve ook de lokale 
inspecteur en/of ontvanger, bevoegd tot het vaststellen van beleidsregels. Het ver
eiste van rechtszekerheid vergt evenwel dat de dienstleiding waar nodig beleid vormt 
en dit beleid ook kenbaar maakt. Dit brengt mede dat de beleidsvrijheid van belas
tingambtenaren binnen aanvaardbare proporties dient te blijven511. Het besluit van de 

507 RvSt 7 juli 1994, V-N 1994/2353. 
De staatssecretaris is evenwel geen voorstander van publikatie van vaststellingsovereenkomsten. 

Kamerstukken II 1997/1998, Aanhangsel, 890, V-N 1998, blz. 1512. 
509 HR 17 juni 1992, BNB 1992/294 en BNB 1992/295. 
510 HR 28 juni 1995, BNB 1995/281. Happé, 1996, blz. 333. Zie bijvoorbeeld ook HR 15 juli 1998, 
BNB 1998/346, m. nt. Happé, en HR 7 oktober 1998, BNB 1998/383, m. nt. W.J.M.N. Snoijink. 
511 Zie ook Stevens, WFR 1987/5803,blz. 1570, waar deze pleitte voor het ontwikkelen van eenduidige 
beleidscriteria door de wetgever. 
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staatssecretaris van 26 januari 1998, waarin de gedragsregels inzake de vaststelling 
van fiscaal uitvoeringsbeleid en het geven van standpuntbepalingen worden gegeven 
en het beroep- en cassatiebeleid wordt vastgesteld, beperkt deze bevoegdheid even
wel, waarbij nadrukkelijk wordt gewezen op het vereiste van rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid. Bij elke boven het individuele geval uitstijgende beslissing dient 
thans de gehele dienstleiding, tot en met het ministerie, te worden betrokken, tenein
de tot een 'integrale afweging en afstemming' van beleidsregels te komen. 

3.4.1 Het vereiste van interne controle 

Teneinde de eenheid van beleid van de Belastingdienst te kunnen waarborgen wordt 
het fiscale beleid thans op landelijk niveau vastgesteld.513 Op eenheidsniveau kan 
van dergelijk beleid derhalve in beginsel niet worden afgeweken. De aanwezig
heid van beleidsregels ontslaat ambtenaren van de Belastingdienst echter niet van de 
verplichting in een individueel geval op grond van de voorliggende feiten en om
standigheden te beoordelen of van deze beleidsregels moet worden afgeweken. De 
klantmanagers en portefeuillehouders worden steeds vaker benaderd door externe 
organisaties met fiscaal-technische vragen van individueel, algemeen en landelijk 
belang, maar ook met het verzoek door middel van vooroverleg duidelijkheid te 
scheppen over de fiscale gevolgen van bepaalde handelingen. 
Overleg tussen een belanghebbende en de Belastingdienst heeft in het algemeen 
betrekking op de toepassing van het recht in een concreet geval. Indien redelijkerwijs 
aanleiding bestaat om aan te nemen dat een standpunt dat de Belastingdienst heeft 
ingenomen als (een begin van) beleid kan worden opgevat, omdat daarbij sprake is 
van interpretatie van rechtsregels (wetgeving of beleid) dan dient, alvorens een over
eenkomst tot stand komt, de procedure te worden gevolgd als neergelegd in het be
sluit van de staatssecretaris van 21 juli 1995, nr. AFZ94/4519M, gewijzigd bij het 
besluit van 26 januari 1998, nr. AFZ97/4609M, BNB 1998/90. De inspecteur of de 
ontvanger treedt dan in overleg met de portefeuillehouder. Dit overleg vindt plaats 
voordat de inspecteur of de ontvanger de standpuntbepaling geeft, tenzij een snelle 
en doelmatige klantbehandeling overleg vooraf verhindert. In dat geval vindt het 
overleg plaats nadat de standpuntbepaling is gegeven. De portefeuillehouder bereidt 
vervolgens een beslissing voor, inhoudende het al dan niet opnemen van de - voor
genomen - standpuntbepaling, zo nodig gewijzigd, in het vastgestelde beleid. 

512 AFZ97/4609M, BNB 1998/90, waarbij het Besluit van 21 juli 1995AFZ94/4519M, BNB 1995/260, 
werd vervangen. 
513 Besluit van 21 juli 1995, AFZ94/4519M, V-N 1995, blz. 2641, gewijzigd bij Besluit van 26 januari 
1998, AFZ97/4609M, BNB 1998/90. Daarin wordt bepaald dat het uit oogpunt van rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid voor een belastingplichtige niet mag uitmaken met welke inspecteur/ontvanger hij te 
maken heeft. 
514 Zie Hof Amsterdam, MKII, 11 oktober 1995, nr. 93/1312, V-N 1996, blz. 804. 
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Ook bij onderhandelingen tussen de burger en de Belastingdienst is het uiteindelijke 
doel van de belastingadministratie het formuleren en implementeren van beleid. 
Indien blijkt dat een groot aantal vaststellingsovereenkomsten of toezeggingen is - of 
moet worden - gesloten met hetzelfde karakter, dan kan het wenselijk zijn om deze 
ontwikkeling te doen neerslaan in een beleidsregel. Aldus worden rechtszekerheid en 
gelijkheid in behandeling bevorderd. Op de eenheden van de Belastingdienst is vanaf 
1992 een geautomatiseerd bestand Praktijkgevallen opgezet, waarin de behandeling 
van bijzondere gevallen en bijzondere aandachtspunten in het kort is weergegeven, 
zodat periodiek kan worden geïnventariseerd in welke gevallen bepaalde afspraken 
zijn gemaakt en wat hun consequenties zijn. Deze gegevens kunnen niet alleen wor
den benut voor de verdere ontwikkeling van branche- of segmentdocumentatie, het
geen de effectiviteit van de klantbehandeling verhoogt, maar ook voor het creëren 
van eenheid van beleid, omdat standpunten en afspraken die voor een bepaalde bran
che kenmerkend zijn aldus worden bewaard, gerangschikt en geanalyseerd. Een 
recente ontwikkeling is het invoeren van zgn. kennisgroepen, clusters gespecialiseer
de medewerkers die de portefeuillehouders en klantmanagers ondersteunen met 
adviezen. De standpunten die de kennisgroepen innemen, dienen in het algemeen 
door de klantmanagers te worden opgevolgd. Dit toepassen van 'standaardoplossin
gen' brengt het gevaar met zich mee dat het vereiste van normatieve uitleg zoals dat 
ook voor het belastingrecht is aanvaard, in het gedrang komt. Uit de in § 3.2.1. be
sproken jurisprudentie blijkt dat de Hoge Raad uitspraken casseert indien blijkt dat 
in individuele gevallen onvoldoende rekening werd gehouden met de omstandighe
den van het geval. 

3.5 R E D E L I J K H E I D E N B I L L I J K H E I D D O O R R E C H T S V I N D I N G P E R A N A L O G I A M 

Schoordijk heeft de Hoge Raad eind 1961 naar aanleiding van diens tweeslachtige 
houding in het arrest Quint-Te Poel (het betrof een vordering uit ongegronde verrij
king en de Hoge Raad, beducht voor een stroom van acties uit ongegronde verrij
king, oordeelde dat de vordering in het voorliggende geval moest worden afgewezen, 
hetgeen een onbillijk resultaat opleverde) een zekere mate van 'analogiephobie' 
verweten. Was de redenering van het arrest Quint-Te Poel voor het analogiserend 
denken van de Hoge Raad een aarzelend begin,516 na het in 1967 gewezen arrest 
Saladin-HBU is het aantal billijkheidsacties, de beoordeling van de innerlijke 
waarde en de billijkheid van rechtsregels in een concreet geval, evenwel gestaag 

515 Schoordijk, WPNR 4701, blz. 568. 
516 En het treurige arrest Gem. Katwijk-De Vroom, HR 18 april 1969, NJ 1969, 336, waarin een aanne
mer die op grond van een toezegging van de directeur Publieke Werken van de gemeente Katwijk was 
begonnen met baggerwerkzaamheden terwijl het werk hem nog niet officieel was gegund, achter het net 
viste toen het werk uiteindelijk naar een ander ging. Van Dunne II, 1997, blz. 655. 
517 NJ 1967, 261 m. nt. G.J.S. H.C.F. Schoordijk, De verbintenis uit de wet, Gastcollege aan de Suri
naamse Rechtsschool op 17 april 1968, Verspreid werk, 1991, blz. 108. Zie ook Asser-Vranken, 1995, 
blz. 50. 
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toegenomen. In dit verband kan worden gewezen op het in 1969 gewezen arrest Van 
Blaaderen-Van Dijk,518 waarin voor de bepaling van de grondslag voor schadeloos
stelling wegens opgezogen zand aansluiting werd gezocht bij het bepaalde in de 
artikelen 657 en 660 oud, thans art. 3:123 BW, betrekking hebbend op waardever
goeding bij het bouwen met andermans bouwstoffen. Overbekende voorbeelden zijn 
voorts het in 1976 gewezen arrest Pseudo-Vogelpest ' , waarin de regel van artikel 
1542 BW oud) dat de verkoper bekend moest zijn met verborgen gebreken werd 
geacht ook te gelden voor een derde die met de uitvoering van de overeenkomst was 
belast, en het arrest Ermes-Haviltex uit 1981.520 Billijkheidsacties dienen zich thans 
op de meest uiteenlopende terreinen aan.521 

Rechtsvinding door redenering per analogiam blijft niet beperkt tot een en hetzelfde 
rechtsgebied. In 1988 verwees de burgerlijke kamer van de Hoge Raad voor de gel
dingskracht van het gelijkheidsbeginsel in het bestuursrecht uitdrukkelijk naar het 
arrest van de belastingkamer van 6 juni 1979, BNB1979/211.522 

Een ander voorbeeld is het in 1995 gewezen arrest Gebr. S-K, waarin een zekere K 
het beheer voerde over de financiën van de gebroeders S, omdat deze hiertoe zelf 
niet in staat waren. Een verzoek daartoe was evenwel niet van hen uitgegaan. Bij de 
beantwoording van de vraag of K een verantwoordingsplicht jegens de gebroeders 
had, stelde de Hoge Raad geen onderzoek in naar de vraag of al dan niet sprake was 
van zaak waarneming. Een verantwoordingsplicht kon volgens de Hoge Raad immers 
ook voortvloeien 'uit hetgeen onder bepaalde omstandigheden volgens ongeschreven 
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt' .523 

In 1996 volgde het arrest Van der Tuuk Adriani-Batelaan, waarin het hof een arts 
een verrijkingsvordering toekende op een apotheker die zich in zijn rayon had ge
vestigd. De vergunning van de arts om een apotheek te houden was hem om die 
reden ontnomen. Arts en apotheker konden het niet eens worden over het bedrag dat 
de apotheek de arts diende te vergoeden. Het hof wees in zijn redenering per analo
giam onder meer op de bepalingen van de Wet Autovervoer personen en de Wet 
Autovervoer Goederen, waarin de financiële gevolgen van het wijzigen of intrekken 
van vervoersvergunningen 'aldus wordt geregeld, dat vergoeding van schade ten 
laste wordt gebracht van de andere ondernemers, die door het uitvallen van de con
current meer mogelijkheden krijgen tot het maken van winst en derhalve gebaat 
zijn.' De Hoge Raad ging in deze redenering mee.524 

Een voorbeeld in de invorderingssfeer is het arrest Ontvanger-Hamm q.q. uit 
1997,525 waarin door middel van - impliciete - redenering per analogiam voor de 

518 HR 31 januari 1969, NJ 1969, 241 m. nt. G.J.S., Van Dunne II, 1997, blz. 653. 
519 HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486 m. nt. G.J.S. 
520 HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635, m. nt. C.J.H.B. 

Voor een bespreking van enkele gevallen in de jaren negentig zie H.C.F. Schoordijk, Het 
(privaatrechtelijk) dogmatisch tekort, NJB 28 juni 1996, afl. 26, blz. 1005. 
522 Deltaschade, HR 15 juli 1988, NJ 1989, 714. 
523 HR 8 december 1995, NJ 1996, 274. 

525 HR 5 september 1997, NJ 1998, 437, V-N 1997, blz. 3282. Zie ook § 1.1. en § 3.9. 
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actie uit ongegronde verrijking een drietal grondslagen werd gevonden. In de eerste 
plaats werd verwezen naar de toerekeningsleer bij vertegenwoordiging. De curator 
vertegenwoordigt immers de faillissementsboedel als afgescheiden vermogen. Wil 
men het gedrag van de curator - het niet verifiëren of de failliete BV daadwerkelijk 
rechthebbende was - kwalificeren als een stilzitten, dan kan in de tweede plaats nog 
worden gedacht aan een analogie met het in 1933 gewezen arrest Salga-Bolla, waarin 
een stilzitten van een vertegenwoordiger werd aangemerkt als een (goedkeurende) 
verklaring van de rechtspersoon.526 Een derde grondslag werd gevonden in een rede
nering per analogiam die aansloot bij de schrijf- en tikfoutenleer bij ambtelijk ver
zuim. 

3.5.1 Rechtsvinding per analogiam in het belastingrecht 

Dat de feitenrechter rechtsvinding per analogiam toepast om in het voorliggende 
geval tot een redelijk resultaat te komen, kan worden aangetoond aan de hand van 
een simpel voorbeeld als de zaak Campina-Staat. Campina en de Belastingdienst 
hadden een overeenkomst bereikt over de fiscale behandeling van de certificaten die 
de coöperatie aan haar leden uitgaf naar maatstaf van de geleverde melk. De Belas
tingdienst zegde de afspraak na enige tijd op wegens gewijzigd inzicht. In de kortge
dingprocedure voerde de fiscus aan dat sprake was van een vaststellingsovereen
komst, zodat Campina niet ontvankelijk zou zijn. De president kwalificeerde de 
afspraak evenwel als een 'ruling' en verklaarde Campina op die grond ontvankelijk. 
De getroffen regeling vertoonde daarmee inderdaad sterke overeenkomsten. Een 
ruling wordt immers gevraagd opdat de belastingplichtige voor langere tijd zeker
heid heeft over de wijze van belastingheffing, en daarop zijn bedrijfsvoering kan 
inrichten. Het afgeven van een ruling heeft ingrijpende consequenties op fiscaal, 
administratief en commercieel gebied. Dit bracht mee dat de afspraak niet op korte 
termijn kon worden beëindigd.527 

In 1995 oordeelde het hof 's-Gravenhage dat een BV die uitsluitend royalty-
doorstroomactiviteiten verrichtte in concernverband een 6-% spread op royalties 
moest aanhouden, naar analogie van de standaardrulings die op dit gebied werden 
afgegeven, ondanks het feit dat de BV niet om een dergelijke ruling had verzocht.528 

Redenering per analogiam blijkt, zoals reeds opgemerkt in de Inleiding van deze 
studie, eveneens uit de arresten die de Hoge Raad in de loop van 1997 wees terzake 
van de invulling van het begrip kwade trouw als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van 
de Algemene wet inzake rijksbelastingen.529 De Hoge Raad oordeelde dat slechts 
sprake kan zijn van kwade trouw indien aannemelijk wordt gemaakt dat de belas-

526 Salga-Bolla, HR 17 november 1933, NJ 1934, 671. Van Dunne II, 1997, blz. 110. 
'27 Campina-Staat, KG rechtbank 's-Gravenhage 9 juli 1993, V-N 1993, blz. 2936, voortgezet in hof 's-
Gravenhage 23 februari 1995, nr. 93/1284, V-N 1995, blz. 1203. 
528 Hof's-Gravenhage 12 september 1995, V-N 1996, blz. 921. 
529 HR 11 juni 1997, BNB 1997/383c en 384c*, HR 29 oktober 1997, V-N 1997, blz. 4369. 
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tingplichtige bewust een te laag inkomen heeft opgegeven. Men zou kunnen zeggen 
dat de Hoge Raad hier aansluiting heeft gezocht bij het strafrechtelijk vereiste van 
opzet. Maar de redenering zou met evenveel recht een analogische toepassing kun
nen worden genoemd van de huidige privaatrechtelijke leer ten aanzien van bedrog, 
nu de norm die hier voor het voldoen aan de inlichtingenplicht in het belastingrecht 
werd geformuleerd overeenkomt met die van het bedrog als neergelegd in artikel 
3:44 derde lid BW. Daarin wordt bepaald dat van bedrog sprake is indien iemand 
opzettelijk een onjuiste mededeling doet of opzettelijk enig feit verzwijgt dat hij 
verplicht was mede te delen, of een andere kunstgreep pleegt. Onder dit laatste moet 
onder meer worden verstaan het aannemen van een valse hoedanigheid, het manipu
leren met stukken en dergelijke. 

3.5.2 De rol van de rechter in de rechtsontwikkeling 

De burgerlijke rechter kan thans de normen van redelijkheid en billijkheid ook bui
ten de gevallen die in de wet worden genoemd toepassen.531 In het belastingrecht 
heeft deze ontwikkeling gestalte gekregen door de introductie van de algemene be
ginselen van behoorlijk bestuur. Na de 'doorbraakarresten' van 1978 is daarmee 
immers ook in het belastingrecht de overheersende positie van de wet gerelati
veerd.532 Voor de analogische interpretatie in het belastingrecht is het gelijkheidsbe
ginsel van groot belang. Op grond daarvan worden gevallen die niet onder de woor
den van de wet zijn te brengen, maar wel aansluiten bij in de wet geregelde gevallen, 
onder het bereik van de wettelijke regeling gebracht. Voor een uitgebreide behande
ling van deze materie verwijs ik hier gaarne naar het proefschrift van Happé uit 
1996.533 

Inzicht in de wijze van rechtsvinding is voor de praktijk van eminent belang. De 
rechter speelt hierin een belangrijke rol. Naar huidig inzicht blijft diens taak immers 
niet meer beperkt tot het vaststellen van hetgeen de wetgever heeft gewild, maar van 
wat in onze tijd goed recht is.534 Het evenwicht tussen het vereiste van rechtszeker
heid door strikte toepassing van wettelijke bepalingen enerzijds en het streven naar 
redelijke oplossingen 'met werfkracht"535 anderzijds blijkt evenwel niet altijd een
voudig te vinden. In het Baksteenarrest en het arrest Ontvanger-Hamm q.q. uit 1997 
valt een stijgende tendens waar te nemen om recht te vinden door het hanteren van 
de juiste methode.536 

530 T & c BW(Hijma), Aantekening 5 bij art. 3:44. Cursiveringen van mij. 
531 G.J. Rijken, Redelijkheid en billijkheid, 1994, blz. 17. 
532 BNB 1978/135-137, besproken in § 2.2.1. Zie ook Happé, 1996, blz. 103. 
533 Happé, 1996, blz. 286 e.v. 
534 Schoordijk, 1996, blz. 22. 
533 De enige maatstaf voor de vraag of een vonnis of een wetenschappelijk oordeel deugt, is gelegen in de 
werfkracht die ervan uitgaat. Schoordijk, 1996, blz. 15. 
536 Schoordijk, Onverschuldigde betaling aan de faillissementsurator, 1997, blz. 14. 
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De burger zoekt zijn bescherming tegen het optreden van de Belastingdienst steeds 
minder bij de volksvertegenwoordiging en steeds vaker bij de rechter.537 Deze be
hoort naar huidig inzicht richting te geven aan de rechtsontwikkeling. Hij is uit hoof
de van zijn functie bij uitstek de instantie die 'op de feiten' zit. Hij zal maatschappe
lijke veranderingen eerder constateren dan de rechtswetenschap en daaruit zijn con
sequenties trekken voor het voorliggende geval. Dit geldt in het bijzonder waar het 
gaat om het dagelijks handelen van de overheid en derhalve ook voor het belasting
recht. De rechter heeft bovendien de plicht zijn uitspraken te motiveren, waarmee in 
elk geval tegenover partijen, maar in beginsel ook tegenover de juridische en be
stuurlijke wereld, openbaar verantwoording wordt afgelegd voor het rechterlijk 
standpunt.538 

De (belasting)rechter moet zich van een wettekst kunnen distantiëren als de letterlij
ke toepassing daarvan in de voorliggende situatie tot een onaanvaardbaar resultaat 
zou leiden. Als enige motivering wordt dan vaak een verwijzing gegeven naar wat 
een redelijke interpretatie van de gegeven wettekst meebrengt.540 Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is het in 1993 gewezen arrest Aruba-Playa Liquor, waarin de 
formele rechtskracht van een beschikking met een beroep op redelijke wetsinterpre
tatie opzij werd gezet.541 

Illustratief is ook een uitspraak van het hof 's-Gravenhage uit 1994. De belastbare 
winst na verkoop van een aanmerkelijkbelangpakket was bij vaststellingsovereen
komst tussen de inspecteur en de belastingplichtige bepaald op f 185.000. Een jaar 
later leidden heronderhandelingen tot een herziening van de verkoopprijs, waarbij 

Vanuit de Tweede Kamer komt, ook al vanwege het gebrek aan fiscale expertise, onvoldoende tegen
wicht tegen de macht van het ministerie van Financiën. Het is in de eerste plaats de rechter geweest die 
hier voor een mentaliteitsverandering heeft gezorgd, onder meer door de introductie van de toetsing aan 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het aannemen van een schadevergoedingsplicht wegens 
onjuiste vaststelling van fiscale verplichtingen en het aanmerken van fiscale boetes als straftoemeting. 
Zwemmer, Zeventig jaar belastingrecht, blz. 529. H.M.N. Schonis pleit voor een terughoudender rol van 
de rechter, onder meer omdat deze 'slechts enkele zaken' zou kennen en niet op de hoogte zou zijn van 
alle belangen die bij een bepaalde regeling betrokken zijn. H.M.N. Schonis, Het veranderende nationale 
fiscale landschap voor ondernemers, rede ter gelegenheid van het honderdvijfentwintigjarig bestaan van 
het Weekblad voor Fiscaal Recht, WFR 1996/6185, blz. 219. Zijn standpunt lijkt evenwel te zijn ingege
ven door de constatering dat de fiscale wetgever het zowel formeel als materieel in meer of mindere mate 
heeft laten afweten. L.G.M. Stevens merkt op dat de wet aan respect inboet naarmate zij meer wordt 
ervaren als een middel waarmee de overheid haar politieke wü doordrukt. Dit wordt versterkt door 'het 
genante verschijnsel' dat de rechter de fiscale regelgeving steeds vaker als onzorgvuldig terzijde schuift. 
L.G.M. Stevens, De onderhandelbaarheid van het recht, WFR 1987/5803. Zie ook diens bijtende co
lumn Regelrecht of rechtersrecht?, WFR 1993/6069. 
538 Schoordijk, 1996, blz. 9 en 29. 
>39 Een belangrijk arrest is in dit kader HR 4 oktober 1978, BNB 1978/299, waarin de Hoge Raad over
woog dat de ongerijmdheid van het bij letterlijke toepassing van het toenmalige artikel 27 van de Wet op 
de Inkomstenbelasting 1964 onstane gevolg tot de conclusie leidde dat de wetgever dit niet kon hebben 
gewild. 
540 Zie bijvoorbeeld HR 1 april 1981, BNB 1981/174; HR 13 mei 1988, RvdW 1988, 92; HR 14 februari 
1990, BNB 1990/95 en HR 28 november 1990, BNB 1991/75. 
541 HR 14 mei 1993, NJ 1993, 641, m. nt. M. Scheltema, besproken in § 1.4.2. Zie ook Van Dunne II 
1997, blz. 28. 
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een aanmerkelijkbelangwinst ontstond van ± f 5 miljoen. Tussen de inspecteur en de 
belastingplichtige ontstond een geschil over de vraag of de werking van artikel 41 
van de Wet IB 1964 meebracht dat de aanmerkelijkbelangheffmg beperkt diende te 
blijven tot het aanvankelijk overeengekomen bedrag. Het hof overwoog: 'De stelling 
van de belanghebbende dat artikel 41 van de wet slechts één heffingsmoment kent is 
in haar algemeenheid juist, maar niet in een geval dat toepassing van die algemene 
regel tot onaanvaardbare gevolgen leidt. Zo een geval doet zich hier voor.' Met een 
beroep op een redelijke wetstoepassing betrok het hof het later genoten voordeel 
alsnog in de heffing.542 

In de literatuur is er wel op gewezen dat als gevolg van het wel of niet vasthouden 
aan taalkundige wetsinterpretatie onvoorspelbare uitkomsten kunnen ontstaan. De 
feitenrechter, of het nu om de burgerlijke of de belastingrechter gaat, zal echter op 
zijn rechtsgevoel en rechtservaring afgaan en voor een interpretatie kiezen die het 
meest strookt met zijn rechtsgevoel. Dat daarbij soms wordt teruggegrepen op de 
'letterlijke tekst' van de wet is onvermijdelijk. De in de literatuur geuite vrees 
voor rechtsonzekerheid door de vrije rechtsvorming van de belastingrechter deel ik 
dan ook niet. De normen van redelijkheid en billijkheid bepalen uiteindelijk immers 
het gehele recht.545 

Voor niet in de wet geregelde situaties is analogisch denken niet slechts noodzakelijk 
om tot een oplossing te komen, maar ook om de ware draagwijdte van een wetsbe
paling te kunnen vaststellen.546 Van Schilfgaarde heeft in dit kader terecht opgemerkt 
dat de term rechtsonzekerheid een tautologie impliceert. Er is alleen vermoed recht. 
Het is de taak van de rechter dit vermoeden geldend te maken.547 Met andere woor
den: in de ruimte tussen de woorden van wet- en regelgeving ontwikkelt zich het 
recht. Rechtsonzekerheid wijst ook op dynamiek, met andere woorden: op het cycli
sche karakter van de rechtsvorming. In het burgerlijke recht zal de rechter met name 
kort na de totstandkoming van een nieuwe rechtsregel de wil van de wetgever wel 
respecteren. Deze meegaandheid berust evenwel niet op de rechtskracht van die 
regel, maar op het feit dat deze door de heersende mening wordt gedragen. Als die 
mening verandert verliest de regel zijn kracht en kan deze uiteindelijk worden opzij
gezet.548 In het belastingrecht is echter vaak van meet af aan omstreden of de nieuw
bakken regelgeving maatschappelijk voldoende draagvlak heeft, en zal deze dyna
miek zich dan ook sneller manifesteren. 

542 Hof's-Gravenhage 15 april 1994, V-N 1994, blz. 2513. Zie ook Smit, WFR 1995/6151, blz. 715. 
4 K. Sneep, De belastingadviseur en de wetgever, bundel Wat des Keizers is, 1979, blz. 37. 

544 Zie over dit 'Shylock-effect' § 5.2.2.1.3. en Van Dunne, Verbintenissenrecht II, 1997, blz. 33. 
545 Schoordijk, SV juli 1997, blz. 8. 
546 Schoordijk, Een en ander over analogische wetstoepassing, meer in het bijzonder het gebruik van de 
redenering per analogiam in de rechtspraak van de Hoge Raad, WPNR 1961, 4701, blz. 566, rk. 
547 Van Schilfgaarde, WPNR 97/6283, blz. 615. 
548 Asser-Vranken, 1995, blz. 51. 
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3.6 EEN FORMELE BRON VAN VERBINTENIS - DE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 

De situatie dat partijen die tot elkaar in een rechtsverhouding staan door het sluiten 
van een overeenkomst een onzekerheid of een (dreigend) geschil oplossen, is waar
schijnlijk even oud als het recht zelf. In de verhouding tussen de burger en de over
heid vertaalt deze praktijk zich in een tegemoetkomende houding van de laatste. Niet 
alleen de besparing aan middelen en mankracht speelt hierbij een rol, maar ook de 
soepelheid en openheid die eigen is aan de rechtsfiguur van de overeenkomst.549 

Door de eeuwen heen heeft de belastingadministratie meermalen blijk gegeven van 
het inzicht dat het sluiten van een overeenkomst - hetzij met een belangengroepering, 
hetzij met individuele belastingplichtigen - waarbij de overheid toezegt bepaalde 
bevoegdheden niet dan wel in beperkte mate te zullen uitvoeren in ruil voor het op 
soepele wijze voldoen aan fiscale verplichtingen, voordeliger kan zijn dan het uitoe
fenen van bestuursdwang of het voeren van langdurige en kostbare procedures.550 Zo 
sloot het stadsbestuur van Brussel, na vergeefse pogingen om weerspannige brou
wers tot betaling van de Tiende Penning te dwingen, op 12 februari 1572 een over
eenkomst met het brouwersgilde, waarin de uitvoering van de gehate Spaanse belas
tingmaatregel aan beperkingen werd onderworpen.551 In datzelfde jaar kregen de 
collecteurs van belastingen in de Nederlanden bij plakkaat de instructie om met 
winkeliers die, anders dan de meeste neringdoenden, wèl bereid waren de Tiende 
Penning te betalen maar geen administratie voerden, een minnelijke schikking te 
treffen.552 

Uit een in 1944 gewezen arrest kan worden geconcludeerd dat de Hoge Raad ten 
aanzien van de toelaatbaarheid van een schattingsovereenkomst niet de eenzijdige 
ambtelijke vaststelling de juiste maatstaf voor het vaststellen van de waarde achtte, 
maar de privaatrechtelijke dading, die meer waarborgen bood ten aanzien van de 
juistheid van de waardevaststelling.553 

Hoewel onderhandelen en schikken van alle tijden is, is de term vaststellingsover
eenkomst zowel naar privaatrechtelijke als fiscaalrechtelijke begrippen betrekkelijk 
nieuw.554 Toen zij in 1918 voor de eerste maal werd geïntroduceerd door De Grooth 

549 G.J. Wiarda, De overheid als contractante, WPNR 5067, blz. 25. 
'50 In de rechtspraak van de Graven van Holland in de jaren 1345 tot 1438 komt de dading bijvoorbeeld 
regelmatig voor. Het betrof hier veelal inbreuken op bestuursvoorschriften, waarover werd 'gedadinght', 
dat wil zeggen tot een lager bedrag getransigeerd dan de sanctie die op de inbreuk stond. Van der Poel, 
1942, blz. 24. 
551 Grapperhaus, 1989, blz. 179. Het is overigens zeer de vraag of van een daadwerkelijke inning van de 
Tiende Penning ooit sprake is geweest, ondanks het aankondigen van zeer vergaande straf- en boetemaat-
regelen en het bij wijze van tegemoetkoming verlichten van andere lasten, zoals het afschaffen van de 
belastingheffing op vlees en wijn (blz. 183). 
552 Grapperhaus, 1989, blz. 182. 
553 HR 2 februari 1944, B 7793, NJ 1944, 419. Van der Poel, 1961, blz. 13. Klein Wassink, 1964, blz. 
88. Het arrest is besproken in § 2.2. 
554 Of een afspraak een vaststelling inhoudt hangt af van de uitleg van de overeenkomst. HR 7 april 1995, 
NJ 1995, 681, m.nt.P.A.S. 
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in diens dissertatie 'De Schuldbekentenis' kende het privaatrecht al wel een aantal 
overeenkomsten die vrij algemeen als vaststellingsovereenkomsten werden aange
merkt: de dading (sedert 1838 opgenomen in het BW), de overeenkomst van bindend 
advies,555 de décharge en de overeenkomst tot vaststelling van de omvang van een 
schadevergoeding.556 Het gemeenschappelijk element van deze overeenkomsten was 
dat de partijen tot elkaar in een bepaalde rechtsverhouding stonden, waarvan de 
inhoud geheel of gedeeltelijk onzeker was; de partijen bepaalden, teneinde de daar
door veroorzaakte moeilijkheden uit de wereld te helpen, hoe deze rechtsbetrekking 
tussen hen zou hebben te gelden. 

3.6.1 Verschillen met de dading 

Het sluiten van vaststellingsovereenkomsten door de Belastingdienst met belangheb
benden werd - en wordt - aangeduid met de term 'fiscaal compromis'. Niet meer in 
zwang is de 'overeenkomst van fiscale dading'. Op 1 september 1993 is de wettelijke 
term vaststellingsovereenkomst in het privaatrecht ingevoerd557. De dading als bij
zondere vorm van vaststellingsovereenkomst is daarmee komen te vervallen. De 
vaststellingsovereenkomst in haar huidige vorm biedt meer dan de dading in het 
verleden deed: bij een dading diende sprake te zijn van een (dreigend) geschil, ter
wijl de vaststellingsovereenkomst thans ook kan dienen ter beëindiging van een 
onzekerheid. Er wordt hier als het ware een nieuwe rechtstoestand geschapen. An
ders dan bij de dading, waarbij werd vastgelegd wat tussen partijen rechtens gold, 
wordt in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd hoe de rechtstoestand tussen par
tijen behoort te worden gezien, waardoor deze in sterkere mate is gerelateerd aan de 
maatschappelijke inzichten en de normen die op het geval van toepassing zijn. 
Voor de vaststellingsovereenkomst geldt voorts niet langer het vereiste dat deze op 
schrift is gesteld. Bij de dading was dit wèl het geval. In de literatuur is dit vereiste 
bestreden door Klein Wassink, die in zijn proefschrift opmerkte dat de schriftelijke 
vorm geen wezenskenmerk vormt voor een dading of schikking in het privaatrecht. 
Dit uitgangspunt strookte met de opvatting dat een overeenkomst die mondeling is 
gesloten even rechtsgeldig is als een schriftelijke overeenkomst. In 1979 ging de 
Hoge Raad560 er voor de verbindendheid van een toezegging vanuit, naast het ver-

555 Geïntroduceerd in HR 20 februari 1852 (vdH14 no. 447). E.J. Numann, Aantasting van vaststellings
overeenkomsten wegens dwaling, Bundel Non Sine Causa, 1979, blz. 279. 
556 Numann, 1979, blz. 279. 
557 Art. 7:900 lid 1 BW luidt: 'Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter 
voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan 
een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoe
stand mocht afwijken.' 
558 Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving heeft de Hoge Raad in 1992 een fiscaal compromis reeds 
aangeduid als een vaststellingsovereenkomst. HR 25 november 1992, BNB 1993/63. 
559 Klein Wassink, 1964, blz. 75. 
560 HR 26 september 1979, BNB 1979/ 311. Van Sikkelerus, 1982, blz. 49. Menu, 1994, blz. 42. Happé, 
1996, blz. 33. 
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vuld zijn van vereisten als goede trouw van de belastingplichtige en het niet in strijd 
zijn met een fundamentele bepaling van belastingrecht, dat de belastingplichtige 
toezeggingen schriftelijk aan de inspecteur zou bevestigen, dan wel een schriftelijke 
bevestiging van de inspecteur zou vragen. Dit vereiste heeft de Hoge Raad in latere 
arresten niet meer herhaald. Niet duidelijk was of de Hoge Raad deze eis ook stelde 
aan vaststellingsovereenkomsten. In 1989 oordeelde de Hoge Raad evenwel dat de 
opvatting dat een compromis slechts rechtsgeldig is indien alle elementen van de 
overeenkomst op schrift zijn gesteld, moest worden verworpen. Een deels monde
ling, deels schriftelijk gesloten overeenkomst is evenzeer geldig.561 

Een derde verschil met de dading is dat voor de bestaanbaarheid van een dading 
sprake diende te zijn van het over en weer doen van concessies. Van der Poel noem
de het essentiële van een compromis dan ook dat beide partijen iets opofferden om 
tot een oplossing te komen waartoe de wettelijke weg niet leiden kon.562 Het Burger
lijk Wetboek stelt een dergelijk vereiste thans niet meer, hoewel in de praktijk vaak 
nog steeds door beide partijen water bij de wijn gedaan wordt. 
Indien een geschil ontstaat omtrent de totstandkoming en/of de inhoud van de over
eenkomst omdat een schriftelijk stuk ontbreekt en de ene partij meent overeenstem
ming te hebben bereikt, terwijl de andere dit standpunt geheel of gedeeltelijk betwist, 
dan zal de rechter trachten het bestaan van een overeenkomst af te leiden uit de 
voorliggende feiten en omstandigheden. Hij zal deze vraag bevestigend beantwoor
den indien in zijn beleving sprake is van een voldongen feit, dat wil zeggen een fei
telijke toestand die als onomkeerbaar moet worden beschouwd. Er moet immers 
meer geïnvesteerd zijn dan vertrouwen alleen, wil bij het ontbreken van wilsovereen
stemming toch sprake zijn van een geldige overeenkomst.563 In een dergelijk geval 
ligt het voor de hand dat het bestaan van een vaststellingsovereenkomst wordt afge
leid uit het antwoord op de vraag of de partijen zich voor het bereiken van overeen
stemming opofferingen hebben getroost.564 Dit blijkt ook uit een arrest van de Hoge 
Raad uit 1995. 

Een ondernemer kreeg in 1988 kreeg een boekenonderzoek voor de inkomstenbelas
ting over de jaren 1983 tot en met 1986. Naar aanleiding daarvan vond een bespre
king plaats tussen de toenmalige gemachtigde van de ondernemer, de ondernemer 
zelf, en twee ambtenaren van de Belastingdienst. Daarbij werd getracht een akkoord 
te bereiken over een aantal correctieposten. Enige weken later bevestigde de inspec
teur de afspraak, waarbij werd verzocht om inzage in alle originele uurstaten ter 
vaststelling van de juistheid van de aftrek die de ondernemer claimde in verband met 
zogenoemde tipgelden. De ondernemer weigerde evenwel daarover klaarheid te 
verschaffen. De aanslag werd vervolgens vastgesteld met inachtneming van het com
promis, doch zonder de tipgelden in aftrek toe te laten. De ondernemer kwam tegen 

562 Van der Poel, 1942, blz. 397. 
563 Zie hierover Nieskens-Isphording, 1991, blz. 4. 

Zie over de uitleg van vaststellingsovereenkomsten bij het ontbreken van een schriftelijk stuk § 
5.2.1.5. 
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deze aanslag in bezwaar en beroep. Hij meende dat van een vaststellingsovereen
komst geen sprake was. 
Het hof leidde het bestaan van de vaststellingsovereenkomst evenwel af uit het prijs
geven van de inspecteur van een omzetcorrectie van f35.000 en uit de omstandig
heid dat de ondernemer niet waarmaakte dat het de inspecteur tijdens het bewuste 
gesprek duidelijk moest zijn geweest dat hij terzake van de tipgelden een voorbe
houd had willen maken. Het vertrouwen van de inspecteur als conditio sine qua non 
en het prijsgeven van de omzetcorrectie als 'het meerdere' dat werd geïnvesteerd 
vormden tezamen voldoende rechtsgrond om een vaststellingsovereenkomst in de zin 
van het arrest van de Hoge Raad van 25 november 1992, BNB 1993/63 aan te ne
men, zodat het belanghebbende niet vrijstond - behoudens ten aanzien van de tipgel
den - bij veranderd inzicht in bezwaar en beroep alsnog zijn bezwaren tegen de aan
slag naar voren te brengen. 

3.6.2 Afbakening van de vaststellingsovereenkomst 

De vaststellingsovereenkomst is een hulpovereenkomst. Het doel van de vaststel
lingsovereenkomst is immers de vaststelling van een buiten haar liggende rechtsver
houding, waarmee rechtszekerheid tussen de partijen wordt verkregen of gewaar
borgd.566 Het valt niet moeilijk in te zien dat niet elke bespreking die plaatsvindt 
tussen de burger en de Belastingdienst waarbij overeenstemming wordt bereikt, kan 
worden gekwalificeerd als een vaststellingsovereenkomst. In de Inleiding is reeds 
gezegd dat ook afspraken kunnen worden gemaakt over de wijze waarop wordt vol
daan aan de administratieve verplichtingen van de Algemene wet inzake rijksbelas
tingen, zoals de bewaarplicht. Naast schikkingen in de (bestuurs)strafrechtelijke 
sfeer kunnen ook procedureafspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over het aan
houden van bezwaar- of verzoekschriften in afwachting van een uitspraak van de 
belastingrechter in een andere of proefprocedure.567 Dergelijke afspraken kunnen 
ook worden gemaakt met belangengroeperingen. 

Bij andere afspraken wordt de grens met de vaststellingsovereenkomst echter vager. 
Zo kunnen besprekingen rond een betalingsregeling in het algemeen niet worden 
aangemerkt als een vaststellingsovereenkomst, tenzij daarbij de fiscale schuld in 
overleg wordt vastgesteld.569 

565 HR 8 maart 1995, BNB 1995/246, m. nt. J.P. Schellens, FED FW 1995/424, m. ni. A.K.H. Klein 
Sprokkelhorsl. 

568 Zie bijvoorbeeld de afspraken over proefprocedures die zijn gemaakt met de Stichting Belangen Grijs 
Kenteken en de Koninklijke Vereniging Midden- en Kleinbedrijf, Infobulletin 97/530. 
569 Ontvanger-Hofman, rechtbank Rotterdam 3 augustus 1990, V-N 1990, blz. 2918, voortgezet in hof 's 
-Gravenhage, 20 februari 1992, V-N 1992, blz. 1206. Zie ook de noot onder V-N 1995, blz. 2473. 
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Ook een enkele akkoordverklaring met een correctie of navorderingsaanslag levert 
niet per definitie een vaststellingsovereenkomst op. In 1991 oordeelde de Hoge Raad 
ten aanzien van een akkoordverklaring met een navorderingsaanslag met verhoging 
dat deze akkoordverklaring alléén bindt indien ter zake een compromis is gesloten of 
indien uitdrukkelijk afstand is gedaan van het recht om in bezwaar of beroep te ko
men.570 In 1992 oordeelde de Hoge Raad opnieuw dat een akkoordverklaring met 
een navorderingsaanslag niet uitsluit dat bij gewijzigd inzicht in beroep alsnog be
zwaren tegen die aanslag naar voren worden gebracht, tenzij de partijen een vaststel
lingsovereenkomst hebben gesloten.571 Aangezien deze regel in de fiscale wereld 
enige verwarring teweegbracht werd enkele maanden later bij een gelijkluidende 
overweging ter verduidelijking de omschrijving gegeven van de vaststellingsover
eenkomst als bedoeld in het toenmalige art. 7.15.1 Ontwerp-NBW (thans art. 7:900 
BW).573 In de bekende 'K-fraude-arresten' van 23 december 1992574 oordeelde de 
Hoge Raad de belanghebbende niet gebonden aan de akkoordverklaring van zijn 
gemachtigde met het bedrag van de navorderingsaanslag inclusief de verhoging, 
omdat er geen sprake was van een compromis en belanghebbende niet uitdrukkelijk 
afstand had gedaan van zijn recht om tegen de aanslag in beroep te komen. 
Dit alles betekent evenwel nog niet dat de belastingplichtige die slechts een ak
koordverklaring heeft afgelegd, automatisch in het voordeel is. In 1996 overwoog 
het hof 's-Hertogenbosch dat een enkele akkoordverklaring met een correctievoorstel 
niet gelijk te stellen is met een compromis. Nu de belanghebbende bij zijn akkoord
verklaring niet tevens afstand had gedaan van zijn recht om in bezwaar en beroep te 
gaan, was hij ontvankelijk in de beroepsprocedure. Het hof liet de aanslagen waarte
gen de ondernemer in beroep kwam niettemin in stand, omdat de administratie on
deugdelijk was gebleken en de inspecteur de correctie redelijk had berekend.575 

Het vorenstaande kan alsvolgt worden samengevat. Of sprake is van een vaststel
lingsovereenkomst of een enkele akkoordverklaring moet door middel van normatie
ve uitleg worden vastgesteld. Het vastleggen van afspraken in de vorm van een vast
stellingsovereenkomst brengt mede dat de belastingplichtige het overeengekomene 
bij gewijzigd inzicht niet alsnog aan de belastingrechter kan voorleggen. Deze zal 
het beroepschrift op dit punt afwijzen. Door het sluiten van de vaststellingsovereen
komst heeft hij dat recht verwerkt - behoudens in situaties dat sprake is van dwaling 
of misbruik van omstandigheden.576 De oorzaak van deze rechtsverwerking is gele
gen in het karakter van de vaststellingsovereenkomst als neergelegd in artikel 7:900 

1 HR 18 december 1991, BNB 1992/133. 570 , 

571 HR 27 mei 1992, BNB 1992/302, m. nt. J.E.A.M. van Dijck (Diamantconstructie). 
572 In zijn noot onder BNB 1992/302 betitelde Van Dijck de omschrijving die de Hoge Raad van de 
vaststellingsovereenkomst gaf als 'orakeltaal'. 
573 HR 25 november 1992, BNB 1993/63, m. nt. J.P. Scheltens (Toiletjuffrouw). 
574 BNB 1993/95 en BNB 1993/96, m. nt. J.P. Scheltens. 
575 Hof 's -Hertogenbosch 12 januari 1996 nr. 93/3277, V-N 1996, 2543. 
576 Zie daarover uitgebreid § 5.3.1.3. hierna. 
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BW. Met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst beogen de partijen immers 
een nieuwe rechtstoestand te scheppen. 
Is sprake van een enkele akkoordverklaring, dan zal de belastingplichtige daarbij 
expliciet afstand moeten doen van zijn recht om in bezwaar en beroep te gaan, wil 
aan zijn zijde gebondenheid ontstaan. Het belastingrecht wijkt hier noodzakelijker
wijs af van het privaatrecht. De partijen zijn immers niet gelijk en de belastingrechter 
zal derhalve niet gemakkelijk aannemen dat de belastingplichtige zijn rechten heeft 
prijsgegeven. Dit blijkt ook uit het feit dat indien de belastingplichtige wèl afstand 
heeft gedaan van bezwaar en beroep, maar niet uitdrukkelijk van het recht zich in 
rechte op de termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 16, derde lid van de Alge
mene wet inzake rijksbelastingen te beroepen, hij over die termijnoverschrijding nog 
steeds kan procederen, los van de vraag of sprake is van een vaststellingsovereen
komst dan wel van een enkele akkoordverklaring.577 

3.6.3 Kaders voor vaststellingsovereenkomsten 

De voordelen van de vaststellingsovereenkomst die Van der Poel in 1942 naar voren 
bracht gelden vandaag de dag nog onverkort.578 Door actief te streven naar overeen
stemming wordt de constructieve medewerking van het bedrijfsleven aan de belas
tingheffing bevorderd. In situaties waarin sprake is van onzekerheid of een geschil 
over de interpretatie van de fiscale wetgeving of de vaststelling en betekenis van 
fiscaal relevante feiten verkrijgt de ondernemer zekerheid over de fiscale duiding 
van het voorliggende feitencomplex, waarmee zijn rechtspositie komt vast te staan. 
Bijkomende voordelen van deze werkwijze zijn ook thans, wellicht in sterkere mate 
dan voorheen, het voorkómen van procesrisico en het vermijden van de (werk)druk 
die voortvloeit uit het voeren van een fiscale of civiele procedure. De Belasting
dienst streeft er immers naar zo veel mogelijk in de actualiteit te werken.580 Daarbij 
komt dat partijen in gezamenlijk overleg vaak tot een bevredigend resultaat zullen 
kunnen komen (een win-win situatie) in tegenstelling tot de uitkomst van een fiscale 
procedure, waarin het meestal draait om alles of niets en er derhalve meestal één 
verliezende partij is.581 

577 HR 22 april 1998, BNB 1998/214. Zie ook § 3.3. 

1). Het verkrijgen van zekerheid vooraf 'is bijna steeds des contribuabelen voornaamste belang'. Hij 
zal spoedig uitsluitsel prefereren boven de kans om uiteindelijk lager aangeslagen te worden. 2) Het 
voeren van een proces 'is niet alleen hazardeus', maar brengt ook grote vertraging in de beslissing en 
grote kosten mee. 3) In zekere zin geldt voor de Belastingdienst hetzelfde. De schatkist krijgt haar geld 
eerder binnen. Er wordt mankracht en dus geld gespaard als niet behoeft te worden geprocedeerd. Van 
der Poel, 1942, blz. 360. 

Met name voor ondernemers 'met grootse en meeslepende plannen' is fiscale zekerheid veel belangrij
ker dan nauwkeurige overeenstemming tussen materiële en formele belastingschuld, aldus P.J. Wattel, 
Het fiscale compromis: Dual residence aan weerszijden van de magische lijn, WFR 1987/5782. 
5811 Happé, WFR 1993/6050, blz. 558. 
581 Zie Stevens, WFR 1987/5803, blz. 1573 en Happé, 1996, blz. 82, inzake BNB 1978/135. Ook het 
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Na een onderzoek van de Algemene Rekenkamer in de jaren 1992 en 1993, waaruit 
bleek dat de kwaliteit van het proces van de totstandkoming van overeenkomsten en 
de interne controle van de Belastingdienst daarop nog niet met voldoende waarbor
gen waren omkleed,582 werd na de gebruikelijke langdurige besluitvorming in 1997 
een Kader voor vaststellingsovereenkomsten gepubliceerd.583 Het besluit geeft in een 
aantal vuistregels de minimumvereisten aan voor de totstandkoming van fiscale vast
stellingsovereenkomsten. Het besluit bevat een definitie van de vaststellingsovereen
komst die overeenkomt met die van artikel 7:900, eerste lid BW. Aan het vereiste 
van bepaalbaarheid is vormgegeven door de regel dat vaststellingsovereenkomsten 
uitsluitend mogen worden gesloten met belanghebbenden van wie de identiteit vast
staat. Indien de inspecteur of de ontvanger niet zelf de onderhandelingen voert, dient 
de medewerker een toereikend mandaat te hebben. Indien sprake is van zogenoemde 
'contactposten' (belanghebbenden die tot meer dan één entiteit behoren en ten aan
zien waarvan meer dan één eenheid bevoegd is) dient vooraf de coördinerende in
specteur/ontvanger te worden gemachtigd tot het voeren van de onderhandelingen en 
het sluiten van de vaststellingsovereenkomst. 
Bij de totstandkoming van het besluit is uitgegaan van de gedachte dat de gevolgen 
van overeenkomsten met en toezeggingen door de Belastingdienst materieelrechte-
lijk vrijwel gelijk zijn. Schending van het vereiste van goede trouw of normen van 
redelijkheid en billijkheid in het privaatrecht levert immers hetzelfde resultaat op als 
schending van het vertrouwens- en/of het zorgvuldigheidsbeginsel in het bestuurs
recht, namelijk dat de overeenkomst en de toezegging niet in stand kunnen blijven. 
Zo dient aan de belanghebbende of diens vertegenwoordiger een redelijke bedenk
termijn te worden geboden ten aanzien van het overeengekomene. Deze bedraagt ten 
minste één week, tenzij de belanghebbende daarop geen prijs stelt of een andere 
termijn wordt afgesproken. 
Volgens het besluit dient de schriftelijke vastlegging van de vaststellingsovereen
komst de uitdrukkelijke verklaring van de belanghebbende te bevatten dat hij afziet 
van het recht van zijn bezwaar- en beroep dan wel dat hij zijn bezwaar- of beroep
schrift intrekt. Zoals boven in § 3.4.1.2. reeds werd aangegeven brengt het karakter 
van de vaststellingsovereenkomst mee dat daartegen - behoudens ingeval van dwa
ling of misbruik van omstandigheden - in rechte niet meer kan worden opgekomen. 
De bepaling is derhalve overbodig. Daarnaast is ij misleidend, omdat de indruk 
wordt gewekt dat de belanghebbende niet meer de vraag aan de rechter kan voorleg
gen of de overeenkomst al dan niet rechtsgeldig is. 

streven om 'Awb-conform' te werken, per 1 januari 1997 ingevoerd, zal bijdragen aan het sluiten van 
vaststellingsovereenkomsten. De termijn waarbinnen bezwaarschriften moeten worden afgedaan, inclu
sief het 'horen' van belanghebbende, is daarmee immers bekort tot zes weken. 
5 Brief van de Algemene Rekenkamer aan de staatssecretaris van Financiën, 24 september 1993, nr. 
878 R. 
583 Besluit van 1 december 1997, nr. AFZ97/2412, V-N 1997, blz. 4702. 
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3.7 DERDENBESCHERMING ALS BRON VAN VERBINTENIS 

Van oudsher werd in het privaatrecht waar het om derdenbescherming bij vertegen
woordiging ging uitgegaan van het toedoenbeginsel. Wilde bij onbevoegde verte
genwoordiging sprake zijn van derdenbescherming, dan moest het opgewekt ver
trouwen zijn ontstaan door een toedoen van de vertegenwoordigde. Deze moest 
derhalve zelf door middel van een verklaring of een gedraging een schijn van be
voegdheid hebben opgewekt. In de wilsleer van Meijers kon iemand immers alleen 
zichzelf binden.5 5 In de loop van de twintigste eeuw heeft evenwel gaandeweg de 
gedachte postgevat dat het toedoenbeginsel alleen niet voldeed, omdat daarin een al 
te eenzijdige nadruk wordt gelegd op de wil(suiting) van de volmachtgever, diens 
verklaring of gedraging als vertegenwoordigde, en heeft een ontwikkeling plaatsge
vonden waarin het accent is verschoven naar het vertrouwen van de wederpartij en 
normatieve uitleg van de omstandigheden die dit vertrouwen kunnen rechtvaardigen. 
In 1942 oordeelde de Hoge Raad reeds dat de vraag of een vertegenwoordiger al dan 
niet bevoegdelijk heeft gehandeld geen betrekking heeft op de omvang van de vol
macht, maar wordt beantwoord aan de hand van de omstandigheden van het geval. 
Mededelingen omtrent die omstandigheden, gedaan door een bestuurder van een 
vennootschap aan een derde, kunnen aan die vennootschap worden toegerekend 
omdat de bestuurder hier bij uitstek de persoon was die die mededelingen kon 
doen.586 De vraag bij vertegenwoordiging was derhalve niet langer of de volmacht
gever vertrouwen heeft gewekt, maar of een derde die subjectief te goeder trouw is 
onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag aannemen dat de vertegen
woordiger ten aanzien van hem als bevoegd heeft te gelden. Met andere woorden: de 
vraag is of de vertegenwoordiger 'apparent authority' heeft.587 

In 1984 heeft de Hoge Raad in het arrest WGO-Koma het toedoenbeginsel losgela
ten door gebondenheid aan te nemen van het gemeentebestuur van Geleen op grond 
van de omstandigheid dat de gemeente haar wederpartij, Koma, er niet van op de 
hoogte had gesteld welk bestuur (het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur) voor 
de goedkeuring van een huurovereenkomst verantwoordelijk was. De rechtbank 
oordeelde dat Koma mocht afgaan op de gedragingen van degeen die bevoegd was 
de overeenkomst aan te gaan en van de goedkeuring van het algemeen bestuur blijk 
te geven en dat Koma mocht aannemen dat de goedkeuring gegeven was. 
De Hoge Raad ging hierin mee.588 

584 Vaz Dias-Salters, HR 6 mei 1926, NJ 1926, 721 en Papierfabriek Van Gennep, HR 2 maart 1956, NJ 
1956, 151. De Kluiver, 1992, blz. 325, nr. 331. 
585 Van Dunne II, 1997, blz. 99. Cursivering van mij. 
586 De Gruyter-Voorschotbank, HR 19 maart 1942, NJ 1942,445. Van Dunne II, 1997, blz. 101. 

H.C.F. Schoordijk, Schijn van volmacht en 'apparent authority', Bundel Honderd jaar rechtsleven, 
1970, Verspreid werk, blz. 197 e.v. Molukse Evangelische Kerk-Clijnk, HR 1 maart 1968, NJ 1968, 246. 
588 WGO-Koma, HR 27 januari 1984, NJ 1984, 545, m. nt. G. Van Dunne, II, blz. 114. 
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3.7.1 Mededelings- en onderzoeksplichten bij vertegenwoordiging 

Uit het voorgaande blijkt dat bij de beantwoording van de vraag of de derde redelij
kerwijs mag aannemen dat de vertegenwoordiger bevoegd was de mededelings- en 
onderzoeksplichten een niet onbelangrijke rol spelen. Uit het hierboven genoemde 
arrest WGO-Koma blijkt evenwel dat de informatieplicht van de rechtspersoon hier 
zwaarder weegt. De rechtspersoon dient ervoor te zorgen dat het handelen van or
gaan of vertegenwoordiger bevoegd geschiedt en dat de wederpartij van het bestaan 
en de grenzen van de bevoegdheid op de hoogte is. Wie nalaat zijn wederpartij vol
doende te informeren schendt zijn mededelingsplicht en kan zich te goeder trouw 
niet of maar beperkt tegen de vordering van de wederpartij tot nakoming van de 
rechtshandeling verweren met een beroep op de geschonden onderzoeksplicht van de 
wederpartij. Hij draagt alsdan het risico van het onbevoegd optreden van de verte
genwoordiger of het orgaan.589 

Dit laat de eigen onderzoeksplicht van de derde evenwel niet geheel onverlet. In 
1979 ging de Hoge Raad er voor de verbindendheid van een toezegging in het belas
tingrecht vanuit dat de belastingplichtige toezeggingen schriftelijk aan de inspectie 
zou bevestigen, dan wel een schriftelijke bevestiging van de inspectie zou vragen. 
Dit vereiste heeft de Hoge Raad in latere arresten niet meer herhaald. Daaruit kan de 
conclusie worden getrokken dat het vereiste nog slechts in een enkel specifiek geval 
betekenis toekomt, namelijk indien de toezegging niet afkomstig is van de inspecteur 
zelf.591 In die situatie ligt het immers meer voor de hand dat men niet zonder meer 
afgaat op mededelingen. 

Naarmate vertegenwoordiging door een bepaalde persoon meer in overeenstemming 
is met hetgeen de wederpartij normaliter mag verwachten, is er minder reden tot 
twijfel aan diens bevoegdheid.592 Bij vertegenwoordiging kan het vertrouwen dat 
bescherming verdient thans tevens worden opgewekt door andere factoren, zoals de 
inhoud van de akte waaruit de volmacht blijkt,593 de werkzaamheden van de verte
genwoordiger, het bezit van bepaalde zaken (in het geval van de belastingadviseur 
bijvoorbeeld bescheiden en stukken die op een zaak betrekking hebben) de gang van 
zaken in een gegeven situatie en het gebruik. Daarmee wordt niet bedoeld een in 
abstracto te bepalen gebruik, maar de naar maatschappelijke opvatting gebruikelijke 
gang van zaken in een bepaalde context, op grond waarvan de derde redelijkerwijs 
mag aannemen dat de vertegenwoordiger bevoegd is. In 1994 bevestigde de Hoge 

589 Van Dunne E, 1997, blz. 111. Zie ook Liberty E, HR 4 juni 1976, NJ 1977, 336 en Union Portuaria 
Aruba-Burleson, HR 21 november 1980, NJ 1981, 152. 
590 HR 26 september 1979, BNB 1979/ 311. Van Sikkelenis, 1982, blz. 49. Menu, 1994, blz. 42. Happé, 
1996, blz. 33. 
591 Menu, 1994, blz. 48. 
192 W.A.M, van Schendel, Vertegenwoordiging in privaatrecht en bestuursrecht, proefschrift, 1982, blz. 
127. 
593 Op grond van artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht dient de inspecteur om een schriftelijke 
volmacht te vragen. 
594 Schoordijk, 1970, Verspreid werk, blz. 200. 
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Raad in het arrest Benzol-Securicor het oordeel van het hof dat een medewerker van 
Benzol deze jegens Securicor had kunnen binden, gezien de betekenis die aan het 
visitekaartje dat hij aan de vertegenwoordiger van Securicor had overhandigd in het 
maatschappelijke verkeer moest worden toegekend. 

3.7.2 Derdenbescherming bij handelen met overheidsorganisaties 

De regel die inde vorige paragraaf wrd geformuleerd geldt ook voor vertegenwoor
diging van overheidsorganisaties. In 1979 oordeelde de Hoge Raad in het arrest 
kleuterschool Babbel dat een onrechtmatige daad van een vertegenwoordiger - in 
casu een wethouder - ook aan een rechtspersoon - in casu de gemeente - kan worden 
toegerekend op grond van de opvattingen die te dien aanzien in het maatschappelijk 
verkeer gelden.596 Met name in situaties waarin sprake is van mandaat speelt deze 
vraag een belangrijke rol, omdat de derde niet direct bij de vertegenwoordigde kan 
verifiëren of de persoon met wie hij handelt de rechtspersoon of de 
(overheids)organisatie kan binden. De gebruikelijke gang van zaken binnen de orga
nisatie wordt daarmee een weegfactor die belangrijker is dan de vraag of de derde 
erin slaagt aan te tonen dat de vertegenwoordigde wist of had kunnen weten dat de 
vertegenwoordiger met wie hij handelde, onbevoegd was. Bij handelen met de fiscus 
kan hierop een nuancering worden aangebracht. Op grond van het bepaalde in artikel 
3:42 van de Algemene wet bestuursrecht dienen mandaatsbesluiten waarin bepaalde 
ambtenaren worden aangewezen als de bevoegde inspecteur of ontvanger immers op 
passende wijze te worden bekendgemaakt. 
In 1990 overwoog de Hoge Raad dat het bij het vaststellen van bevoegdheid mede 
van belang is de rechthandeling te toetsen aan de algemene gang van zaken binnen 
een organisatie. Niet doorslaggevend is, aldus de Hoge Raad, dat de derde niet kan 
bewijzen dat de leiding van de organisatie op de hoogte was van het verrichten van 
de rechtshandeling, en daarmee instemde.597 

Eerder dat jaar had de Hoge Raad reeds uitdrukkelijk overwogen dat een bepaalde 
transactie die door een employee van een organisatie was verricht zo zeer afweek 
van het gangbare patroon van handelen van de organisatie, dat deze niet aan de 
werkgever kon worden toegerekend.598 

Ten aanzien van de wijze waarop rechtshandelingen van een ambtenaar aan de over
heid kunnen worden toegerekend heeft de Hoge Raad, na reeds in 1984 een stap in 
die richting te hebben gedaan in het hierboven genoemde arrest WGO-Koma, in 
1992 de leer van de 'apparent authority' aanvaard.599 Een onjuiste voorstelling van de 

595 HR 18 november 1994, NJ 1995, 170, besproken in § 3.3.3. 
396 HR 6 april 1979, NJ 1980, 34, m. nt. C.J.H.B. 
597 HR 7 december 1990, NJ 1991, 474, SHV. Zie ook H.J. de Kluiver, Vertegenwoordiging en 
'apparent authority': een nieuwe fase?, WPNR 1993/6116, blz. 925. 
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burger over de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een overheidsfunctionaris dient 
in twee situaties voor rekening van de overheid te komen, aldus de Hoge Raad: 
1) Indien die onjuiste veronderstelling is gewekt door een gedraging van het wèl 
bevoegde overheidsorgaan (het klassieke toedoenbeginsel), en 
2) Indien de overheidsorganisatie en/of de verdeling van de bevoegdheden over de 
verschillende organen daarvan voor buitenstaanders ondoorzichtig zijn, bijvoorbeeld 
als gevolg van onduidelijkheid, onoverzichtelijkheid of ontoegankelijkheid van de 
betreffende regelingen. Een rol spelen ook de positie van de handelende functionaris 
binnen de organisatie, diens gedragingen, en eventuele nalatigheid aan de zijde van 
de overheid om de derde tijdig op de onbevoegdheid van de functionaris opmerk
zaam te maken (de 'apparent authority'-regel). 

Deze ontwikkelingen in de jurisprudentie worden niet weerspiegeld in het huidige 
artikel 3:61 BW. De Kluiver heeft naar aanleiding van het arrest Felix-Aruba opge
merkt dat, wil de bepaling nog bruikbaar zijn, de term 'gedraging' in zijn betekenis 
zodanig zou moeten worden uitgebreid dat daaronder ook wordt verstaan het plaat
sen van iemand in een bepaalde positie waarin een bepaald handelen 'gebruikelijk' 
is, en eventueel het niet-ingrijpen in dat handelen. Wat gebruikelijk is wordt onder 
andere bepaald door het gebruik in een bepaalde branche of sector.600 Een dergelijke 
enge opvatting van het begrip gebruik kan evenwel problemen opleveren. De gebon
denheid van de vertegenwoordigde betreft dan immers uitsluitend het handelen dat in 
die positie 'gebruikelijk' is, zoals de auteur zelf terecht opmerkt. 
Schoordijk formuleerde reeds in 1970 bredere criteria om tot gebondenheid van de 
vertegenwoordigde te komen, door factoren te vermelden als de aard van de verte
genwoordigingshandeling, het min of meer noodzakelijke karakter daarvan, de 
(on)mogelijkheid om de bevoegdheid te verifiëren en de overige omstandigheden 
van het geval.601 De Hoge Raad volgt hem hierin door tevens de hierboven onder 2) 
genoemde criteria als weegfactor te noemen. Artikel 3:61, tweede lid BW schiet 
derhalve tekort, met name waar het de vertegenwoordiging van 
(overheids)organisaties betreft. In de Algemene wet bestuursrecht is een afzonderlij
ke bepaling over dit onderwerp opgenomen in artikel 5:10. 

Bij de beoordeling van een handelen namens een (overheids)organisatie ligt het 
accent thans niet langer op de formele bevoegdheidsverdeling, maar op de normale 
gang van zaken binnen die organisatie. De regel voor derdenbescherming bij verte
genwoordiging van een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een 
(overheids)organisatie is thans dat, wanneer in het maatschappelijk verkeer een re
delijke schijn van bevoegdheid bestaat, een rechtshandeling ook voor rekening van 
een vertegenwoordigde kan komen indien niet aanwijsbaar is dat deze de schijn heeft 
opgewekt.602 

600 De Kluiver, WPNR 1993/6116, blz. 926, noot 3. 
601 Schoordijk, 1970, blz. 24. 
602 Een voortzetting van deze lijn is het arrest Van Hemmen BV, HR 11 april 1997, NI 1997, 583, be-
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De huidige stand van zaken waar het derdenbescherming bij onbevoegde vertegen
woordiging betreft laat zich tot slot het beste samenvatten in de regel dat derden een 
vertegenwoordigde die onbevoegd vertegenwoordigd werd voor gebonden mogen 
houden in alle gevallen waarin zij de vertegenwoordiger redelijkerwijs, gelet op alle 
omstandigheden van het geval, voor bevoegd mochten houden.603 Ook hier heeft de 
normatieve uitleg als wijze van rechtsvinding uiteindelijk de voorrang verkregen 
boven de wilsleer, hetgeen het leerstuk van de derdenbescherming bij vertegenwoor
diging aanmerkelijk transparanter heeft gemaakt. In hoofdstuk 6 ga ik nader op deze 
materie in, waarbij wordt onderzocht in welke mate de hierboven weergegeven ont
wikkelingen hun neerslag hebben gevonden in het leerstuk van de vertegenwoordi
ging in het belastingrecht. 

3.8 VERBINTENISSEN UIT ONRECHTMATIGE DAAD 

Het in de Nederlandse rechtspraak meest bekende arrest Lindenbaum-Cohen uit 
1919,604 waarin de Hoge Raad voor het begrip onrechtmatige daad een ruime leer 
aanvaardde, is ook voor de aansprakelijkheid van de overheid van groot belang ge
weest, hoewel die ontwikkeling niet buitengewoon spectaculair kan worden ge
noemd. Het standaardarrest op dit terrein is het in 1924 gewezen Ostermann-arrest, 
waarin de Hoge Raad oordeelde dat ook overheidsorganen hun verplichtingen beho
ren na te komen en dat overtreding van een wettelijk voorschrift door het overheids
orgaan in beginsel een onrechtmatige overheidsdaad oplevert.605 De mogelijkheid 
om ten aanzien van een bestuursdaad in rechte een gebod of verbod te eisen werd in 
1958 aanvaard in het Rijbewijs-arrest.606 In 1969 overwoog de Hoge Raad in het 
Pocketboek-arrest dat ook een daad van materiële wetgeving onrechtmatigheid kan 
opleveren. Voor het belastingrecht werd deze regel geformuleerd in 1986. In dit 
arrest oordeelde de Hoge Raad dat de staat onrechtmatig handelt en, wanneer aan de 
overige vereisten van artikel 1401 BW (oud) is voldaan, aansprakelijk is wanneer hij 
een voorschrift uitvaardigt dat strijdig is met een hogere regeling en mitsdien onver
bindend, en op grond van dat voorschrift belasting heft. Aansprakelijkheid van de 
overheid wegens onrechtmatige rechtspraak werd aanvaard in 1971.609 In 1987 

sproken door Van Schilfgaarde in WPNR 1997/6282 en 6283. Zie ook § 5.2.1. 
In min of meer gelijke zin Vertegenwoordiging in het belastingrecht, Geschrift nr. 206 van de Vere

niging voor Belastingrecht, 1997, blz. 44, waarin dit standpunt evenwel zonder nadere onderbouwing 
wordt afgeleid uit de tekst van artikel 3:61, tweede lid BW. 
604 HR 31 januari 1919, NJ 1919, 161, m. nt. Mff. De naam van het arrest heeft mythische proporties 
aangenomen. Drukkerij Lindenbaum bestaat nog steeds: wie de Belastingdienst aan de Kingsfordweg in 
Amsterdam heeft bezocht heeft het gebouw wellicht langs de Haarlemmerweg zien staan. 
605 Ostermann-I, HR 20 november 1924, NJ 1925, 89, besproken in § 1.1. 
606 HR 9 mei 1958, NJ 1960, 475. 
607 Pocketboek, HR 24 januari 1969, NJ 1969, 316. Zie ook Leenders-Ubbergen, HR 11 oktober 1996, 
FED FW 1997/426, m. nt. Ch.J. Langereis, besproken in § 1.4.3.2. 
608 Staat-Van Gelder Papier, HR 9 mei 1986, BNB 1986/300. 
609 HR 3 december 1971, NJ 1972, 137. 
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overwoog de Hoge Raad dat het enkele feit dat een overheidsbeschikking wordt 
vernietigd vanwege strijdigheid met de wet in beginsel onrechtmatigheid en schuld 
impliceert.610 In 1993 bleek de Hoge Raad van mening dat deze regel ook geldt voor 
belastingaanslagen. n Overwogen werd dat een aanslag die na bezwaar wordt ge
handhaafd en vervolgens door de belastingrechter wordt vernietigd een onrechtmati
ge daad oplevert, waarmee de schuld van de staat in beginsel is gegeven.612 In 1995 
oordeelde de Hoge Raad in het arrest Ontvanger-Bos dat, indien de ontvanger exe
cutoriaal beslag legt op grond van een aanslag die nadien wordt vernietigd, deze 
beslaglegging onrechtmatig is en tot schadeplicht leidt.613 De onverbindendheid van 
regelgeving en de nietigheid van beschikkingen valt derhalve binnen de risicosfeer 
van de fiscus. 
In het kader van deze studie kan op dit onderwerp slechts summier worden ingegaan. 
In de hiernavolgende paragrafen beperk ik mij derhalve tot enige kanttekeningen bij 
bepaalde aspecten daarvan. 

3.8.1 De onrechtmatige daad als rechtshandeling 

Dat de onrechtmatige daad, evenals de hierboven besproken rechtsfiguren, moet 
worden opgevat als een rechtshandeling, volgt uit de toerekeningsleer. Het betreft 
hier immers steeds een menselijk handelen op grond waarvan rechtsgevolgen ont
staan die de handelende krachtens rechtsnormen worden toegerekend. Weliswaar 
stelt de wetgever in artikel 6:162 BW - in navolging van het oude artikel 1401 BW -
dat sprake moet zijn van schuld, maar in de rechtspraak blijkt dit begrip synoniem te 
zijn met onbetamelijkheid.614 

Samengevat kan worden gesteld dat in de moderne rechtspraak het schuldbegrip en -
bij de andere rechtshandelingen - het wilsbegrip zijn vervangen door de regel dat de 
handelende persoon de rechtshandeling naar redelijkheid krijgt toegerekend op 
grond van de op dat moment naar maatschappelijk inzicht op het geval van toepas
sing zijnde normen.615 

610 Hoffmann-LaRoche, HR 26 september 1986, NJ 1987, 253, V-N 1991, blz. 1594; Velsen-De Waard, 
HR 17 november 1989, V-N 1990, blz. 2150, FED 1990/448 m. nt. S. Pront-van Bommel. 
611 Staat-NCB, HR 1 juli 1993, V-N 1993, blz. 2202. Zie ook voorloper Bedrijfsvereniging-Boulogne, 
HR 12 juni 1992, NJ 1993, 113. 

Zie in dit kader ook M. Scheltema in zijn artikel Een bijzondere positie voor de overheid in hel 
overeenkomstenrecht? of: aandacht voor de bestuursrechtelijke overeenkomst?, WPNR 6074. 
613 HR 13 januari 1995, V-N 1995, blz. 699. De eis tot vergoeding van immateriële schade werd afgewe
zen. 
614 Rotterdam-Mij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, HR 27 januari 1939, NJ 1939, 1345, m. nt. 
P.S.; Nedlloyd-West-ind. Bananen Import Cie, HR 22 mei 1953, NJ 1953, 647, m. nt. Ph.A.N.H; Bal
konleuning, HR 11 februari 1955, NJ 1955, NJ 218; Mojfenkit, HR 25 maart 1966, NJ 1966, 279, m. nt. 
G.J.S. 
615 Aldus Van Dunne II, 1997, blz. 133. 
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3.8.1.1 Schadebegrip en causaliteit 

Wat moet worden verstaan onder schade? Uit de rechtspraak blijkt dat schade moet 
worden opgevat als een functioneel begrip. Dat wil zeggen dat bij toekenning van 
een schadevergoeding tussen de betrokken partijen moet worden vastgesteld wat 
rechtens in redelijkheid als schade kan worden aangemerkt. De Hoge Raad heeft 
hierover het standpunt ingenomen dat bij de beantwoording van de causaliteitsvraag 
niet alleen van belang is of de schade het redelijkerwijs te verwachten gevolg van het 
handelen was, maar ook de overige omstandigheden van het geval moeten worden 
betrokken.616 Wat als schade kan worden aangemerkt, moet derhalve langs de weg 
van normatieve uitleg worden vastgesteld. Zo oordeelde de belastingkamer van de 
Hoge Raad in maart 1998 dat bij de toepassing van de foutenleer niet alleen de na
delige gevolgen van het herstel van de fout in ogenschouw moeten worden genomen, 
maar ook de voordelen die de belastingplichtige als gevolg van de onjuiste wetstoe
passing heeft genoten, waaronder het eventuele rentevoordeel. Het oordeel van het 
hof, waarin geen rekening met deze afweging was gehouden, werd vernietigd.617 

Gaat het om schade die de fiscus heeft geleden, dan moet daaronder blijkens de 
rechtspraak steeds de formele of materiële belastingschuld worden verstaan, eventu
eel aangevuld met gederfde rente.618 Ook de materiële belastingschuld valt daaron
der, mits daarop een aanslag volgt. In het arrest Van Maarseveen-Ontvanger sprak de 
ontvanger de Van Maarseveengroep met succes aan uit onrechtmatig handelen, om
dat de Belastingdienst zich door de handel van deze groep in vervangingsreserve-
vennootschappen via zogenoemde katvangers zeer grote bedragen aan vennoot
schapsbelasting zag ontgaan. De Hoge Raad oordeelde tevens dat de ontvanger de 
schadevergoedingen die hij van de van Maarseveengroep ontving, moest afboeken 
op de openstaande belastingschulden.61 

Gaat het om de belastingplichtige, dan kan het antwoord op de vraag wat onder 
schade moet worden verstaan aanmerkelijk gecompliceerder zijn. Zo zou de situatie 
dat onzekerheid over het te betalen belastingbedrag een ondernemer belemmert om 
nieuwe investeringen te doen - bijvoorbeeld omdat de bank met het oog op de hoogte 
van de opgelegde aanslagen kredietverlening weigert - schade kunnen opleveren die 
onder het begrip economische bedrijfsschade kan worden gerangschikt. Valt het te 
betalen belastingbedrag achteraf lager uit, dan heeft de ondernemer intussen moge
lijkerwijs ten opzichte van zijn concurrenten immers een achterstand opgelopen.620 

Ook kan bedrijfsschade ontstaan door het onterecht leggen van executoriaal beslag 
of onzorgvuldig optreden bij de uitvoering daarvan. 

616 Waterwingebied, HR 20 maart 1970, NJ 1970, 251 m. nt. G.J.S.; Van Hees-Esbeek, HR 1 juli 1977, 
NJ 1978, 84, m. nt. G J.S. 
617 HR 18 maart 1998, V-N 1998, blz. 15 besproken in § 3.2.1. 
618 rechtbank Breda 29 juli 1997, Infobulletin 98/228, besproken in § 1.2.2.1. 
619 HR 28 juni 1996, NJ 1997, 102. 
620 Niessen-Cobben, 1995, blz. 201 en 202. 
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3.8.1.2 Rechtsvinding en belangenafweging 

In het arrest Staat-Kabayel heeft de Hoge Raad voor het instellen van een actie uit 
onrechtmatige daad het Schutznormvereiste of onrechtmatigheidsbelang laten vallen. 
Voor een actie uit artikel 6:162 BW is thans slechts vereist dat sprake is van vol
doende belang als bedoeld in artikel 3:303 BW.621 Om vast te stellen of hiervan 
sprake is zal naar huidig recht derhalve een belangenafweging moeten plaatsvinden. 
In het belastingrecht zal dit in abstracto een afweging moeten zijn van het belang dat 
de burger heeft bij een zo ongestoord mogelijk bezit van zijn vermogensrechten, 
tegenover het belang dat de Belastingdienst - in de kwaliteit van inspecteur of ont
vanger - heeft bij het maken van een inbreuk daarop.622 Anders gezegd: het belang 
dat de Belastingdienst heeft bij een juiste belastingheffing of -inning kan in bijzon
dere gevallen moeten wijken voor het belang van de burger om niet in zijn vermo
gensrechten of financiële draagkracht te worden aangetast. In 1977 oordeelde de 
Hoge Raad over een dergelijk geval. 
Bij de primitieve aanslag inkomstenbelasting werd abusievelijk een hoger bedrag aan 
loonbelasting verrekend dan het - juiste - bedrag dat de belanghebbende in zijn 
aangifte had vermeld. De belanghebbende stelde in beroep dat hij de inspecteur 
telefonisch had geattendeerd op de te hoog vastgestelde teruggaaf en dat hem toen 
werd medegedeeld dat de aanslag juist was. Vervolgens had de belanghebbende dit 
bedrag benut voor een extra aflossing op een hypothecaire geldlening. Na ontvangst 
van de loonbelastingkaart van de belanghebbende vorderde de inspecteur het te veel 
verrekende bedrag na. In cassatie oordeelde de Hoge Raad dat niet aannemelijk was 
dat de wetgever onder de in artikel. 16, tweede lid van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen voorkomende woorden 'in alle gevallen' mede had willen begrijpen 
die gevallen waarin het hanteren van de bevoegdheid tot navorderen in strijd zou 
komen met enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk 
bestuur. In dit geval was bij het regelen van de primitieve aanslag vertrouwen opge
wekt waarop de belanghebbende zich in redelijkheid mocht beroepen. Meegewogen 
werd uitdrukkelijk dat de belanghebbende niet meer over het bedrag van de terug
gaaf beschikte en dat terugbetaling daarvan voor iemand met zijn inkomen een zware 
belasting vormde.623 

Een ander aansprekend geval is hier het vonnis van de rechtbank Arnhem uit 1984. 
De inspecteur had in afwijking van het beleid624 na anderhalfjaar nog geen uitspraak 
op het bezwaarschrift tegen een ambtshalve aanslag gedaan, hetgeen de rechtsgang 

621 Staat-Kabayel, HR 18 februari 1994, NJ 1995, 718, m. nt. M.S. Van Dunne II, 1997, blz. 202 e.v. 
622 Oorspronkelijk ontwikkeld in de rechtspraak inzake onrechtmatige hinder. Krul-Joostens, HR 30 
januari 1914, NJ 1914, blz. 497; Voorste Stroom VU, HR 19 december 1952, NJ 1953, 642, m. nt. 
Ph.A.N.H; Lekkerkerker-Vermeulen (Vogelplaag), HR 10 maart 1972, NJ 1972, 278, m. nt. G.J.S.; De 
Stikke Trui, HR 16 maart 1973, NJ 1975, 74. 
623 HR 7 september 1977, BNB 1977/286. 
624 In de Resolutie van 29 oktober 1982, nr 582-211 950, V-N 1982, blz. 2241, werd voorgeschreven dat 
bezwaarschriften uiterlijk binnen drie maanden moesten worden afgedaan. 
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naar de belastingrechter onmogelijk maakte. Dit handelen moest de ontvanger, die 
beslag had gelegd, worden toegerekend, aldus de rechtbank. In het dictum werd de 
inspecteur een termijn gegeven voor de afhandeling van het bezwaarschrift. Indien 
de ontvanger die uitspraak niet binnen de gestelde termijn kon overleggen zouden de 
verdere handhaving van het dwangbevel en het beslag onrechtmatig moeten worden 
verklaard. 
Illustratief zijn in dit kader ook de hierna in § 4.5.1. en verder besproken gevallen, 
waarin steeds een afweging plaatsvond tussen het belang van de ontvanger bij een 
adequate invordering van belastinggelden en de belangen van de beslagene en der
den-rechthebbenden .626 

In 1989 overwoog de Hoge Raad dat de ontvanger verplicht is met de belangen van 
een belastingschuldige rekening te houden. Dit brengt echter niet mee dat een hoger 
bod van een derde zou moeten worden afgeslagen. 7 

3.8.1.2.1 Belangenafweging en schadebeperkingsplicht 

Lange tijd huldigde de staatssecretaris het standpunt dat, indien in verband met het 
beroep tegen een opgelegde aanslag uitstel van betaling was verleend, de belasting
plichtige dit uitstel zou kunnen benutten door het bedrag van de aanslag op een ren
tedragende rekening te reserveren, in afwachting van de uitslag van de procedure. 
Had de belastingplichtige in weerwil van het verleende uitstel de aanslag betaald, 
dan kon de staat wegens het ontbreken van causaal verband niet aansprakelijk wor
den gesteld voor het renteverlies dat als gevolg daarvan was opgetreden. In 1997 
verwierp de Hoge Raad deze opvatting van de schadebeperkingsplicht van de belas
tingplichtige door een opvatting die meer aansluit bij de criteria zoals deze thans zijn 
neergelegd in de artikelen 6:98 en 6:101 BW. Het huidige uitgangspunt bij de beper
king van de schadevergoedingsplicht is de wederzijdse causaliteit. Indien redelijk
heid en billijkheid dit eisen vindt evenwel een andere verdeling plaats, die ertoe kan 
leiden dat de schadevergoedingsplicht ofwel geheel vervalt, ofwel geheel in stand 
blijft, aldus de Hoge Raad. De rechtbank had een eis tot vergoeding van coulance-
rente afgewezen onder verwijzing naar deze opvatting van de schadebeperkings
plicht. De Hoge Raad oordeelde evenwel dat een belastingplichtige, door ervoor te 
kiezen het in rechte betwiste bedrag van een aanslag niet te betalen, zich in de perio
de die voor de onderhavige zaak van belang was6 blootstelde aan het gevaar dat hij, 

625 Jansen-Ontvanger, rechtbank Arnhem, 12 januari 1984, NI 1984, 449. 
626 Standaardarrest voor deze materie is Bosgoed-Staat, HR 20 december 1940, NI 1941, 365 
(Ontvangersarrest). 
627 Verweij-Ontvanger, HR 26 mei 1989, NI 1990, 131. Zie ook § 4.5.1.1. 
628 Als neergelegd in de Resolutie van 14 februari 1994 nr. AFZ 94/846M, V-N 3 maart 1994, blz. 774. 
629 De betaling van de aanslag vond plaats in 1986. Artikel 28 lid 3 van de Invorderingswet 1990, waar
van de tekst reeds bij de Wet van 26 maart 1987, Stb. 120 was ingevoerd in de Invorderingswet 1845, 
was hier als gevolg van de overgangsbepalingen niet van toepassing. Een algemene actie uit ongerecht
vaardigde verrijking kende het oude BW nog niet. Weliswaar kon na het arrest Quint-Te Poel (NI 1959, 
548) voor een actie uit ongerechtvaardigde verrijking aansluiting worden gezocht bij de in de wet gere
gelde gevallen, maar de Invorderingswet 1845 sloot vergoeding van uitstelrente uit. Het derven van 

139 



3 BRONNEN VAN VERBINTENISSEN 

zo hij in het ongelijk zou worden gesteld, nadeel zou lijden doordat hij een hoog 
opgelopen bedrag aan wettelijke rente zou moeten betalen. Van hem kon niet worden 
gevergd dat hij zich ten behoeve van de staat aan een dergelijk gevaar blootstelde, 
nog daargelaten, aldus de Hoge Raad, dat de in weerwil van het verleende uitstel 
gedane betaling de staat in de gelegenheid had gesteld om het ontvangen bedrag 
binnen zijn eigen mogelijkheden zelf rendabel te maken, en aldus zelf de schade te 
beperken.630 

Zoals gezegd ligt het risico voor onjuiste beschikkingen bij de Belastingdienst. Het 
ligt derhalve meer voor de hand om aan de zijde van de Belastingdienst een schade
beperkingsplicht aan te nemen. Dat wil niet zeggen dat op de belastingplichtige in 
het geheel geen schadebeperkingsplicht kan rusten. In 1985 oordeelde de Hoge Raad 
dat indien de belastingplichtige op het moment van opleggen van een evident on
juiste aanslag verzuimt om rechtsmiddelen in te stellen, dit eigen schuld van de be
lastingplichtige kan opleveren. Hierdoor kan de aansprakelijkheid van de staat uit 
onrechtmatig handelen worden verminderd of zelfs uitgesloten.631 

3.8.1.2.2 Dispositievereiste en schadevergoedingsplicht 

In § 3.3.3.3. is besproken dat voor de verbindendheid van uitlatingen die als een 
enkele inlichting moeten worden gekwalificeerd een dispositievereiste geldt. Het 
belang dat de fiscus zijn voorlichtende taak onbelemmerd kan vervullen gaat hier 
vóór het vertrouwensbeginsel. Gebondenheid ontstaat derhalve alleen indien de 
belanghebbende, afgaande op de inlichting, een handeling heeft verricht of nagelaten 
als gevolg waarvan hij, naast het alsnog betalen van de verschuldigde belasting, 
schade lijdt.632 

Dat het hierbij niet alleen om uitlatingen gaat die van de fiscus zelf afkomstig zijn, 
blijkt uit een in 1994 gewezen arrest. Daarin werd overwogen dat een mededeling 
van een ambtenaar van het Ministerie van Landbouw en Visserij, dat geen BTW 
verschuldigd zou zijn over een aankoop die was gedaan op grond van een regeling 
die dit Ministerie had afgegeven, onrechtmatig was. 'Het geven van zodanige inlich
tingen is (..) onrechtmatig en X kan dan ook in beginsel vergoeding vorderen van 
schade welke zij mocht hebben geleden doordat zij op de juistheid van die inlichtin
gen is afgegaan,' aldus de Hoge Raad. De Belastingdienst bleek namelijk wèl BTW 
te heffen.633 

compensatoire interessen kon en kan ook niet als onverschuldigde betaling worden aangemerkt. 
630 Groskamp-Staat, 7 november 1997, NJ 1998, 364. A.A. van Rossum, Rol burgerlijke) rechl(er) 
uitgespeeld? (II, slot), WPNR 97/6292, blz. 795. Zie voor de criteria terzake van schadebeperking ook 
Leenders-Ubbergen, HR 11 oktober 1996, FED FW 1997/426, m. nt. Ch.J. Langereis. 
631 Superdoe, HR 22 november 1985, NJ 1986, 722. 
632 HR 26 september 1979, BNB 1979/311; HR 9 maart 1988, NJ 1989, 715, m.n. M.S., BNB 1988/148, 
m. nt. Den Boer; HR 19 december 1990, BNB 1991/77. 
633 HR 7 oktober 1994, NJ 1997, 174 (Varkensmester U, ook bekend als Staat-Van Benten). Het betrof de 
aankoop van een swill-kookinstallatie in het kader van een nadeelcompensatieregeling. 
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Ook bij kortstondig gewekt vertrouwen geldt een dispositievereiste. Indien een uitla
ting 'onverwijld en onmiskenbaar duidelijk' is herroepen omdat zij op een vergissing 
berustte, ontstaat gebondenheid indien de betrokkene intussen iets heeft gedaan of 
nagelaten als gevolg waarvan hij schade lijdt.634 

In § 2.2.5. is reeds aangegeven dat bij onverbindendheid wegens strijd met funda
mentele bepalingen van belastingrecht voor alle categorieën uitlatingen een disposi
tievereiste geldt. Is sprake van een standpuntbepaling in strijd met de openbare orde, 
terwijl dit voor de betrokkene niet kenbaar was en ook niet kon zijn, en heeft hij, 
afgaande op het gegeven woord, iets gedaan of nagelaten waardoor hij schade heeft 
geleden, dan zal de Belastingdienst die schade moeten vergoeden.635 

3.8.2 Opzegging wegens gewijzigd inzicht 

Geen enkele overeenkomst wordt geacht eeuwigdurend te zijn, ook niet indien daarin 
geen bepaling is opgenomen over de geldingsduur daarvan. Dat geldt in het bijzon
der voor overeenkomsten met een overheidsorganisatie als de Belastingdienst. Een 
andersluidend standpunt zou diens beleidsvrijheid ernstig belemmeren. De Hoge 
Raad overwoog in 1989 dat de vordering tot nakoming moet worden afgewezen en 
dat de wederpartij genoegen moet nemen met schadevergoeding indien sprake is van 
gewijzigd beleidsinzicht dat de afwijking van de overeenkomst rechtvaardigt. 3 In 
1995 oordeelde de Hoge Raad dat bij de beoordeling van de vraag of bij de opzeg
ging van een overeenkomst die voor onbepaalde tijd werd aangegaan een redelijke 
termijn in acht is genomen, de wederzijdse belangen van de partijen dienen te wor
den afgewogen. Daarbij moet ook belang worden toegekend aan aard en gewicht van 
de redenen die aan de opzegging ten grondslag lagen.637 De aard van de rechtsver
houding tussen burger en Belastingdienst brengt mee dat het opzeggen van stand
puntbepalingen door de Belastingdienst wegens gewijzigd inzicht in het algemeen 
niet (direct) tot een schadeplicht leidt. In de hierna besproken gevallen ging het 
steeds om de vraag of bij de opzegging van de standpuntbepaling een redelijke ter
mijn in acht was genomen. 

In 1992 overwoog de belastingkamer van de Hoge Raad dat de Belastingdienst een 
afspraak op grond waarvan de belanghebbende zijn afnemers geen omzetbelasting in 
rekening bracht wegens gewijzigd inzicht kon beëindigen, behalve voor zover de 
belanghebbende ingevolge door hem reeds gesloten overeenkomsten, redelijkerwijs 
niet in staat was de te betalen omzetbelasting alsnog aan zijn afnemers in rekening te 
brengen.638 De afspraak bleef derhalve gelden voor reeds bestaande contracten. Bij 
opzegging wegens gewijzigd inzicht zullen derhalve in elk geval onderhandelingen 

634 HR 17 november 1995, V-N 1995 blz. 4349, besproken in § 3.3.3.3. 
635 Burgman-Aviolanda, HR 11 mei 1951, NJ 1952, 128, m.nt. Ph.A.N.H. Zie ook § 1.2. 
636 HR 23 juni 1989, NJ 1991, 673 (Gasbedrijf Centraal Nederland-Nieuwegein). ' 
637 HR 21 april 1995, NJ 1995, 437. 
638 HR 2 september 1992, BNB 1993/2, m. nt. A.L.C. Simons. 
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moeten plaatsvinden over de termijn waarmee de overeenkomst kan worden opge
zegd. Ook is het denkbaar dat afspraken moeten worden gemaakt over de vraag of de 
overeenkomst in zijn geheel moet worden opgezegd, dan wel voor bepaalde situaties 
zijn geldingskracht kan behouden. 
In 1993 overwoog de Rechtbank 's-Gravenhage dat de Belastingdienst zich bij zijn 
voornemen een bepaalde afspraak met de belanghebbende, Campina, te beëindigen, 
de belangen van Campina diende aan te trekken. Dit bracht mee dat de in 1991 met 
Campina gemaakte afspraken, die in 1992 wegens gewijzigd inzicht per 1 januari 
1993 waren opgezegd, geacht werden tot 1 januari 1996 te gelden, teneinde Campina 
in de gelegenheid te stellen de gevolgen van de opzegging door de Belastingdienst te 
ondervangen.639 

De vrijheid die de overheid toekomt om een gekozen beleid te wijzigen brengt niet 
mee dat de schade die werd veroorzaakt door het niet-nakomen van een onvoor
waardelijke toezegging, niet zou behoeven te worden vergoed. De belastingrechter 
zal de aanslag in een dergelijk geval vaststellen voor het bedrag waarop de belas
tingplichtige op grond van het opgewekt vertrouwen mocht rekenen. In 1996 oor
deelde het Hof 's-Gravenhage dat de gemeente een bestaande beleidsregel ter zake 
van de afvalstoffenheffing mocht wijzigen, mits de wijziging tijdig ter kennis van de 
belanghebbende was gekomen. Het beleid was gewijzigd bij besluit van B&W van 
14 juli 1992 en ging op 1 januari 1993 in. De kennisgeving aan de belanghebbende 
was gedateerd 20 januari 1993. De mededeling was volgens het hof in beginsel 
weliswaar te laat bij de belanghebbende aangekomen, maar door de overgangsregel 
die bij de beleidswijziging was getroffen was aan het nadeel dat daaruit voor de 
belanghebbende voortvloeide tegemoet gekomen, zodat de aanslag in stand bleef. 

3.9 ONVERSCHULDIGDE BETALING, ONGERECHTVAARDIGDE VERRUKING 

Tot slot enkele opmerkingen over twee andere formele bronnen van verbintenissen 
die in het privaatrecht bekend staan als 'rechtmatige daden'. Van Dunne heeft aan
gegeven dat het onderscheid tussen rechtsfiguren als zaakwaarneming (6:198 
BW),642 onverschuldigde betaling (6:203 BW) en ongegronde verrijking (6:212 BW) 
alleen valt te maken indien men voor gebondenheid bij de eerste twee uitgaat van de 
wilsleer. Uit artikel 6:198 BW blijkt dat de zaakwaarnemer zijn handeling willens en 
wetens verricht ter behartiging van andermans belangen. Is aan dit wilsvereiste niet 
voldaan, dan kan men zich niet op zaakwaarneming beroepen, maar dient een actie 

639 Campina-Staat, 9 juli 1993, KG 93/0541, V-N 1993, blz. 2937, voortgezet in hof 's-Gravenhage 23 
februari 1995, nr. 93/1284, V-N 1995, blz. 1203. 
640 Lopez & Trias-Aruba, HR 19 februari 1993, NJ 1995, 704, m. nt. M.S. Zie ook Brabants Vastgoed, 
HR 10 augustus 1988, NJ 1989, 157, m. nt. G. 
641 Hof 's Gravenhage, 22 oktober 1996, nr. 95/3734, Belastingblad 1997, blz. 498, m.nt. G J. van Leij-
enhorst. Zie ook § 5.4.1.5. 
642 Dit onderwerp valt buiten het bestek van deze studie. 
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uit ongegronde verrijking te worden ingesteld. Het wilsvereiste wordt echter zodanig 
geobjectiveerd - de wil kan blijken uit de handeling zelf, moet worden afgeleid uit 
de verklaringen van de zaakwaarnemer of worden gevonden in de omstandigheden 
van het geval - dat een onderscheid met de figuur van de ongegronde verrijking geen 
zin meer heeft. Ook bij ongegronde verrijking zal een actie immers alleen slagen 
indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen. Bij onverschuldigde 
betaling geldt hetzelfde. Voor een actie uit onverschuldigde betaling is een vereiste 
dat de handelende de wil heeft gehad om te betalen. Zo niet, dan rest slechts de actie 
uit ongegronde verrijking.643 Deze stelling wordt onderstreept in het hierna in § 
3.8.1. te bespreken arrest Ontvanger-Hamm q.q.644 

3.9.1 Ongegronde verrijking als actie 

Tot nu toe heeft de actie uit ongerechtvaardigde verrijking geen hoge vlucht geno
men. In 1997 werd zowel door de burger als de Belastingdienst enkele malen een 
beroep op artikel 6:212 BW gedaan, met wisselend succes. In 1997 wees de Hoge 
Raad twee arresten waarbij de ontvanger der rijksbelastingen was betrokken. 

Het eerste geval betrof een ondernemer die een geschil met zijn bank had over de 
vraag welke bedragen zij over en weer van elkaar te vorderen hadden. In verband 
hiermee had hij uitbetaling van belastingteruggaven op die rekening rechtsgeldig 
uitgesloten. De ontvanger stortte niettemin een belastingteruggaaf op de bewuste 
bankrekening. Daarna sloten de bank en de ondernemer een vaststellingsovereen
komst waarbij het geschil werd beëindigd. Het bedrag van de teruggaaf werd daarbij 
niet ter beschikking van de ondernemer gesteld. Deze vorderde daarom van de ont
vanger alsnog uitbetaling van het bedrag van de teruggaaf. In cassatie wierp de ont
vanger op dat het bedrag was uitbetaald op een rekening die ten name van de belas
tingschuldige stond en derhalve geacht moest worden in het vermogen van de belas
tingschuldige te zijn gevloeid. De ondernemer was aldus bij de betaling gebaat en 
zou ongerechtvaardigd worden verrijkt, indien hij de belastingteruggaaf nogmaals 
moest uitbetalen, aldus de ontvanger. 
De Hoge Raad oordeelde evenwel dat aan een verbintenis tot betaling van een geld
som niet wordt voldaan wanneer de debiteur het verschuldigde bedrag overmaakt op 
een rechtsgeldig uitgesloten rekening. De schuldeiser kan een dergelijke betaling 
weigeren. Als hij dat doet zal de verbintenis alsnog moeten worden nagekomen, met 
vergoeding van de schade die de schuldeiser hierbij heeft geleden. Beslissend voor 
de vraag of de ondernemer bij de betaling was gebaat is niet of het bedrag op enig 
moment in diens vermogen is gevloeid, maar of het ter beschikking van de belasting
schuldige is gekomen en hij er aldus mee is verrijkt, aldus de Hoge Raad. In dit ge-

644 In dezelfde zin reeds Staat-Assuradeuren, HR 8 maart 1957, NJ 1957, 525 en Sociale Verzekerings
bank, HR 13 maart 1978, NJ 1978, 363. 
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val was daarvan geen sprake. Het bedrag moest derhalve voor de tweede maal wor
den uitbetaald, met vergoeding van rente en koste 
vaardigde verrijking van de belastingschuldige op. 
den uitbetaald, met vergoeding van rente en kosten.645 Dit leverde geen ongerecht-

Het tweede arrest betrof onverschuldigde betaling aan de faillissementscurator. Het 
betrof een BV die in 1992 in staat van faillissement was verklaard. In de loop van 
1993 deelde de ontvanger de BV mede dat zij recht had op een belastingteruggaaf. 
Op het meegezonden formulier kon de BV aangeven hoe zij dat bedrag wilde ont
vangen of doen verrekenen. De curator verifieerde de juistheid van die mededeling 
niet, maar vulde op het bijgevoegde formulier het bankrekeningnummer van de BV 
in als de rekening waarop het bedrag van de teruggaaf kon worden bijgeschreven. 
Aldus geschiedde. Drie maanden later merkte de ontvanger dat hij zich vergist had. 
Het bedrag van de teruggaaf kwam namelijk toe aan de holding-BV, waarvan de 
failliete BV een dochter was. Hij verzocht de curator het bedrag terug te storten. De 
curator weigerde evenwel aan dit verzoek te voldoen. Volgens hem was het bedrag 
deel gaan uitmaken van de failliete boedel. Aangezien deze niet voldoende actief 
bevatte om alle boedelcrediteuren geheel te kunnen voldoen kon het bedrag niet 
worden terugbetaald. De ontvanger vorderde in rechte terugbetaling van het bedrag, 
primair uit onverschuldigde betaling en subsidiair uit ongerechtvaardigde verrijking. 
Hij voerde hierbij aan dat de curator bij het invullen en insturen van het formulier en 
bij de ontvangst van het bericht van bijschrijving wist, althans behoorde te weten, dat 
de boedel geen recht had op het bedrag van de teruggaaf. Bovendien zouden de 
overige boedelcrediteuren, voor zover deze zouden worden voldaan met aanwending 
van het bedrag dat de ontvanger had betaald, ongerechtvaardigd worden verrijkt ten 
koste van de ontvanger. Zij zouden immers worden betaald uit gelden die door een 
toevallige omstandigheid en per abuis in de boedel waren gevloeid en te kwader 
trouw door de curator waren geaccepteerd en behouden. Onder die omstandigheden 
zou het naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn om die andere boedel
crediteuren te laten profiteren van het verzuim van de curator, aldus de ontvanger. 
De Hoge Raad overwoog dat de curator moet handelen in overeenstemming met 
hetgeen in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd. Wanneer 
hij wordt geconfronteerd met een onmiskenbare vergissing behoort de curator der
halve mee te werken aan het ongedaan maken daarvan. Hij heeft een bijzondere 
positie als beheerder en vereffenaar van de failliete boedel en vervult die taak in het 
kader van een met waarborgen omklede wettelijke regeling. In dat kader moet de 
curator met alle gerechtvaardigde belangen rekening houden. Dit brengt mee dat 
erop moet kunnen worden vertrouwd dat hij derden (in dit geval dus de ontvanger) 
niet het slachtoffer laat worden van toevallige, in de praktijk niet steeds te vermijden 
misslagen als de onderhavige.646 

De omstandigheid dat de wet aan vorderingen uit onverschuldigde betaling geen 
voorrecht verbindt en voor deze vorderingen ook niet rechtstreeks een andere vorm 

646 In dezelfde zin HR 12 september 1997, NJ 1998, 145, besproken in § 1.2.2.1. 
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van voorrang aanwijst kan er niet toe leiden, aldus de Hoge Raad, dat de curator het 
bedrag aan het actief van de boedel toe kan voegen en de vordering tot teruggaaf als 
een concurrente boedelvordering kan behandelen. Deze handelwijze zou immers 
(uiteindelijk, na afwikkeling van het faillissement) leiden tot een verrijking van de 
boedelschuldeisers ten koste van de ontvanger, die slechts bij vergissing had betaald. 
In het licht van het voorgaande was daarvoor geen rechtvaardiging te vinden, ook 
niet in het stelsel van de Faillissementswet. De curator was dus verplicht om de 
schade van de ontvanger te vergoeden zodra hij merkte dat het ontvangen bedrag bij 
vergissing was overgemaakt.647 

Hier kon een enkele actie uit onverschuldigde betaling niet tot het beoogde resultaat 
leiden. Weliswaar had het hof Amsterdam in 1996 overwogen dat een voor de belas
tingplichtige 'onmiskenbare verschrijving' in de beschikking van de inspecteur 
'onvoldoende rechtsgrond' vormde voor de betaling door de ontvanger van het ge
noemde bedrag, zodat de ontvanger dit bedrag kon terugvorderen met een beroep op 
onverschuldigde betaling,648 in een faillissementssituatie als de onderhavige zou dit 
niet hebben geleid tot (volledige) terugbetaling, omdat de vordering uit onverschul
digde betaling slechts een concurrente boedelvordering is. 

3.9.1.1 Grenzen van de ongegronde verrijking 

Zoals gezegd is tot nu toe in de rechtspraak weinig ervaring opgedaan met de verrij-
kingsactie. Dat onbekendheid met de materie op dit terrein misverstanden kan op
roepen649 blijkt uit het hierna besproken geval, waarin de belastingschuldige zich 
zowel in een kortgedingactie als in een klacht bij de Nationale ombudsman tever
geefs beriep op ongegronde verrijking van de fiscus. 

De ex-bestuurder van enkele failliete BV's was aansprakelijk gesteld voor de belas
tingschulden van die BV's. Niet alleen de BV's gingen failliet, maar ook de bestuur
der persoonlijk. Buiten de curator om kwamen de ex-bestuurder en de ontvanger 
overeen dat de ex-bestuurder binnen een jaar na beëindiging van zijn faillissement 
een bedrag van f 30.000 aan de fiscus zou betalen, waarna hij voor zijn aansprake-
lijkheidsschuld, die ruim f400.000 bedroeg, niet verder zou worden bemoeilijkt. De 
curator betaalde echter pas twee jaar na het faillissement een gedeelte van dit bedrag 
aan de ontvanger uit. Via derdenbeslag toucheerde de ontvanger naderhand nog een 
bedrag van f 36.300. De ex-bestuurder vorderde in kort geding uitbetaling van dit 
bedrag. Hij verwees naar de eerder gesloten overeenkomst en meende dat de Belas
tingdienst met dit bedrag ongerechtvaardigd was verrijkt. De President overwoog in 

647 Ontvanger-Hamm q.q., HR 5 september 1997, NJ 1998, 437, V-N 1997, blz. 3282. Zie ook § 1.1. 
648 Hof Amsterdam, 9 mei 1996, V-N 1996, blz. 2415. De Hoge Raad bevestigde dit oordeel. HR 12 
september 1997, NJ 1998, 145, besproken in § 1.2.2.1. 
649 Schoordijk, 1997, blz. 16. 
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de eerste plaats dat de ex-bestuurder de overeenkomst niet was nagekomen. Gezien 
de aansprakelijkheidsschuld van ruim f400.000 was bovendien van ongegronde 
verrijking van de ontvanger geen sprake, aldus de President. De vordering van de ex-
bestuurder werd afgewezen.650 

Aan dezelfde ex-bestuurder waren ook ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting en 
premieheffing volksverzekeringen opgelegd omdat hij geen aangifte had gedaan. 
Jaren later diende de ex-bestuurder de aangiften alsnog in. Deze werden in behande
ling genomen als bezwaarschriften tegen de ambtshalve aanslagen. Na enige scher
mutselingen met de inspecteur leidde een gesprek op het ministerie van Financiën er 
uiteindelijk toe dat de aanslagen werden teruggebracht tot nihil. De ex-bestuurder 
meende evenwel recht te hebben op een teruggaaf van f35.000. Het compromis dat 
hem werd aangeboden - eenmalige betaling van een bedrag van per saldo f25.000 
ter beëindiging van het conflict - wees hij van de hand. In plaats daarvan wendde hij 
zich tot de Nationale ombudsman met de klacht dat de Belastingdienst zichzelf onge
rechtvaardigd had verrijkt door hem het bedrag van de teruggaaf niet uit te keren. 
Tevergeefs. De vijfjaarstermijn voor het opleggen van navorderingsaanslagen was 
inmiddels verstreken en indien een bezwaarschrift wordt ingediend na die termijn 
wordt het belang van de belastingplichtige geacht niet groter te zijn dan het bedrag 
van de aanslag, aldus de staatssecretaris. De aanslagen konden derhalve hooguit 
worden verminderd tot nihil. Die vermindering had reeds plaatsgevonden, en de 
Nationale ombudsman oordeelde de klacht derhalve ongegrond.651 

In het kort geding werd de actie uit ongegronde verrijking afgewezen onder verwij
zing naar de wanprestatie van de belastingschuldige en - impliciet - naar de omstan
digheid dat een besluit om een belastingschuldige 'niet verder te bemoeilijken' niet 
inhoudt dat de belastingschuld tenietgaat. Aantekening verdient hierbij dat het kort 
geding zich niet leent voor uitgebreide dogmatische beschouwingen. In de klacht bij 
de Nationale ombudsman verwees de staatssecretaris terecht naar de wettelijke verja
ringstermijn om ongegronde verrijking te weerleggen. 

Waar de grenzen van het leerstuk moeten worden gevonden is nog niet uitgekristalli
seerd. Schoordijk heeft er in dit verband op gewezen dat het verrijkingsrecht voor 
feitenrechter en Hoge Raad nog terra incognita lijkt te zijn.652 Bij de verdere ontwik
keling van het leerstuk zullen, zo blijkt ook uit de hierboven besproken gevallen, de 
normen van redelijkheid en billijkheid in elk geval een belangrijke rol spelen. 

650 Ontvanger-Knoope, rechtbank Dordrecht, 11 februari 1997, KG nr. 15553, Infobulletin 97/528. 
651 Rapport Nationale ombudsman 11 april 1997, nr. 97/193*, Infobulletin 97/478. 
652 Schoordijk, 1997, blz. 16. Zie ook WPNR 97/6279. 
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3.10 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is getracht een aantal materiële en formele bronnen van verbintenis
sen te beschrijven die voor het onderwerp van deze studie van belang zijn. Aangege
ven is dat de wijze waarop het recht zich in een samenleving ontwikkelt ertoe leidt 
dat van een werkelijk gesloten systeem van verbintenissen nimmer sprake kan zijn. 
Normen van redelijkheid en billijkheid worden thans in elke rechtsverhouding er
kend. De toepassing van die normen vindt haar grondslag in het verbod van onge
gronde verrijking, de regel dat elke vermogensverschuiving legitimatie behoeft. De 
eisen van redelijkheid en billijkheid houden in dat een partij rekening moet houden 
met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. Deze belangenafweging is het 
kenmerk bij uitstek geworden van het voldoen aan verbintenissen, ongeacht of deze 
contractueel zijn of niet. 
Aangegeven is dat rechtsplicht en verbintenis thans als één en hetzelfde begrip moe
ten worden beschouwd. Weliswaar kan worden gezegd dat een algemene, tot een 
ieder gerichte rechtsplicht niet tevens een verbintenis is, maar een dergelijke rechts
plicht is wèl een verbintenis-in-wording die zich concretiseert waar de rechtsverhou
ding een aanvang neemt. Dit leidt tot de conclusie dat de definitie van de verbintenis 
zoals Van Dunne deze heeft geformuleerd, namelijk dat een verbintenis de gebon
denheid van een persoon aan een rechtsnorm is, die een in beginsel afdwingbare 
verplichting meebrengt tot een door die norm voorgeschreven handelen, naar huidig 
inzicht de meest gangbare moet zijn. Diens normatieve uitleg van rechtshandelingen, 
het toerekenen van rechtsgevolgen aan een handelende persoon aan de hand van de 
rechtsnormen die op het geval van toepassing zijn, is een wijze van rechtsvinding die 
thans zowel in het privaatrecht als in het belastingrecht wordt aanvaard en toegepast. 
Zo zal de vraag of sprake is van een verbintenis-in-wording die fiscale gevolgen 
heeft door middel van normatieve uitleg moeten worden vastgesteld. Dit brengt me
de dat het opgewekte vertrouwen alleen geen bron van verbintenis kan zijn. 
Aanvaarding van de toerekeningsleer heeft tot gevolg dat niet alleen de klassieke 
deductieve methode van rechtsvinding, waarbij de norm langs de weg van het syllo
gisme op de feiten werd toegepast, in het burgerlijk recht heeft afgedaan, maar dat 
ook de wilsleer, het uitgangspunt van de wetgever van het huidige Burgerlijk Wet
boek, als achterhaald moet worden beschouwd. Het verlaten daarvan biedt ongeken
de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het verbintenissenrecht. Het vereiste van 
normatieve uitleg van rechtshandelingen door de belastingrechter heeft inmiddels 
vaste voet verkregen in de cassatie-overwegingen van de Hoge Raad. Daarin werd 
telkenmale impliciet gewezen op de noodzaak van het bereiken van een naar objec
tieve maatstaven, gezien de omstandigheden van het geval, redelijk te noemen re
sultaat. De beslissingen van de belastingkamer van de Hoge Raad zouden hier wel
licht van meer dan gemiddelde invloed kunnen zijn op de totstandkoming van een 
werkelijk open systeem van verbintenissen. 

Vervolgens is de stelling geformuleerd dat de voorrangsregel die Happé in zijn 
proefschrift heeft gesignaleerd en ontwikkeld, dat wil zeggen de wijze waarop in een 
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geval van botsende beginselen kan worden bepaald welk beginsel het meeste gewicht 
in de schaal legt, voor een juist begrip daarvan moet worden aangevuld met norma
tieve uitleg, de toerekening naar redelijkheid. Bij de vraag of het vertrouwensbegin
sel van toepassing is moet het immers steeds gaan om vertrouwen dat naar objectieve 
maatstaven gerechtvaardigd is. Het antwoord op die vraag moet worden gevonden in 
het voorliggende feitencomplex. 
In dit verband is enerzijds gewezen op het toenemend belang van de informatie-, 
mededelings- en onderzoeksplichten als element van rechtsvinding. Hierdoor is de 
gebondenheid van de Belastingdienst aan duurovereenkomsten beperkt tot gevallen 
waarin de voorgenomen (rechts)handeling tevoren aan de inspecteur is uiteengezet. 
Heeft deze na bestudering daarvan een bepaald standpunt ingenomen, dan wordt dit 
geacht ook te gelden voor latere jaren. 
Anderzijds is een nieuwe voorrangsregel geformuleerd, namelijk de regel dat de 
goede trouw voorrang heeft boven het vertrouwensbeginsel. Indien de overeenkomst 
de bron van de verbintenis vormt, prevaleren de regels van het verbintenissenrecht. 
De normen die op de concrete omstandigheden van het geval van toepassing zijn 
kwamen hier immers tot stand met medewerking van de handelende persoon zelf. Zo 
heeft het bestaan van een vaststellingsovereenkomst tot gevolg dat de eisen van re
delijkheid en billijkheid eraan in de weg staan dat een navorderingsaanslag kan wor
den afgeweerd met een beroep op ambtelijk verzuim. 

Naar huidig inzicht is het uitgangspunt dat gebondenheid niet meer kan worden ge
vonden in wilsovereenstemming, maar in toerekening naar redelijkheid, de vraag of 
een feitelijk verrichte handeling moet worden aangemerkt als een rechtshandeling. In 
de toerekeningsleer als ontwikkeld door Van Dunne wordt daaronder verstaan een 
handeling, bestaande uit een doen of niet-doen, waardoor - krachtens normen van het 
geldend recht en met inachtneming van de geldende maatschappelijke inzichten -
rechtsgevolgen ontstaan die de handelende worden toegerekend. Verbintenissen 
ontstaan in deze leer doordat zich verbindende rechtsfeiten voordoen, dat wil zeggen 
feiten die naar heersende rechtsovertuiging de handelende tot een prestatie verplich
ten. Dit leidt tot het inzicht dat het in geen enkele verhouding, en derhalve ook niet 
in die tussen burger en Belastingdienst, in termen van gebondenheid nog langer 
zinvol is om een scheiding aan te brengen tussen overeenkomsten en andere rechts
handelingen als aanbod, aanvaarding, toezegging, standpuntbepaling, geruststellende 
verklaring, ruling, convenant en dergelijke. Deze handelingen hebben het ontstaan 
van een rechtsverhouding tot gevolg, waaruit naast de hoofdverbintenis om de toe
zegging gestand te doen over en weer nevenverbintenissen ontstaan, zoals de ver
bintenis om rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpar
tij, hetgeen kan resulteren in een mededelingsplicht. Zij kunnen derhalve zonder 
uitzondering worden geduid als een rechtshandeling en binden zowel de Belasting
dienst als diens wederpartij, ongeacht de naamgeving die men daaraan verbindt. 
Voor de verbindendheid van inlichtingen, die qua karakter verder afstaan van situa
ties waarin op grond van onderhandelingen en dergelijke gebondenheid kan ontstaan, 
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en voor situaties waarin sprake is van kortstondig opgewekt vertrouwen geldt een 
dispositievereiste, wil gebondenheid ontstaan. 

Een belangrijke materiële bron van verbintenissen die vervolgens werd besproken is 
het gelijkheidsbeginsel. Zowel de belastingwetgever als de Belastingdienst dienen 
naar duidelijkheid te streven bij de inbreuk die de belastingheffing op het vermo
gensrecht van de burgers maakt. Bij onduidelijke of raamwetgeving dient de Belas
tingdienst derhalve een eigen standpunt in te nemen en volgens dat standpunt te 
handelen. Het gelijkheidsbeginsel speelt op dit terrein een fundamentele rol. De 
vraag of een beroep op dit beginsel kan worden gedaan hangt af van de doelstelling 
van het beleid. Vormt deze een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond voor 
de ongelijke behandeling van gelijke gevallen, dan kan geen beroep op het gelijk
heidsbeginsel worden gedaan. In beginsel valt een standpuntbepaling in een concreet 
geval niet onder het begrip 'beleid', maar vormt deze slechts een mogelijk begin 
daarvan, zodat een beroep op het gelijkheidsbeginsel niet opgaat. Ten gevolge van 
de werking van de meerderheidsregel kan de Belastingdienst evenwel, indien sprake 
is van een aantal gelijkluidende standpuntbepalingen zoals standaardrulings, een 
contracteerverplichting opgelegd krijgen. 
Het vereiste van rechtszekerheid vergt dat de dienstleiding waar nodig beleid vormt 
en dit beleid ook kenbaar maakt. Teneinde de eenheid van beleid van de Belasting
dienst te kunnen waarborgen wordt het fiscale beleid thans op landelijk niveau vast
gesteld. Een inspecteur kan van dergelijk beleid derhalve in beginsel niet afwijken. 
De aanwezigheid van beleidsregels ontslaat ambtenaren van de Belastingdienst ech
ter niet van de verplichting in een individueel geval op grond van de voorliggende 
feiten en omstandigheden te beoordelen of van deze beleidsregels moet worden af
geweken. De thans geldende gedragsregel inzake de vaststelling van fiscaal uitvoe
ringsbeleid, het geven van standpuntbepalingen en het beroep- en cassatiebeleid 
beperkt deze bevoegdheid echter aanmerkelijk. Overleg tussen een belanghebbende 
en de Belastingdienst heeft in het algemeen betrekking op de toepassing van het 
recht in een concreet geval. Indien redelijkerwijs aanleiding bestaat om aan te nemen 
dat een standpunt dat de Belastingdienst heeft ingenomen als (een begin van) beleid 
kan worden opgevat, omdat daarbij sprake is van interpretatie van rechtsregels 
(wetgeving of beleid) dan dient, alvorens een overeenkomst tot stand komt, met de 
portefeuillehouder te worden overlegd. Deze bereidt vervolgens een beslissing voor, 
inhoudende het al dan niet opnemen van de - voorgenomen - standpuntbepaling, zo 
nodig gewijzigd, in het vastgestelde beleid. Het behoeft geen betoog dat een derge
lijk voorschrift - in feite is de gehele dienstleiding tot en met het ministerie betrok
ken bij elk besluit dat in individuele gevallen op de werkvloer moet worden genomen 
- een verlammende werking kan hebben op een flexibel instrument als de vaststel
lingsovereenkomst. Hier lijkt na een periode van vrijheid, frisheid en vernieuwing 
rond de reorganisatie van de Belastingdienst opnieuw een tijdperk van bureaucratise
ring zijn intrede te hebben gedaan, waarmee de Belastingdienst zijn streven naar 
compliance door eigen toedoen gefrustreerd ziet. Een bredere en snellere uitwisse-
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ling van ambtenaren tussen het departement en de Belastingdienst zou evenwel voor 
dit effect een mitigerende factor kunnen zijn. 

Vervolgens is onderzocht in welke mate de rechtspraak op de beide terreinen die het 
onderwerp van deze studie zijn wordt beheerst door rechtsvinding per analogiam. 
Daarbij is aangegeven dat de openheid van het systeem die sedert de jaren zestig is 
ontstaan door de redenering per analogiam tot gevolg heeft gehad dat het aantal 
situaties waarin sprake kan zijn van een verbintenis uit contract dan wel onrechtma
tige daad of anderszins aanmerkelijk is uitgebreid. In het belastingrecht heeft deze 
ontwikkeling gestalte gekregen door de introductie van de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur, waarmee immers ook in het belastingrecht de overheersende 
positie van de wet werd gerelativeerd. Voor de analogische interpretatie in het be
lastingrecht is het gelijkheidsbeginsel van groot belang. Op grond daarvan worden 
gevallen die niet onder de woorden van de wet zijn te brengen, maar wel aansluiten 
bij in de wet geregelde gevallen, onder het bereik van de wettelijke regeling ge
bracht. Voor niet in de wet geregelde situaties is analogisch denken noodzakelijk om 
tot een oplossing te komen. De (belasting)rechter moet zich daarnaast van een wet
tekst kunnen distantiëren als de letterlijke toepassing daarvan in de voorliggende 
situatie tot een onaanvaardbaar resultaat zou leiden. Als motivering wordt dan vaak 
een verwijzing gegeven naar wat een redelijke interpretatie van de gegeven wettekst 
meebrengt. De feitenrechter zal daarbij voor de interpretatie van een rechtsregel 
kiezen die het meest strookt met zijn rechtsgevoel. 

Een formele bron van verbintenissen is de vaststellingsovereenkomst. De vaststel
lingsovereenkomst naar huidig recht biedt meer dan de dading in het verleden deed. 
Zo diende bij een dading sprake te zijn van een (dreigend) geschil, terwijl de vast
stellingsovereenkomst thans ook kan dienen ter beëindiging van een onzekerheid. 
Anders dan bij de dading, waarbij werd vastgelegd wat tussen partijen rechtens gold, 
wordt in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd hoe de rechtstoestand tussen de 
partijen behoort te worden gezien, waardoor deze in sterkere mate is gerelateerd aan 
de maatschappelijke inzichten en de normen die op het geval van toepassing zijn. Dit 
maakt de vaststellingsovereenkomst tot een flexibel instrument om de rechtszeker
heid van zowel de Belastingdienst als de belastingplichtige te bevorderen. Voor de 
vaststellingsovereenkomst geldt voorts niet langer het vereiste dat deze op schrift is 
gesteld. 
Een derde verschil met de dading is dat voor de bestaanbaarheid van een dading 
sprake diende te zijn van het over en weer doen van concessies. Het Burgerlijk Wet
boek stelt een dergelijk vereiste thans niet meer, hoewel in de praktijk vaak nog 
steeds door beide partijen water bij de wijn gedaan wordt. Bij het ontbreken van een 
schriftelijk vastgelegde overeenkomst kan thans het bestaan van een vaststellings
overeenkomst worden afgeleid uit het feitencomplex. 

De vaststellingsovereenkomst is een hulpovereenkomst. Het doel van de vaststel
lingsovereenkomst is immers het vaststellen van een buiten haar liggende rechtsver-
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houding, waarmee rechtszekerheid tussen de partijen wordt verkregen of gewaar
borgd. Dit brengt mee dat niet elke bespreking die plaatsvindt tussen de burger en de 
Belastingdienst, waarbij overeenstemming wordt bereikt, eindigt in een vaststel
lingsovereenkomst. Ook een enkele akkoordverklaring met een correctie of navorde
ringsaanslag levert niet per definitie een vaststellingsovereenkomst op. 
Het vastleggen van afspraken in de vorm van een vaststellingsovereenkomst brengt 
mede dat de belastingplichtige het overeengekomene bij gewijzigd inzicht niet 
alsnog aan de belastingrechter kan voorleggen. Dit geldt in gelijke mate voor de 
Belastingdienst. De oorzaak van deze rechts verwerking is gelegen in het karakter 
van de vaststellingsovereenkomst, die immers dient ter beëindiging van een geschil. 
Op de overige in dit hoofdstuk besproken rechtsverhoudingen kan bij gewijzigd 
inzicht altijd worden teruggekomen. Met het sluiten van een vaststellingsovereen
komst beogen de partijen evenwel een nieuwe rechtstoestand te scheppen. Is sprake 
van een rechtsverhouding die anders moet worden geduid, dan ontneemt de belas
tingplichtige zichzelf alleen de mogelijkheid om daartegen alsnog in rechte op te 
komen, indien daarbij expliciet afstand is gedaan van het recht om tegen een bepaal
de aangelegenheid in bezwaar of beroep te komen. 
Door actief te streven naar overeenstemming wordt de constructieve medewerking 
van particulieren en het bedrijfsleven aan de belastingheffing bevorderd. In situaties 
waarin sprake is van onzekerheid of een geschil over de interpretatie van de fiscale 
wetgeving of de vaststelling en betekenis van fiscaal relevante feiten verkrijgt de 
ondernemer zekerheid over de fiscale duiding van het voorliggende feitencomplex, 
waarmee zijn rechtspositie komt vast te staan. Bijkomende voordelen van deze 
werkwijze zijn ook thans, in sterkere mate dan voorheen, het voorkómen van proces
risico en het vermijden van de (werk)druk die voortvloeit uit het voeren van een 
fiscale of civiele procedure. De Belastingdienst streeft er immers naar zo veel moge
lijk in de actualiteit te werken. Ook het streven om 'Awb-conform' te werken, per 1 
januari 1997 ingevoerd, zal bijdragen aan het sluiten van vaststellingsovereenkom
sten. Daarbij komt dat het sluiten van vaststellingsovereenkomsten compliance-
bevorderend werkt, omdat de partijen in gezamenlijk overleg tot een bevredigend 
resultaat zullen kunnen komen (een win-winsituatie) in tegenstelling tot de uitkomst 
van een fiscale procedure, waarin er in het algemeen één verliezende partij is. Er zijn 
derhalve legio factoren die ervoor pleiten om bij onzekerheid of (dreigende) ge
schillen waar mogelijk gebruik te maken van de vaststellingsovereenkomst. 

Een tweede belangrijke formele bron van verbintenissen is de derdenbescherming bij 
vertegenwoordiging. In het leerstuk van de vertegenwoordiging is het op de wilsleer 
gebaseerde toedoenbeginsel in de loop van de twintigste eeuw gaandeweg vervangen 
door toerekening naar redelijkheid. Het accent is hierbij verschoven naar het ver
trouwen van de wederpartij en normatieve uitleg van de omstandigheden die dit 
vertrouwen kunnen rechtvaardigen. De vraag bij vertegenwoordiging is naar huidig 
inzicht niet langer of de volmachtgever vertrouwen heeft gewekt, maar of een derde 
die subjectief te goeder trouw is onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs 
mag aannemen dat de vertegenwoordiger ten aanzien van hem als bevoegd heeft te 
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gelden. Met andere woorden: de vraag is of de vertegenwoordiger 'apparent autho
rity' heeft. 
Bij de beantwoording van de vraag of de derde redelijkerwijs mag aannemen dat de 
vertegenwoordiger bevoegd was spelen de mededelings- en onderzoeksplichten een 
niet onbelangrijke rol. De informatieplicht van de rechtspersoon weegt hier zwaar. 
Dat geldt in gelijke mate voor overheidsorganisaties. De rechtspersoon dient ervoor 
te zorgen dat het handelen van orgaan of vertegenwoordiger bevoegd geschiedt en 
dat de wederpartij van het bestaan en de grenzen van de bevoegdheid op de hoogte 
is. Wie nalaat zijn wederpartij voldoende te informeren schendt zijn mededelings
plicht en kan zich te goeder trouw niet of maar beperkt tegen de vordering van de 
wederpartij tot nakoming van de rechtshandeling verweren met een beroep op de 
geschonden onderzoeksplicht van de wederpartij. Hij draagt derhalve het risico van 
het onbevoegd optreden van de vertegenwoordiger of het orgaan. 
Dit laat de eigen onderzoeksplicht van de burger in contacten met de Belastingdienst 
evenwel niet geheel onverlet. Anders gezegd: naarmate vertegenwoordiging door een 
bepaalde persoon meer in overeenstemming is met hetgeen de wederpartij normaliter 
mag verwachten, is er minder reden tot twijfel aan diens bevoegdheid. 
Bij vertegenwoordiging kan het vertrouwen dat bescherming verdient thans tevens 
worden opgewekt door factoren als de inhoud van de akte waaruit de volmacht blijkt, 
de werkzaamheden van de vertegenwoordiger, het bezit van bepaalde zaken (in het 
geval van de belastingadviseur bijvoorbeeld bescheiden en stukken die op een zaak 
betrekking hebben) de gang van zaken in een gegeven situatie en het gebruik. Daar
mee wordt niet bedoeld een in abstracto te bepalen gebruik, maar de naar maat
schappelijke opvatting gebruikelijke gang van zaken in een bepaalde context, op 
grond waarvan de derde redelijkerwijs mag aannemen dat de vertegenwoordiger 
bevoegd is. Maatstaf is hier derhalve de gebruikelijke gang van zaken binnen de 
organisatie. Deze regel geldt ook voor vertegenwoordiging van overheidsorganisa
ties. Ook bij de beoordeling van een handelen namens een (overheids)organisatie ligt 
het accent thans niet langer op de formele bevoegdheidsverdeling, maar op de nor
male gang van zaken binnen die organisatie. Het vereiste dat de derde aantoont dat 
de vertegenwoordigde wist of had kunnen weten dat de vertegenwoordiger met wie 
hij handelde, onbevoegd was, wordt niet langer gesteld. 

De regel voor derdenbescherming bij vertegenwoordiging is thans dat, wanneer in 
het maatschappelijk verkeer een schijn van bevoegdheid bestaat, een rechtshandeling 
ook voor rekening van een vertegenwoordigde kan komen indien niet aanwijsbaar is 
dat deze de schijn heeft opgewekt. Derden mogen een vertegenwoordigde die onbe
voegd vertegenwoordigd werd voor gebonden houden in alle gevallen waarin zij de 
vertegenwoordiger redelijkerwijs, gelet op alle omstandigheden van het geval, voor 
bevoegd mochten houden. Normatieve uiüeg als wijze van rechtsvinding heeft het 
leerstuk van de derdenbescherming bij vertegenwoordiging aanmerkelijk transpa
ranter gemaakt. Deze ontwikkelingen in de jurisprudentie worden echter niet weer
spiegeld in het huidige artikel 3:61 BW. 
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Ook de onrechtmatige (overheids)daad als bron van verbintenis betreft steeds een 
menselijk handelen op grond waarvan rechtsgevolgen ontstaan die de handelende 
krachtens rechtsnormen worden toegerekend. Weliswaar stelt de wetgever in artikel 
6:162 BW dat sprake moet zijn van schuld, doch in de rechtspraak blijkt dit begrip 
synoniem te zijn met onbetamelijkheid. Naar huidig inzicht krijgt de handelende 
persoon de gevolgen van zijn handelen naar redelijkheid toegerekend op grond van 
de op dat moment naar maatschappelijk inzicht op het geval van toepassing zijnde 
normen. In dit kader moet bij toekenning van een schadevergoeding tussen de be
trokken partijen worden vastgesteld wat rechtens in redelijkheid als schade kan wor
den aangemerkt. De Hoge Raad heeft hierover het standpunt ingenomen dat bij de 
beantwoording van de causaliteitsvraag niet alleen van belang is of de schade het 
redelijkerwijs te verwachten gevolg van het handelen was, maar ook de overige 
omstandigheden van het geval moeten worden betrokken. Wat als schade kan wor
den aangemerkt moet derhalve langs de weg van normatieve uitleg worden vastge
steld. Dat geldt in gelijke mate voor het belastingrecht. Gaat het om schade die de 
fiscus heeft geleden, dan moet daaronder blijkens de rechtspraak steeds de formele 
of materiële belastingschuld worden verstaan of een bedrag dat daarmee gelijk staat, 
eventueel aangevuld met gederfde rente. Gaat het om de belastingplichtige, dan kan 
als gevolg van een handelen of nalaten van de Belastingdienst niet alleen belasting
schade, maar ook economische (bedrijfs)schade ontstaan. 

Zoals gezegd wordt elke rechtshandeling beheerst door het vereiste van afweging 
van gerechtvaardigde belangen. Bij onrechtmatig handelen in het belastingrecht zal 
dit in abstracto een afweging zijn van het belang van de burger bij een zo ongestoord 
mogelijk bezit van zijn vermogensrechten tegenover het belang dat de Belasting
dienst heeft bij het maken van een inbreuk daarop. Belangenafweging brengt tevens 
mede dat de partijen jegens elkaar een schadebeperkingsplicht hebben. Het uit
gangspunt daarbij is de wederzijdse causaliteit. Indien redelijkheid en billijkheid dit 
eisen vindt evenwel een andere verdeling plaats, die ertoe kan leiden dat de schade
vergoedingsplicht ofwel geheel vervalt, ofwel geheel in stand blijft. Het risico voor 
onjuiste beschikkingen ligt bij de Belastingdienst. Het ligt derhalve meer voor de 
hand om aan de zijde van de Belastingdienst een schadebeperkingsplicht aan te ne
men. 
Het risico van onjuiste standpuntbepalingen berust in beginsel evenzeer bij de Be
lastingdienst. De Belastingdienst is echter in beginsel niet gebonden aan onjuiste 
inlichtingen. Het belang dat de fiscus zijn voorlichtende taak onbelemmerd kan ver
vullen gaat hier vóór het vertrouwensbeginsel. Gebondenheid ontstaat echter wèl 
indien de belanghebbende, afgaande op die inlichting, een handeling heeft verricht of 
nagelaten als gevolg waarvan hij, naast het alsnog betalen van de verschuldigde 
belasting, schade lijdt. Deze schade zal moeten worden vergoed, tenzij de toezegging 
zo duidelijk in strijd is met de wet dat de betrokkene redelijkerwijs niet op nakoming 
daarvan mocht rekenen. Een onjuiste uitlating die niet onverwijld en onmiskenbaar 
duidelijk wordt herroepen levert gebondenheid op. Wordt de uitlating onverwijld 
herroepen, maar heeft de betrokkene intussen iets gedaan of nagelaten als gevolg 
waarvan hij schade lijdt, dan ontstaat aan de zijde van de Belastingdienst een scha-
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devergoedingsplicht. Zijn de hierboven genoemde uitlatingen gedaan door een onbe
voegde ambtenaar, dan zal door toepassing van de apparent authority-normen moe
ten worden bepaald of de belanghebbende de amtenaar voor bevoegd mocht houden. 
Is dat niet het geval, dan ontstaat gebondenheid volgens de hierboven weergegeven 
regels. 
Bij gewijzigd beleidsinzicht moet de Belastingdienst op zijn eerdere standpuntbepa
ling kunnen terugkomen. Dit gegeven brengt niet mee dat de schade die werd ver
oorzaakt door het niet-nakomen van een onvoorwaardelijke toezegging niet zou 
behoeven te worden vergoed. De redelijkheid vereist dat een vaststellingsovereen
komst of standpuntbepaling die aan een bepaalde termijn is verbonden blijft bestaan. 
Is geen termijn vermeld, dan zal met inachtneming van de wederzijdse belangen van 
de partijen een redelijke termijn in acht moeten worden genomen. Daarbij moet ook 
belang worden toegekend aan aard en gewicht van de redenen die aan de opzegging 
ten grondslag lagen. Wordt de vaststellingsovereenkomst ondanks het bestaan van 
een termijn ontbonden verklaard of wordt het vereiste van de redelijke termijn niet 
vervuld, dan kan alsnog een schadevergoedingsactie aan de orde komen. 

Het sluitstuk van dit hoofdstuk werd gevormd door twee andere formele bronnen van 
verbintenissen, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking. Uitgaande van 
de toerekeningsleer is aangegeven dat geen aanleiding lijkt te bestaan om nog een 
onderscheid tussen deze figuren aan te brengen. Aan de bepaling inzake onverschul
digde betaling ligt immers de verrijkingsgedachte ten grondslag. De stand van de 
jurisprudentie inzake onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking lijkt 
dit standpunt te rechtvaardigen. Het leerstuk van de ongelegitimeerde vermogensver
schuivingen speelt zowel in het privaatrecht als in het belastingrecht een belangrijke 
rol. Waar de grenzen van dit leerstuk moeten worden gevonden kan vooralsnog niet 
met zekerheid worden gezegd. 
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4 Het totstandkomen van overeenkomsten 

4.1 AANBOD EN AANVAARDING - EEN PROBLEMATISCH ONDERWERP 

De wetgever van het huidige Burgerlijk Wetboek heeft de regels inzake de totstand
koming van overeenkomsten ondergebracht in Titel 5, Afdeling 2 van Boek 6. Een 
overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, lezen wij kort en krachtig 
in het eerste lid van artikel 6:217 BW. De eenvoud van deze regel blijkt evenwel 
bedrieglijk. Het antwoord op de vraag wanneer sprake is van een aanbod of een 
aanvaarding laat zich namelijk niet zonder meer uit de tekst van het Burgerlijk Wet
boek afleiden, en al evenmin uit de literatuur. De wetgever heeft zich bij dit belang
rijke onderwerp namelijk niet door de beginselen van de vertrouwensleer laten leiden 
door de onherroepelijkheid van het aanbod als uitgangspunt te nemen, maar is daar
entegen, 'in de beste traditie van wilsovereenstemming en wilsleer', zoals Van Dun
ne het formuleert, uitgegaan van de herroepelijkheid van het aanbod.653 De oorzaak 
hiervan moet worden gezocht in de tekst van de bepalingen van de Tweede Titel van 
boek 3 BW. Aanbod en aanvaarding zijn immers eenzijdige rechtshandelingen, 
waarop de bepalingen van die titel van toepassing zijn. Artikel 3:33 BW schrijft voor 
een rechtshandeling een op rechtsgevolg gerichte wil voor, die zich door een verkla
ring heeft geopenbaard. Dit voorschrift is uiteraard - het moet Van Schilfgaarde 
worden nagegeven - slechts bedoeld als een hulpmiddel, een handreiking van de 
wetgever om tegemoet te komen aan ons voorstellingsvermogen, zoals de meeste 
regels die in het BW zijn opgenomen. 

De wijze waarop dit beginsel is uitgewerkt geeft echter te zien dat een al te letterlijk 
vasthouden aan het uitgangspunt van de wilsovereenstemming een logisch denken 
over de verbindendheid van aanbod en aanvaarding in de weg staat.655 Een uitge-

653 Van Dunne I, 1997, blz. 41. 
654 P. van Schilfgaarde, Uitleg van rechtshandelingen (I), WPNR 97/6282, blz. 588. 
655 De wetgever heeft in zijn redactie van artikel 6:217 BW niet vermeld dat het aanbod een gerichte, 
eenzijdige rechtshandeling is, die tot de wederpartij moet zijn gericht. Evenmin is vermeld dat ook de 
aanvaarding een eenzijdige rechtshandeling is, die moet worden verricht door de wederpartij, en dat 
aanbod en aanvaarding qua inhoud moeten overeenstemmen, wil de overeenkomst tot stand komen. Zie 
ter zake van het vereiste van gerichtheid NV Stoom Brood- en Beschuitfabriek-Kalden, HR 7 december 
1923, NJ 1924, 145, Van Dunne I, 1997, blz. 63 e.V.. De vraag of een wijze van verklaren deugdelijk is 
om de inhoud van die verklaring ter kennis van de geadresseerde te brengen, wordt bepaald door de 
verkeersopvatting, in verband met de omstandigheden van het geval. 
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breide en ingewikkelde regelgeving is het gevolg geweest. Zo bepaalt het eerste lid 
van artikel 6:219 BW dat het aanbod herroepelijk is, 'tenzij het aanbod een termijn 
voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het 
aanbod volgt'.656 Artikel 6:221 BW lijkt dit enigszins recht te trekken door te bepa
len dat een mondeling aanbod vervalt wanneer het niet onmiddellijk wordt aanvaard 
en een schriftelijk aanbod na een redelijke termijn. Zeker indien men bedenkt dat 
veel overeenkomsten, met name indien deze ingewikkeld en veelomvattend zijn, pas 
na uitgebreide onderhandelingen tot stand komen, lijkt de wetgever hier een wel erg 
simpele voorstelling van zaken te hebben gehad. Op de eenmaal ingeslagen weg 
voortgaande bepaalt artikel 6:223 BW dat een te late aanvaarding toch als tijdig 
gedaan geldt, indien de aanbieder dit onverwijld aan de wederpartij laat weten. Arti
kel 6:225 BW bepaalt dat een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, als een nieuw 
aanbod geldt. Dit ligt weer anders indien het daarbij slechts om ondergeschikte pun
ten gaat. In dat geval, zo bepaalt het tweede lid van het artikel, komt de overeen
komst tot stand, tenzij de aanbieder onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen. 
Voor zover de lezer inmiddels al niet de draad is kwijtgeraakt zal in elk geval duide
lijk zijn dat de bepalingen van Afdeling 2 van boek 6 BW ter zake van de totstand
koming van overeenkomsten door het vasthouden aan de wilsleer inde praktijk vrij
wel onbruikbaar zijn geworden. Zeker gezien de ontwikkelingen in rechtspraak en 
literatuur die hebben plaatsgevonden gedurende de vele jaren die nodig waren om 
het Nieuwe Burgerlijk Wetboek het licht te doen zien, doet de redactie van de bepa
lingen van het BW inzake aanbod en aanvaarding krampachtig en onbevredigend 
aan. Het gaat er immers niet om hoe de wil van de verklaarder moet worden uitge
legd, maar veeleer om de vraag welk gedrag de partijen in de gegeven omstandighe
den van elkaar kunnen verlangen.657 

De gevolgen van die krampachtigheid worden weerspiegeld in de rechtsliteratuur. 
Nogal wat auteurs zien bij een bespreking van de wetsbepalingen op dit terrein geen 
kans om tot een sluitende redenering te komen. Asser-Hartkamp658 stelt bijvoor
beeld: het aanbod is herroepelijk, maar wordt geacht van kracht te blijven indien de 
wederpartij enige tijd nodig heeft voor het maken van berekeningen of het treffen 
van maatregelen alvorens over de aanvaarding te kunnen beslissen, en, zo gaat de 
auteur verder, 'hij erop mag vertrouwen dat het aanbod gedurende die tijd onherroe-

56 Lid 2 van het artikel regelt het 'vrijblijvende aanbod'. Waarschijnlijk heeft de Hoge Raad deze regel 
reeds getoetst en verworpen in het arrest Hofland-Hennis, HR 10 april 1981, NJ 1981, 532, AA 1981, 
708, m. nt. Van Schilfgaarde). Zie Van Dunne I, 1997, blz. 77 e.V.. 

Zie Van Dunne I, 1997, blz. 39 e.V.. Zie ook Schoordijk, Vermogensrecht in het algemeen.naar boek 
3 van het Nieuwe B.W., 1986, blz. 93 en 94, die vaststelt dat de wetgever, door uit te gaan van de verkla
ring als object van wilsuiting, het handelingsbegrip met het daaraan inherente vereiste van contractuele 
zorgvuldigheid heeft verwaarloosd. Met het begrip 'op een rechtsgevolg gerichte wil' valt niet te werken, 
aldus Schoordijk. 
658 Het naslagwerk dat door fiscalisten, als het om privaatrechtelijke vraagstukken gaat, het meest wordt 
geraadpleegd. De serie kan binnen de Belastingdienst in vrijwel elke bibliotheek van enige omvang - zij 
het soms verouderd en/of incompleet - worden aangetroffen. 
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pelijk is',659 waarmee de hoofdregel weer wordt ontkracht. Die houdt immers een 
erkenning in van het bij de wederpartij opgewekte vertrouwen dat hij het aanbod kan 
aanvaarden, mits hij dit binnen een redelijke termijn doet. O. Brahn volgt kritiekloos 
de tekst van de wetgever, maar raakt evenals Asser-Hartkamp in moeilijkheden als 
hij moet verklaren waarom het aanbod niet bindt. Het aanbod is weliswaar een een
zijdige rechtshandeling, geeft de auteur toe, maar deze schept alleen een 'rechtsplicht 
tot het gestand doen van het aanbod' en niet een verbintenis. Wat het verschil 
tussen het één en het ander zou moeten zijn licht hij niet toe.661 Ook J.H. Nieuwen-
huis stelt de herroepelijkheid van het aanbod voorop, onder verwijzing naar de keu
zemogelijkheid die de individuele mens zou hebben om rechtsbetrekkingen al dan 

• » 662 

niet aan te gaan. 
Daarentegen stelt Pitlo-Bolweg gelukkig eenvoudigweg: 'Het aanbod bindt.' Het 
zakenleven voelt wel, aldus Piüo, dat een aanbod bindende kracht heeft. Anders zou 
een figuur als het vrijblijvende aanbod geen reden van bestaan hebben. 

4.2 HET AANBOD - ONHERROEPELIJKHEID ALS UITGANGSPUNT 

De vertrouwensleer, die uitgaat van de onherroepelijkheid van het aanbod, is in de 
twintigste eeuw aanvankelijk door Eggens ontwikkeld, en - in diens voetspoor - door 
Schoordijk, Van Dunne en Vranken.664. 
Eggens merkte reeds in 1923 op, dat in het oude Burgerlijk Wetboek bij de regels 
van het overeenkomstenrecht met geen woord over het aanbod werd gerept, terwijl 
de overeenkomst toch niets anders is dan een aanbod en de aanvaarding daarvan. Dit 
zijn de onderdelen waarin de overeenkomst uiteenvalt. De regels die betrekking 
hebben op de overeenkomst, en ook die over de goede trouw, zijn derhalve eveneens 
niets anders dan regels inzake aanbod en aanvaarding, aldus Eggens. Een aanbod dat 
wordt ingetrokken, terwijl de wederpartij overweegt of hij dit aanbod zal aanvaar
den, zal gestand moeten worden gedaan indien de wederpartij de aanbieder binnen 
een redelijke termijn te kennen geeft dat hij deze aan diens aanbod wenst te houden. 

659 Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht II, 1993, blz. 129, nr. 146. Cursivering van mij. 
660 O. Brahn, Zwaartepunten van hel nieuwe vermogensrecht, 4e druk, 1989, blz. 212 e.V.. 
661 Dat is naar huidig inzicht ook niet mogelijk. Zie over dit onderwerp nader § 3.1.2. 
662 J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken Nieuw Vermogensrecht, blz. 13 e.v. 
663 Pitlo-Bolweg, Het Nederlands burgerlijk wetboek, deel 3, Algemeen Deel van het verbintenissen
recht, 8e druk, 1979, blz. 192 e.V. Zie ook Hijma/Olthof, Compendium van het Nederlands vermogens
recht, blz. 312. Gezien de reeds ontstane verwarring rond de verbindendheid van het aanbod konden 
problemen rond de definiëring van het 'vrijblijvende' aanbod niet uitblijven. Volgens sommigen betekent 
de term 'vrijblijvend' dat het aanbod kan worden herroepen zolang het niet is geaccepteerd. Volgens 
anderen is het helemaal geen aanbod, maar een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Zie daarover 
uitgebreid Asser-Hartkamp, nr. 150. 
664 J. Eggens, Een man en man, een woord een woord, VPO II, blz. 206; J.M. van Dunne, Normatieve 
uitleg van rechtshandelingen, proefschrift, 1971, H.C.F. Schoordijk, Onderhandelen te goeder trouw, 
1984 en Vermogensrecht naar boek 3 NBW, 1986, J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onder
zoeksplichten in het verbintenissenrecht, 1989. Zie ook J.M.M. Menu, De toezegging in het privaat
recht, proefschrift, 1994. 
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Niettegenstaande de weigering van de aanbieder is een overeenkomst tot stand ge
komen. Diens weigering, aldus Eggens, is immers irrelevant als hij naar verkeerseis 
verplicht is tot nakoming. Eggens creëerde hiermee een 'wilsrecht van de wederpar
tij' om een aanbod dat hem is gedaan, te aanvaarden. Dit recht kan niet door derden 
of door de wederpartij worden geschonden.665Een aanbod kan derhalve in situaties 
waarin de goede trouw dit vordert, bindend zijn, ook al zou het vóór de aanneming 
zijn herroepen. 
Van Dunne heeft het gedachtengoed van Eggens, ook waar het de problematiek van 
aanbod en aanvaarding betreft, verder ontwikkeld in zijn spraakmakende proef
schrift, waarin Eggens' formulering van het zorgvuldigheidsvereiste als algemene 
norm, die in elk afzonderlijk geval moet worden geconcretiseerd tot de norm die 
voor dat bepaalde geval heeft te gelden, als 'normatieve uitleg van rechtshandelin
gen' voortleeft. 

4.2.1 Consensusleer vs. vertrouwensleer - ontwikkelingen in de rechtspraak 

De vraag of voor het ontstaan van verbintenissen wilsovereenstemming vereist is 
werd door de Hoge Raad in 1957 in het arrest Baris-Riezenkamp voor de eerste maal 
ontkennend beantwoord door het oordeel dat precontractuele onderhandelingen 
worden beheerst door de goede trouw.666 Niet de subjectieve wil van de partijen was 
doorslaggevend voor de vraag of sprake was van gebondenheid, maar de geobjecti
veerde wil, datgene wat de partijen gezien de omstandigheden van het geval redelij
kerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij diende in elk geval het gerechtvaar
digd belang van de wederpartij te worden gerespecteerd. In 1959 wees de Hoge 
Raad het arrest Eelman-Hin, dat betrekking had op de verkoop van een onroerende 
zaak door een partij die zich achteraf op krankzinnigheid beriep. Ten aanzien van het 
argument dat de partijwil zich niet dan wel 'gebrekkig' had gevormd, overwoog de 
Hoge Raad dat: 'bij de beoordeling van het al dan niet aanwezig zijn van 
'toestemming'667 in de eerste plaats wordt gelet op de eisen van het rechtsverkeer, 
welke althans voor overeenkomsten onder bezwarenden titel verlangen dat ten aan
zien van dengene die afgaat op een bij hem opgewekten schijn, het daardoor ge
rechtvaardigde vertrouwen wordt beschermd tegenover hem, die dezen opriep' " i 6 6 8 

J. Eggens, Iets over de samenhang van verbintenissen uit onrechtmatige daad met die uit andere 
oorzaak, WPNR 1923/2784. De idee van het 'wilsrecht' is terug te vinden in de Toelichting bij het 
Ontwerp-BW, die in 1961 de volgende passage bevatte: 'Voor het tot stand komen van een overeenkomst 
eist het ontwerp niet dat op enig tijdstip tussen de betrokken partijen wilsovereenstemming heeft bestaan; 
voldoende is het in het algemeen dat iemand aan een ander een aanbod heeft gedaan en dat dit aanbod 
tijdig, d.w.z. op een tijdstip waarop het aanbod nog van kracht was (..) is aanvaard. Het rechtsgevolg van 
het aanbod is derhalve dat het ten laste van de aanbieder een wilsrecht schept voor degene tot wie het is 
gericht.' Toelichting Ontwerp BW, 1961, blz. 741. 
666 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67. Zie daarover nader hierna, § 5.3.1.2. 

Als bedoeld in art. 1356 BW oud. Zie voor het gebruik van aanhalingstekens bij het woord 
'toestemming' door de Hoge Raad de analyse van Van Dunne I, 1997, blz. 97. 
668 HR 11 december 1959, NJ 1960, 230. Zie ook Van Dunne I, 1997, blz. 52 en diens uitgebreide be-
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Voor de privaatrechtelijke dading werd deze regel bevestigd in 1962 in het arrest 
Van den Heuvel-Vakantiehuizen.669 Het betrof een tussen Van den Heuvel en de 
Stichting Vakantiehuizen gesloten overeenkomst tot het voeren van een actie tot 
inzameling van gelden en goederen voor de Stichting. Van den Heuvel had voorge
steld de geschillen die tussen hem en de Stichting waren gerezen, te beëindigen door 
middel van een overeenkomst van dading. Enkele jaren daarna eiste Van den Heuvel 
ontbinding van de overeenkomst wegens een 'hoge mate' van geestelijke gestoord
heid ten tijde van het aangaan daarvan. Rechtbank en hof stelden Van den Heuvel in 
het ongelijk. In cassatie overwoog de Hoge Raad: 'dat in een zodanig geval op grond 
van de eisen van het rechtsverkeer moet worden verlangd dat de belangen van de 
partij die, in vertrouwen op de verklaring van den ander, houdende afstand van recht, 
ter beslechting van het tussen beiden gerezen geschil zich harerzijds een wezenlijk 
offer heeft getroost, worden beschermd, zulks ten koste van het belang dat die ander 
mocht hebben bij de aantasting der overeenkomst door middel van een beroep op de 
omstandigheid dat een met zijn uiterlijk gegeven toestemming overeenstemmende 
innerlijke wil bij hem heeft ontbroken.' 

De fiscale equivalent van de hierboven besproken arresten werd gewezen in 1995. 
Bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en zijn werk
geefster had de kantonrechter een vergoeding toegekend van f400.000 bruto, alsme
de f 100.000 netto wegens immateriële schade. Tussen de belanghebbende en de 
inspecteur kwam vervolgens een regeling tot stand inzake de fiscale afwikkeling van 
de vergoeding van de f 400.000, die werd aangemerkt als een stamrecht in de zin van 
artikel 11, aanhef en letter e van de Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting 1972. Uit 
deze regeling vloeide een aanslag voort waartegen de ex-werknemer in beroep 
kwam. Hij voerde onder meer aan dat hij ten tijde van de totstandkoming van de 
afspraak tijdelijk dermate geestelijk gestoord was, dat hij niet in staat was geweest 
ten aanzien daarvan zijn wil te bepalen en/of de fiscale gevolgen daarvan te over
zien. Hij zette zijn betoog kracht bij door drie verklaringen van medici over te leg
gen. Het hof oordeelde evenwel dat de ex-werknemer daarmee zijn stellingen niet 
waarmaakte en vervolgde: 'Ten overvloede merkt het hof op dat niet is gebleken dat 
de inspecteur destijds behoefde te twijfelen aan belanghebbendes vermogen om zijn 
wil te bepalen.' De Hoge Raad sloot zich hierbij aan en verwierp het cassatieberoep 
van de ex-werknemer. . 
Zou de ex-werknemer wèl bewijs hebben aangeboden, dan zou hem dit overigens 
niet hebben gebaat. Hij had op het ogenblik dat de regeling tot stand kwam bij de 
inspecteur de schijn kunnen wekken dat hij de consequenties daarvan begreep. Een 
schijn waarop de inspecteur in redelijkheid mocht afgaan, en die niet achteraf door 
middel van getuigenverklaringen, hoe betrouwbaar ook, kon worden weggenomen. 

spreking van cassatiemiddel en anest op blz. 95 t/m 100. 
669 HR 22 juni 1962, NJ 1963, 3, m. nt. D.J.V. 

, m. nt. J.E.A.M. van Dijck. 
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4.2.1.1 Het einde van de consensusleer 

In 1969 werd de consensusleer definitief verworpen in het standaardarrest Linde
boom-Gemeente Amsterdam.671. Het betrof de aankoop van een kliniek door de 
Gemeente Amsterdam. Lindeboom, de verkoper, had deze aan de Gemeente te koop 
aangeboden, op voorwaarde dat koop en overdracht tussen 15 november en 15 de
cember 1964 zouden plaatsvinden. Kort daarop trok hij zijn aanbod echter in. Op 28 
oktober aanvaardde de gemeenteraad het aanbod toch. Gedeputeerde Staten keurden 
dit besluit op 10 november 1964 goed. Inmiddels had Lindeboom de Gemeente nog 
twee maal schriftelijk medegedeeld zich niet meer gebonden te achten. Hij weigerde 
dan ook mee te werken aan het passeren van de akte van overdracht. Het hof over
woog dienaangaande dat uit Lindebooms aanbod zelf voortvloeide dat het niet kon 
worden herroepen vóór de daarin genoemde termijn. In cassatie voerde Lindeboom 
aan dat wilsovereenstemming ontbrak. De Hoge Raad ooordeelde evenwel: 'dat 
immers degeen die zijn aanbod onherroepelijk maakt, daarmee zichzelf de bevoegd
heid ontneemt om alsnog te voorkomen, dat door een aanvaarding van het aanbod 
binnen de gestelde termijn de overeenkomst tot stand komt; dat zich aldus wel het 
geval kan voordoen, dat niet gelijktijdig bij beide partijen de wil tot het aangaan van 
de overeenkomst bestaat, maar dat geen rechtsregel deze laatste eis voor het tot
standkomen van een overeenkomst stelt.' 

Met deze formulering wordt niet bedoeld dat de aanbieder expliciet een termijn aan 
zijn aanbod zou moeten verbinden, wil dit onherroepelijk worden. Ook uit de om
standigheden van het geval, de verkeerseis of uit de bewoordingen van het aanbod 
(bijvoorbeeld omdat dit ongeclausuleerd wordt gedaan) kan tot een onherroepelijk 
aanbod worden geconcludeerd.672 Dat de Hoge Raad daarna niet meer op de consen
susleer is teruggekomen, blijkt ook uit het in 1976 gewezen arrest Bunde-Erckens 
(Misverstand I). Daarin oordeelde de Hoge Raad dat de vraag of een aanbod is ge
daan en de aanvaarding daarvan heeft plaatsgevonden, mede afhangt van hetgeen de 
partijen over en weer hebben verklaard en uit eikaars verklaringen en gedragingen, 
overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs 
mochten toekennen, hebben afgeleid.673 

72 Van Dunne I, 1997, blz. 47 en 48. Er zijn uiteraard situaties denkbaar waarin de onherroepelijkheid 
van het gegeven woord niet voor de hand ligt. In ontslagkwesties zal een mededeling van de werknemer, 
dat hij ontslag neemt, gezien de ingrijpende gevolgen die dit teweegbrengt niet snel als een onherroepe
lijk aanbod worden gezien, met name indien uit de omstandigheden van het geval blijkt dat de werkne
mer overspannen was, of anderszins onder druk stond. (Hensels-Seegers en Musters, HR 26 november 
1974, NJ 1975, 211, Van Dam-KLM, HR 20 juni 1975, NJ 496, Boerakker-RK Stichting Welzijn Ge
handicapten Oost-Gelderland, HR 23 januari 1981, NJ 392, en Van Dokkum - Mercedes Benz, HR 1 juli 
1983, NJ 1984, 150). 
673 HR 17 december 1976, NJ 1977, 241. De zaak werd voortgezet in hof Arnhem van 9 november 1982, 
NJ 1987, 714 en HR 5 december 1986, NJ 1987, 382. Nadat het hof 's-Hertogenbosch op 30 oktober 
1989, NJ 1992, 429, bij tussenarrest had overwogen dat de partijen over het element van de overeen
komst waarover zij het nog niet eens waren, op grond van de goede trouw moesten trachten elkaar alsnog 
te vinden, eindigde het geschil in een dading. Zie voor een bespreking van het arrest ook De Kluiver, 
1992, blz. 14. 
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In 1982 werd het arrest Pias-Valburg gewezen, waarin de Hoge Raad de lijn ten 
aanzien van de verwachtingen die de partijen over en weer van elkaar mogen koeste
ren indien zij zich in de onderhandelingsfase bevinden, doortrok en oordeelde dat het 
afbreken van onderhandelingen in strijd kan komen met de goede trouw, wanneer de 
partijen 'over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval uit 
de onderhandelingen zou resulteren'.674 Latere jurisprudentie wordt besproken in § 
4.4.1.2. 

4.2.2 Onherroepelijkheid van het aanbod in het belastingrecht 

Uit de rechtspraak van de belastingkamer van de Hoge Raad blijkt dat deze precon-
tractuele situaties naar dezelfde maatstaven beoordeelt als de burgerlijke rechter. Hij 
gaat er derhalve vanuit dat tussen de partijen een rechtsverhouding bestaat, die wordt 
beheerst door normen van redelijkheid en billijkheid. Dit brengt mee dat de belas
tingrechter - evenals de burgerlijke rechter - bij onderhandelingen tussen de Belas
tingdienst en de burger over een fiscale vaststellingsovereenkomst het aanbod als 
onherroepelijk beschouwt. De uitspraken op dit stuk zijn schaars, maar illustratief. 
Zo overwoog het hof ' s-Hertogenbosch in 1988 ten aanzien van de vraag of een 
compromis-aanbod rechtsgeldig kon worden herroepen dat een inspecteur die een 
aanbod doet tot het sluiten van een fiscale overeenkomst ter beëindiging van een 
geschil, in het algemeen gehouden is dit aanbod gestand te doen. Dat is echter anders 
indien de inspecteur - buiten zijn schuld - pas na het doen van zijn aanbod de be
schikking kreeg over gegevens die voor zijn besluitvorming van belang waren. Dat 
was hier het geval, en het hof achtte de inspecteur dan ook niet gebonden.675 

In 1995 kwam het hof 's-Gravenhage tot hetzelfde oordeel. Ook hier had de inspec
teur pas na het doen van zijn aanbod de beschikking gekregen over gegevens die 
voor zijn besluitvorming van belang waren, maar nu betrof het gegevens uit een 
controlerapport. Naar analogie van de ambtelijk-verzuimregel kan dan niet worden 
gesproken van het achteraf 'buiten zijn schuld' de beschikking krijgen over gege
vens. Het verweer van de inspecteur dat hij het aanbod slechts een beperkte gel
dingskracht had willen geven, werd verworpen onder verwijzing naar het bepaalde in 
artikel 3:35 BW. Het hof achtte de inspecteur in dit geval derhalve wèl gebonden.676 

Inmiddels heeft ook de Hoge Raad zich over de onherroepelijkheid van het aanbod 
in ficalibus uitgelaten. Eind 1995 oordeelde hij dat een inspecteur die een compro
misvoorstel doet zijn aanbod niet zonder meer kan intrekken wanneer de wederpartij 
daarmee weliswaar instemt, maar daarnaast nog andere punten aan de orde stelt.677 

De casus is als volgt. 

674 HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 m. nt. C.J.H.B. 
675 Hof's-Hertogenbosch 5 januari 1988, V-N 1988, blz. 2817. 
676 Hof 's-Gravenhage 31 mei 1995 nr. 93/3505, V-N 1995 blz. 4050. 
677 HR 29 november 1995, V-N 1995, blz. 4384. 
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De directeur van een BV had in 1988 een kasgeldconstructie toegepast. Hij had 
namelijk zijn aandelen in een werkmaatschappij die een waarde vertegenwoordigden 
van f 10,7 miljoen ingebracht in een holding. De holding verkocht de aandelen in de 
werkmaatschappij aan een derde BV, waarvan de directeur weer enig aandeelhouder 
was. De directeur verkocht zijn aandelen in de holding aan een bank voor f 13 mil
joen. Vervolgens verstrekte hij aan de derde BV een renteloze lening van f7,5 mil
joen. De inspecteur bestreed deze constructie met een beroep op fraus legis. In de 
bezwaarfase tegen de aanslag inkomstenbelasting over het jaar 1988 onderhandelden 
de directeur en de inspecteur over een compromis. De inspecteur deed een voorstel: 
alleen het verschil tussen de verkoopopbrengst en de renteloze lening, zijnde f 5,5 
miljoen, zou worden belast tegen het bijzondere tarief van artikel 57, tweede lid van 
de Wet o de inkomstenbelasting 1964 (54%), op voorwaarde dat de lening werd 
beschouwd als informeel gestort, fiscaal niet erkend kapitaal van de derde BV. Tij
dens de besprekingen kwam de verkrijgingsprijs voor het aanmerkelijk belang in de 
derde BV niet aan de orde. 
De gemachtigde van de directeur werkte dit voorstel uit in een brief, waarin hij be
vestigde zich in het aanbod te kunnen vinden. De tekst van de brief luidde als volgt: 
'Na uitvoerig beraad deel ik u mede dat dezerzijds accoord wordt gegaan met het 
compromisvoorstel (..)'. In dezelfde brief stelde de gemachtigde tevens voor om de 
verkrijgingsprijs voor het aanmerkelijk belang in de derde BV (f833.000) met het 
bedrag van de renteloze lening ad f 7,5 miljoen te verhogen. 
De inspecteur reageerde hierop afwijzend, waarop de gemachtigde zijn voorstel 
introk. De inspecteur, plotseling gealarmeerd, wilde nu echter dat de gemachtigde 
zich er schriftelijk mee akkoord verklaarde dat de verkrijgingsprijs van het aanmer
kelijk belang in de derde BV op geen hoger bedrag dan dat van f 833.000 zou wor
den gesteld, anders ging de zaak niet door. De gemachtigde stelde zich echter op het 
standpunt dat hij het aanbod van de inspecteur had aanvaard, zodat een rechtsgeldig 
compromis tot stand was gekomen. Daarop trok de inspecteur zijn voorstel alsnog in. 
In de beroepsprocedure voerde de directeur aan dat de inspecteur zijn aanbod niet 
had mogen intrekken. Het hof 's-Gravenhage stelde hem in het ongelijk. Het hof zag 
in de vaststelling van de verkrijgingsprijs van de aandelen in de derde BV een voor 
beide partijen 'wezenlijk onderdeel' van het beoogde compromis. Nu de partijen 
over dit 'breekpunt in de onderhandelingen' geen overeenstemming hadden bereikt, 
was een compromis niet tot stand gekomen, aldus het hof. 
Na lezing van de gedingstukken achtte de Hoge Raad dit oordeel evenwel onbegrij
pelijk. De gemachtigde had in zijn brief aan de inspecteur de verhoging van de ver
krijgingsprijs immers wel aan de orde gesteld, maar deze niet als voorwaarde gesteld 
voor zijn aanvaarding van het aanbod. Toen hij merkte dat zijn voorstel voor de 
inspecteur niet aanvaardbaar was, liet hij de kwestie rusten. De inspecteur had dan 
ook geen redelijke grond om zijn aanbod als niet-aanvaard te beschouwen, aldus de 

678 Hof's-Gravenhage 11 mei 1994, Infobulletin 95/869. 
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Hoge Raad, die ervan uitging dat, gezien de schriftelijke aanvaarding van het aan
bod, wèl een rechtsgeldig compromis tot stand was gekomen. 79 

Een aanbod dat ongeclausuleerd werd gedaan kan derhalve niet meer rechtsgeldig 
worden ingetrokken. Uit het arrest zou tevens kunnen worden afgeleid dat het aan de 
orde stellen van andere punten niet als een nieuw aanbod kan worden gekwalificeerd, 
zolang deze niet als voorwaarde voor de aanvaarding van het aanbod worden gefor
muleerd.680 

4.3 AANVAARDING VAN HET AANBOD 

Het aanbod is een eenzijdige rechtshandeling die een aantal voorwaardelijke verbin
tenissen doet ontstaan: om de toegezegde handeling te verrichten en om mee te wer
ken aan de tegenprestatie die de geadresseerde toezegt. De voorwaarde hierbij is 
uiteraard dat het aanbod wordt aanvaard. De aanvaarding is eveneens een eenzijdige 
rechtshandeling, die de overeenkomst tot stand brengt en een toezegging inhoudt om 
een tegenprestatie te verrichten, voor zover die in het aanbod besloten ligt. Voorts 
zal de acceptant aan de uitvoering van de overeenkomst moeten meewerken en de 
nevenverbintenissen die daaruit op grond van de wet, de verkeerseisen en goede 
trouw voortvloeien, moeten nakomen. Kort gezegd: wil een overeenkomst tot stand 
komen, dan zal het aanbod moeten worden aanvaard. Wordt een verklaring in die zin 
afgelegd, dan kan daaraan ter afwering van gebondenheid geen andere betekenis 
worden gegeven. In 1989 oordeelde de Hoge Raad dat, indien één van de deelgeno
ten van een gemeenschap een aanbod heeft gedaan tot verdeling daarvan op een 
bepaalde wijze, de wilsverklaring van de andere deelgenoot waarbij het aanbod 
wordt aanvaard niet anders op te vatten is dan als een vereiste voor het totstandko
men van de rechtshandeling. Er kan bijvoorbeeld niet een opschortende voorwaarde 
in worden gelezen, waarvan de werking van een bestaande overeenkomst afhangt. l 

Evenals het aanbod kent de aanvaarding het vereiste van gerichtheid.682 In de ge
richtheid van de handeling ligt de kenbaarheid daarvan besloten. Is de aanvaarding 

679 Het compromis was aangeboden in weerwil van het beleid van de Staatssecretaris van Financiën. 
Deze heeft in 1991 het aangaan van compromissen ter zake van kasgeld- en holdingconstiucties verbo
den. Aanschrijving van 13 juni 1991 nr. DB91/2843, Infobulletin 92/509). In DB95/2248M, Infobulletin 
95/721, werd dit verbod herhaald. 
680 Zie ook HR 29 november 1995, FED FW 1996/80, m. nt. A.K.H. Klein Sprokkelhorst, V-N 1995, blz. 
4384, en R.H. Happé, Klantgerichtheid en algemene beginselen van behoorlijk bestuur: parallel of 
paradox?, WFR 1993/6050, die erop wijst dat het sluiten van compromissen van de belastingambtenaar 
'een degelijke bekwaamheid' vereist om het fiscale feitencomplex goed op papier te zetten. 
681 HR 3 mei 1989, NJ 1990, 103. 
682 Het in een advertentie te koop aanbieden van een huis wordt derhalve niet gezien als een onherroepe
lijk aanbod, maar een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Hofland-Hennis, HR 10 april 1981, NJ 
1981 nr. 532, V-N 1983, blz. 1632. Een advertentie waarin een betrekking wordt aangeboden, verplicht 
de steller daarvan evenmin tot het in dienst nemen van wie zich daartoe aanbiedt. Asser-Hartkamp JJ, no. 
141, blz. 125. 
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voor de aanbieder niet kenbaar, dan is geen overeenkomst tot stand gekomen. Ten 
aanzien van het vereiste van gerichtheid en kenbaarheid van de aanvaarding oordeel
de het hof 's-Gravenhage in 1992684 dat de mededeling van de verkoper van een 
onroerend goed aan de aspirant-koper dat zijn inschrijving het hoogste bod bevatte 
niet kon worden gelijkgesteld met de aanvaarding van dat bod door de verkoper. De 
verkoop komt niet eerder tot stand dan dat het aanbod wordt aanvaard. Het betrof 
hier een successierechtelijk geschil inzake materiële bevoordeling (verkoop tegen 
een lagere prijs dan het hoogste bod bij een verkoop bij inschrijving van een onroe
rende zaak). 

4.3.1 Stilzwijgende aanvaarding 

Aanvaarding kan geacht worden stilzwijgend te zijn gedaan indien de goede trouw 
dit naar de eisen van het maatschappelijk verkeer meebrengt. 
Opmerking hierbij verdient dat op de stilzwijgende aanvaarding vrijwel altijd een 
handelen zal volgen dat als een expliciete aanvaarding kan worden gekwalificeerd. 
Een partij die een aanbod weliswaar niet expliciet heeft geaccepteerd, bijvoorbeeld 
door ondertekening van de akte waarin deze is opgenomen, maar wèl volledig over
eenkomstig de aan hem voorgelegde afspraak handelt, geeft aldus blijk deze te heb
ben aanvaard en zich daaraan gebonden te achten. Dezelfde regel zal mijns inziens 
moeten gelden waar het onderhandelingen tussen de burger en de Belastingdienst 
betreft. Buiten de in § 5.4.4. genoemde jurisprudentie, waarin het bestaan van een 
overeenkomst werd afgeleid uit het voorliggende feitencomplex, heeft de belasting
rechter zich hierover tot nu toe evenwel niet expliciet uitgelaten. Wèl kwam het 
onderwerp een enkele maal zijdelings aan de orde, zoals blijkt uit de hierna bespro
ken gevallen. 

Een belastingplichtige had in zijn aangifte een compromisvoorstel van de inspecteur 
verwerkt onder de vermelding 'volgens afspraak'. Vervolgens ging de belangheb
bende na ontvangst van de aanslag die hieruit voortvloeide, toch in beroep. De in
specteur verwees naar het gesloten compromis. Na de belanghebbende enkele vragen 
te hebben gesteld oordeelde het hof dat de belastingplichtige niet had voldaan aan de 
administratieve verplichtingen als neergelegd in de Uitvoeringsbeschikking omzet
belasting 1968. De gebreken in zijn administratie waren van zodanige aard dat om
kering van de bewijslast moest plaatsvinden. De ondernemer slaagde er niet in 
overtuigend aan te tonen dat en in hoeverre de bestreden aanslag onjuist was. De 

683 Van Dunne I, 1997, blz. 78. 
684 Hof 's-Gavenhage, 19 mei 1992, V-N 1992, blz. 2797, na verwijzing door HR 11 december 1991, 
BNB 1992/70. 
685 Heesen-Smit, HR 15 mei 1964, NJ 1964, 472, en inzake 'opgewekt vertrouwen' van toestemming 
onder meer het arrest De Globe-Gem.Wijhe, HR 19 januari 1968, NJ 1968,233. 
686 Van Dunne I, 1997, blz. 82. 
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vraag of tussen de ondernemer en de Belastingdienst een compromis was gesloten 
was nu niet meer van belang, aldus het hof. 7 

Sinds 1933 geldt de regel dat het stilzwijgen van een vertegenwoordiger van een 
(overheids)lichaam tot gebondenheid kan leiden.688 Daarmee is niet gezegd dat elk 
stilzitten als een stilzwijgende aanvaarding kan worden opgevat. Ook hier zal gebon
denheid moeten worden afgeleid uit het voorliggende feitencomplex. In 1997 over
woog het hof Amsterdam dat het niet binnen de gestelde termijn ingaan op een voor
stel van de belastingplichtige niet tot gebondenheid van de inspecteur kon leiden. 
Diens gemachtigde had de inspecteur verzocht een standpunt te bepalen ten aanzien 
van een aandelentransactie. Volgens de gemachtigde moest deze transactie worden 
belast naar het tarief van 20%. De inspecteur reageerde niet en nadat hij het verzoek 
enige malen zonder succes had herhaald, stelde de gemachtigde de inspecteur 
peremptoir: indien hij binnen drie weken geen bericht had ontvangen, zou hij aan
nemen dat de inspecteur instemde met zijn zienswijze. De inspecteur reageerde niet 
binnen de gestelde termijn. Nadat de aandelentransactie had plaatsgehad deelde de 
inspecteur telefonisch mede dat hij niet akkoord ging met het 20%-tarief en dat hij 
de transactie zou belasten naar het tarief van 45% als inkomsten uit vermogen. Het 
hof oordeelde dat de inspecteur op geen enkele manier, anders dan door niets te 
doen, kenbaar had gemaakt dat hij akkoord ging met het voorstel van de gemachtig
de en dat diens verzoek ook niet spoedeisend was geweest. Van stilzwijgende aan
vaarding of goedkeuring van het voorstel was derhalve geen sprake. Uit de for
mulering van het hof valt af te leiden dat het feit dat de inspecteur niet reageerde 
waarschijnlijk wèl tot gebondenheid zou hebben geleid indien het verzoek van de 
gemachtigde wèl een spoedeisend karakter had gehad. 

Ook indien de belastingplichtige niet reageert op een (herhaald gedaan) aanbod kan 
gebondenheid ontstaan. In 1994 overwoog het hof 's-Gravenhage dat de belangheb
bende werd geacht een voorstel van de inspecteur, gedaan nadat het hof de partijen 
had uitgenodigd om alsnog door middel van een compromis tot elkaar te komen, te 
hebben aanvaard. De belanghebbende had nimmer op het voorstel gereageerd. Om 
schot in de zaak te krijgen gelastte het hof een nieuwe zitting. De belanghebbende 
verscheen echter niet. Het hof kwam daarop tot het oordeel dat de belanghebbende 
klaarblijkelijk akkoord ging met het voorstel van de inspecteur. Het hof baseerde 
deze overweging op het bepaalde in artikel 14 lid 3 van de Wet administratieve 
rechtspraak in belastingzaken, daarmee om begrijpelijke redenen voorrang gevend 
aan de regels van het fiscale bewijsrecht. 

687 Hof 's-Hertogenbosch 24 mei 1995, V-N 1994, blz. 3826 
688 Salga-Bolla, HR 17 november 1933, NJ 1934, 671. De Hoge Raad oordeelde dat een stilzwijgen van 
een vertegenwoordiger van een rechtspersoon kan worden opgevat als een goedkeurende verklaring van 
de vennootschap. Het stilzwijgen van een commissaris van een NV werd aan de NV toegerekend als 'een 
verklaring van de naamloze vennootschap zelve'.Van Dunne ü, 1997, blz. 111. 
689 Hof Amsterdam, 14 mei 1997, V-N 1997, blz. 3385. 
690 Hof 's-Gravenhage 23 februari 1994, V-N 1994, blz. 2365. Zie ook Hof 's-Gravenhage 16 augustus 
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4.3.2 Aanvaarding binnen een redelijke termijn 

Het aanbod dient binnen redelijke termijn te worden aanvaard, anders vervalt het. 
Wat redelijk is wordt bepaald door de verkeersopvattingen en de overige omstandig
heden van het geval. Bij onderhandelingen tussen Belastingdienst en burger ligt dat 
niet anders. Uitwerking van de consequenties van een aanbod tot een fiscale vast
stellingsovereenkomst vergt niet zelden het maken van berekeningen. Daarmee kan 
een termijn van enkele maanden gemoeid zijn. Fiscale jurisprudentie over hetgeen in 
dit kader moet worden verstaan onder een redelijke termijn is net zo schaars als die 
inzake stilzwijgende aanvaarding. 
In 1995 oordeelde het hof 's-Gravenhage ten aanzien van dit vereiste dat de inspec
teur op grond van het bepaalde in artikel 6:221, eerste lid BW een compromisaanbod 
waaraan een opschortende voorwaarde was verbonden binnen een redelijke termijn 
moest aanvaarden, op straffe van verval daarvan.691 Wat onder een redelijke termijn 
moet worden verstaan hangt af van de omstandigheden van het geval. In het hierbo
ven in § 4.2.2.1. besproken arrest uit 1995 kwam de vaststellingsovereenkomst bij
voorbeeld na een termijn van ongeveer twee maanden tot stand. 

4.3.2.1 Bindt een niet-aanvaard aanbod de Belastingdienst? 

Het aanbod is, zoals gezegd, een eenzijdige rechtshandeling, die een toezegging tot 
een bepaalde prestatie inhoudt. De toezegging die in het aanbod besloten ligt zal 
evenwel pas verbindend zijn nadat de wederpartij het aanbod heeft aanvaard. 
In 1991 overwoog de Hoge Raad dat een partij die een compromisvoorstel doet (en 
ter bereiking daarvan enig standpunt prijs geeft), dat in het algemeen doet onder de 
voorwaarde dat een compromis ook daadwerkelijk tot stand komt. Als de belang
hebbende dit aanbod niet aanvaardt komt hem geen beroep toe op het in rechte te 
beschermen vertrouwen dat de inspecteur zich in de verdere procedure gebonden zal 
achten aan het indertijd gedane aanbod. 

1995.V-N 1995, blz. 3938 en Hof 's-Hertogenbosch 24 mei 1995, V-N 1994, blz. 3826. 
691 De opschortende voorwaarde was dat de inspecteur een derde moest horen, zodat deze de stelling van 
de inspecteur dat zwart loon was betaald zou kunnen ontzenuwen. De inspecteur deed dit ook, maar 
zonder resultaat. Gelet op deze feiten kon de inspecteur in redelijkheid het standpunt innemen dat de 
opschortende voorwaarde was vervuld en kon hij het aanbod aanvaarden, aldus het hof. Hof 's-
Gravenhage 16 augustus 1995, V-N 1995, blz. 3938. 
692 HR 29 november 1995, FED FW 1996/80, m. nt. A.K.H. Klein Sprokkelhorst, V-N 1995, blz. 4384. 
Zie ook hof 's-Hertogenbosch 5 januari 1988, V-N 1988 blz. 2817. 
693 HR 18 december 1991, BNB 1992/83, FED FW 1992/177, m. nt. J.A. Smit. De redenering is vrijwel 
gelijk aan die in Van den Heuvel-Vakantiehuizen, HR 22 juni 1962, NJ 1963, 3, m. nt. D.J.V., besproken 
in §4.2.1. 
694 Zie ook ook het rapport van de Nationale ombudsman nr. 92/138, waarin deze oordeelde dat de 
inspecteur in een latere fase van de aanslagregeling niet gebonden is aan een aanvankelijk door belas
tingplichtige afgewezen compromisaanbod. V-N 1992, blz. 1566. 
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In 1995 ging de belastingplichtige er eveneens vanuit dat het compromisvoorstel van 
de inspecteur moest worden gekwalificeerd als een bindende toezegging, ook al had 
de belanghebbende het voorstel niet aanvaard, evenwel zonder succes. In zijn cassa
tieberoep klaagde belanghebbendes gemachtigde tevergeefs dat het hof niet had 
onderzocht of de inspecteur alsnog aan zijn voorstel was gebonden. De Hoge Raad 
overwoog hierover zonder nadere motivering dat het aanbod niet binnen de gestelde 
termijn was aanvaard en dat evenmin bleek dat het aanbod na afloop van die termijn 
was aanvaard, daarmee impliciet het bepaalde in art. 6:223 BW inzake het rechtsge
volg van een te late aanvaarding terzijdestellend.695 Uit deze bewoordingen valt af te 
leiden dat, indien het aanbod na afloop van de termijn alsnog was aanvaard, een 
verwijzingshof alsnog had kunnen onderzoeken, of zich hier omstandigheden hadden 
voorgedaan die ertoe noopten op grond van algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur de te late aanvaarding alsnog als rechtsgeldig aan te merken. 

4.3.2.2 Verplicht de goede trouw tot een 'laatste kans?' 

De belanghebbende had in de hierboven besproken casus niet gesteld dat de Belas
tingdienst een verplichting had om hem een laatste aanbod te doen. Daardoor bleef 
de vraag onbeantwoord of voor de Belastingdienst bij onderhandelingen een derge
lijke verplichting kan worden aangenomen. In de literatuur wordt wel aanvaard dat 
een gerechtvaardigd belang van een partij onder omstandigheden kan zijn dat hem de 
kans wordt gegeven het laatste bod alsnog te aanvaarden of het bod van een derde te 
evenaren.696 De Hoge Raad neemt een dergelijke verplichting voor privaatrechtelijke 
verhoudingen evenwel niet snel aan. Het enige mij bekende geval waarin de Hoge 
Raad een aanbodplicht aanwezig achtte is het in 1987 gewezen arrest Huffel-Van 
den Hoek, waarover nader in § 4.4.I.2.698 Maar ook in de verhouding burger-
overheid-is de rechter terughoudend, zo blijkt uit het in 1989 gewezen arrest Verwe-
ij-Ontvanger, waarin werd geoordeeld dat de ontvanger niet onrechtmatig had ge
handeld door bij parallelle onderhandelingen geen laatste kans aan te bieden, omdat 
de ontvanger niet op de hoogte was gesteld van een eventueel belang bij koop.699 

4.3.3 Moment van totstandkoming 

De heersende leer waar het de totstandkoming van overeenkomsten betreft is de 
geobjectiveerde vernemingstheorie. Deze houdt in dat de overeenkomst tot stand 

695 HR 1 februari 1995, BNB 1995/90, FED FW 1995/282. 
696 Schoordijk, 1984, bl.z 100, Van Dunne, 1986, blz. 28, Vranken, 1989, nr. 73, Asser-Hartkamp E, nr. 
161, De Kluiver, 1992, blz. 122. 

7 Zie De Kluiver, 1992, blz. 117 en de aldaar besproken jurisprudentie van de lagere rechter. 
698 HR 15 mei 1987, NJ 1988, 164. 
699 HR 26 mei 1989, NJ 1990, 131. De Kluiver, 1992, blz. 120. 
7 ° Pitlo-Bolweg, blz. 196, en Asser-Hartkamp U, nr. 152 e.V.. De zuivere 'vernemingstheorie' zoals deze 
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komt op het moment dat de aanvaarding de aanbieder bereikt. Onder de term bereikt 
wordt in dit verband niet verstaan het moment dat de geadresseerde het bericht 
daadwerkelijk heeft vernomen, maar het moment waarop de geadresseerde redelij
kerwijs kennis kan hebben genomen van de inhoud daarvan.701 Verzending alleen is 
derhalve onvoldoende.702 De formulering van het tweede lid, eerste volzin van artikel 
6:219 BW lijkt van dit beginsel af te wijken. Volgens de tekst daarvan kan het aan
bod worden herroepen, zolang het niet is aanvaard en evenmin een mededeling, 
houdende de aanvaarding, is verzonden.703 Daarmee worden de in het verleden al
gemeen als onwenselijk ervaren gevolgen van de ontvangsttheorie weliswaar teniet 
gedaan704, maar de bepaling heeft tot gevolg dat de wederpartij van de aanbieder de 
overeenkomst tot stand brengt door verzending van de aanvaarding. Vanaf dat ogen
blik is het aanbod volgens de wetgever immers niet meer te herroepen. Het bepaalde 
in de artikelen 6:223 en 6:224 BW met betrekking tot te late aanvaarding doet aan 
deze veronderstelling niet af.705 

Van Dunne pleit in dit verband voor wat men voor het gemak een herijking van de 
uitingstheorie zou kunnen noemen. Daarin komt een overeenkomst tot stand op het 
moment waarop de aanvaardingshandeling wordt verricht door de partij tot wie het 
aanbod is gericht. In deze opvatting moet de mededeling zodanig zijn gedaan dat de 
verzender redelijkerwijs mag verwachten dat deze ter kennis van de geadresseerde 
komt, zonder dat dit behoeft te worden bewezen. Daarmee wordt het zwaartepunt 
verlegd van de aanbieder, zoals in de thans geldende geobjectiveerde vernemings-
theorie, naar diens wederpartij.706 

4.3.3.1 Aanvaarding en moderne communicatiemiddelen 

De Belastingdienst bedient zich steeds vaker van moderne communicatiemiddelen 
als fax en e-mail. De vraag rijst hierbij voor wiens rekening het risico voor falende 
berichtgeving dient te komen. Volgens het vierde lid van artikel 3:37 BW ligt het 
risico voor falende berichtgeving bij degene die heeft bepaald welk communicatie
middel dient te worden gebruikt. Deze opvatting strookt niet met het algemene be
ginsel dat een ieder instaat voor de zaken (en personen) waarvan hij zich bedient. Is 
de gebruikte zaak naar verkeersopvattingen gangbaar, dan is het niet van belang of 

tot 1923 gold had als nadeel dat de aanbieder na ontvangst van de mededeling van aanvaarding kennis
neming daarvan naar believen kon uitstellen of verijdelen. Deze opvatting werd verlaten in het arrest 
Stoom-, Brood- en Scheepsbeschuitfabriek - Kalden, NJ 1924, 145. Zie Van Dunne I, 1997, blz. 102. 
701 Zie art. 3: 37 lid 3 BW, waarin deze regel is neergelegd. 
702 Zie T&C BW (Hijma), aant. 3 op art. 3:37 BW. 
703 Cursivering van mij. 
704 Als aangehangen in het arrest Bosch-Van Maren, HR 21 december 1933, NJ 1934, 368, m. nt. EMM. 
De aanbieder had na verzending van de aanvaarding, maar voordat deze hem bereikte, zijn aanbod per 
telegram ingetrokken. Hierdoor kwam de overeenkomst niet tot stand. Zie Van Dunne I, 1997, blz. 100 
e.v. 
705 Schoordijk, 1979, blz. 480. Van Dunne I, 1997, blz. 104. 
706 Van Dunne I, 1997, blz. 107. 
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de wederpartij het gebruik daarvan heeft voorgeschreven. Dit ligt alleen anders in
dien het middel dat wordt gebruikt niet gangbaar is707. Indien een langs elektronische 
weg verzonden aanvaarding de aanbieder niet bereikt zal dat risico derhalve in het 
algemeen voor rekening van de verzender/acceptant komen. Bij overeenkomsten 
tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen ligt dit niet anders. Een uitzondering 
hierop vormt wellicht de situatie dat een partij een onjuist mailing-adres opgeeft of 
het bericht, ondanks een correcte adressering, door een fout in de apparatuur toch op 
een verkeerde afdeling belandt in plaats van doorgezonden te worden naar de juiste 
persoon. 

4.4 DE VERPLICHTING TOT (DOOR)ONDERHANDELEN OF CONTRACTEREN 

In de vorige paragrafen is besproken dat aanbod en aanvaarding worden beheerst 
door het vertrouwensbeginsel. Dat roept in de eerste plaats de vraag op in hoeverre 
opgewekt vertrouwen een verplichting tot contracteren of althans tot dooronderhan
delen rechtvaardigt. De partijen moeten in de onderhandelingsfase ook rekening 
houden met eikaars gerechtvaardigde belang(en). De vraag die als tweede opkomt is 
derhalve, of het in het licht van de omstandigheden een gerechtvaardigd belang van 
de wederpartij kan zijn dat wordt (door)onderhandeld of gecontracteerd. 
Wat de eerste vraag betreft besliste de Hoge Raad in 1982 dat onderhandelingen in 
een zodanig stadium kunnen zijn gekomen dat het afbreken van die onderhandelin
gen 'als in strijd met de goede trouw' moet worden geacht. Dat is het geval indien de 
partijen er over en weer op mochten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval 
uit de onderhandelingen zou resulteren, aldus de Hoge Raad. Als grondslag voor de 
schadevergoedingsplicht werden hier niet de eisen van maatschappelijke betamelijk
heid genoemd, maar die van de goede trouw.708 

4.4.1 Ontwikkelingen in het privaatrecht 

Dat in kort geding een bevel tot (door)onderhandelen kan worden gevorderd, even
tueel op straffe van een dwangsom, is onomstreden. In 1983 oordeelde de Hoge 
Raad in het arrest Huurdersvereniging Koot BV-Koot BV709 dat de omstandigheid 
dat de partijen nog verdeeld zijn over de concrete resultaten waartoe de afspraken 
die in de overeenkomst zijn vervat moeten leiden, niet uitsluit dat zij jegens elkaar 
verplicht zijn om, met inachtneming van de eisen der goede trouw, mee te werken 

708 HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723, Plas-Gem. Valburg. Het arrest is in de literatuur veelvuldig bespro
ken. Zie onder meer H.C.F. Schoordijk, Onderhandelen te goeder trouw, 1984, blz. 1 e.V., J.B.M. Vran-
ken, Mededelings- informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, 1989, blz. 88 e.V., Van 
Dunne I, 1997 blz. 243 e.V., en De Kluiver, 1992, blz. 136 e.v. 
709 HR 11 maart 1983, NJ 585, m. nt. P.A. Stein. Zie ook HR 15 mei 1981, NJ 1982, 85, Stuyvers-
Eugster, m. nt. C.J.H.B. 
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aan de uitwerking daarvan. De nakoming van deze verplichting kan met bedreiging 
van een dwangsom worden afgedwongen, aldus de Hoge Raad.710 Met andere woor
den: een bevel van die strekking kan in kort geding worden gevraagd. Van dit pro
cesmiddel is in het privaatrecht sedertdien dan ook regelmatig gebruik gemaakt, 
overigens met wisselend succes.711 

De regel geldt ook bij kwesties als de opzeggingstermijn van overeenkomsten. In 
1997 oordeelde de rechtbank Utrecht dat een vaststellingsovereenkomst niet met 
onmiddellijke ingang kon worden opgezegd. Niet alleen hetgeen in de vaststellings
overeenkomst met betrekking tot de opzeggingstermijn was bepaald was hier van 
belang, ook de beginselen van de redelijkheid en billijkheid stonden daaraan in de 
weg. Het betrof een dealerovereenkomst tussen Citroen Nederland en een automo
bielbedrijf, die sedert 1951 bestond. Na beëeindiging van die relatie door opzegging 
aan de zijde van Citroen, kwam een vaststellingsovereenkomst tot stand, waarin het 
automobielbedrijf als subdealer van een nieuwe hoofddealer zou optreden. Er ont
stonden opnieuw problemen, en Citroen stelde zich nu op het standpunt dat het be
drijf geen deel meer uitmaakte van haar dealernetwerk. Zij achtte zich op die grond 
niet langer aan de vaststellingsovereenkomst gebonden. De rechtbank verwierp dit 
standpunt onder meer op de grond dat Citroën, gelet op de zeer langdurige relatie die 
tussen de partijen had bestaan zich in redelijkheid niet op het standpunt kon stellen 
dat met onmiddellijke ingang een einde kon komen aan de vaststellingsovereenkomst 
en de daaruit voortvloeiende, aan het automobielbedrijf als dealer toekomende pri
vileges. Citroën moest de vaststellingsovereenkomst derhalve ofwel binnen de daarin 
gestelde termijn opzeggen, ofwel met het automobielbedrijf onderhandelen over een 
kortere opzegtermijn, eventueel gecombineerd met een schadeloosstelling.712 

4.4.1.1 Afdwingbaarheid van de verplichting tot dooronderhandelen 

In het bovengenoemde arrest Pias-Valburg verdeelde de Hoge Raad de onderhande
lingsfase in drie stadia: 

710 Een vordering tot dooronderhandelen kan sedert 1967 gebaseerd zijn op een aktie uit onrechtmatige 
daad. In dat jaar aanvaardde de Hoge Raad schadevergoeding in de vorm van een doen. Arrest Pos-Van 
den Bosch, HR 17 november 1967, NJ 1968, 42. Zie Van Dunne, 1993 (I), blz. 204. Het heeft verhou
dingsgewijs lang geduurd voordat de afdwingbaarheid van de verplichting tot dooronderhandelen werd 
erkend. In 1981 wees de Hoge Raad een eis tot vergoeding van schade wegens het afbreken van onder
handelen in een vergevorderd stadium nog af onder verwijzing naar het ontbreken van causaal verband. 
Arrest Van Oosterom-Majoor, HR 16 januari 1981, NJ 1981, 426. Zie over het arrest zeer kritisch De 
Kluiver, 1992, blz. 316. 

11 Voor een uitgebreide bespreking verwijs ik naar De Kluiver, 1992, blz. 63 e.v. Zie ook Van Dunne I, 
1997 blz. 246 t/m 256. 
712 Rechtbank Utrecht, 22 juli 1997, KG 1997, 261. Zie ook rechtbank Rotterdam, 8 juni 1990, KG 
1991, 102, waarin de president overwoog dat opzegging van een dealerovereenkomst met een termijn van 
zes maanden, gelet onder meer op gedane investeringen en gebruikelijke levertijden, niet in strijd was 
met redelijkheid en billijkheid. 
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l)een beginstadium waarin het de partijen vrij staat de onderhandelingen af te bre
ken; 
2) een vervolgstadium, waarin het de partijen weliswaar vrij staat de onderhandelin
gen af te breken, maar een verplichting kan zijn ontstaan om de schade wegens ge
maakte kosten te vergoeden; 
3) een eindstadium waarin de partijen de onderhandelingen niet meer mogen afbre
ken, indien dit gezien het gerechtvaardigd belang van de wederpartij onaanvaardbaar 
is. Bij beëindiging van de onderhandelingen brengt de goede trouw mede dat de 
kosten van de wederpartij en, onder omstandigheden, ook de gederfde winst, worden 
vergoed. 
De kort-gedingvonnissen en arresten die op dit terrein zijn gewezen zijn illustratief 
voor de wijze waarop de lagere rechter invulling aan dit criterium tracht te geven. Zo 
blijkt dat de aanwezigheid van een vergevorderd stadium in beginsel niet tijdsafhan
kelijk is, maar moet worden gevonden in de omstandigheid dat een intentieverklaring 
is afgegeven, een toezegging is gedaan, een concept-contract is opgesteld, een voor
overeenkomst aannemelijk is of reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van 
de beoogde overeenkomst. Ik volsta hier met het aanstippen van enkele uitspraken 
die voor het onderwerp van deze studie van belang zijn. Voor een volledig overzicht 
verwijs ik naar het proefschrift van De Kluiver.713 

In Roltrans-Keeren oordeelde de rechtbank Roermond dat de onderhandelingen 
tussen de partijen, ook al hadden deze slechts kort geduurd, in een zodanig stadium 
waren gekomen (er was reeds een concept-overeenkomst opgemaakt) dat Keeren 
deze niet eenzijdig kon afbreken en beval de partijen om gedurende een periode van 
twee maanden de onderhandelingen voort te zetten.714 

In Aga Gas-Bouw oordeelde het hof Arnhem dat onderhandelingen moesten worden 
voortgezet, nu deze blijkens een intentieverklaring en het begin van de uitvoering 
van een onderdeel daarvan in een zover gevorderd stadium waren geraakt dat de 
onderhandelingen niet eenzijdig konden worden afgebroken. Afbreken van onder
handelingen achtte het hof strijdig met de zorgvuldigheid welke in het maatschappe
lijk verkeer betaamt ten aanzien van de zakelijke belangen van de wederpartij.715 

In Smit Internationale BV - Muller-concern en Wijsmuller Ned. BV oordeelde de 
President van de rechtbank Middelburg dat de onderhandelingen tussen Smit en 
Muller over de overname van laatstgenoemde door Smit in een zodanig stadium 
waren gekomen dat het Muller niet meer vrijstond zich buiten Smit om in onderhan
delingen met een derde (Wijsmuller) te begeven. Een bevel tot dooronderhandelen 

KG 1986, 465, Rockwool-Maasmond, waarin gedurende een termijn van drie maanden moest worden 
dooronderhandeld, en rechtbank 's-Gravenhage 22 juni 1988, KG 1988, 283, waarin het overleg moest 
worden heropend en binnen twee maanden afgerond. 

« 9 . 
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werd evenwel zinloos geacht, nu de aandeelhouders van Muller reeds voor Wijs-
muller hadden gekozen.716 

In 1987 oordeelde de President van de rechtbank Middelburg dat bij onderhandelin
gen over de uitgifte van een stuk grond in erfpacht sprake leek te zijn van een toe
zegging van een hoge functionaris van een publiekrechtelijk lichaam en wellicht 
zelfs van een voorovereenkomst. Eiser mocht daarom gebruik blijven maken van de 
grond tot in een bodemprocedure was beslist.717 

Eveneens in 1987 oordeelde de rechtbank Breda dat de omstandigheid dat maan
denlang was onderhandeld over een afbetalingsregeling op zichzelf niet meebracht 
dat de partijen het vrijwel met elkaar eens waren. Daarom kon de gemeente, anders 
dan de belanghebbende meende, in haar eindvoorstel de conditie opnemen dat ze
kerheid moest worden gesteld. Meegewogen werd dat de gemeente haar eerdere eis, 
dat het gehele bedrag vóór een bepaalde datum moest zijn betaald, had laten val-
len.718 

In 1987 wees het hof Amsterdam, na een afwijzend vonnis van de President in kort 
geding, het arrest Du Mée-Vestdijk, waarin werd geoordeeld dat de onderhandelin
gen tussen de cineast Du Mée en de weduwe Vestdijk over de verfilming van Vest-
dijks boek 'De Ziener' zich, gezien het kenbare aanmerkelijk belang dat Du Mée had 
bij de totstandkoming van een definitief contract, in een zodanig stadium bevonden 
dat dooronderhandelen geboden was. Daarop zette het hof een dwangsom van f 
200.000 per overtreding.719 

In 1990 oordeelde de rechtbank Middelburg dat de partijen ter zake van de overna
me van aandelen in een BV een zo vérgaande mate van overeenstemming hadden 
bereikt dat zij zich niet zonder meer mochten terugtrekken. Zij dienden te goeder 
trouw naar een eindovereenstemming te streven, aldus de President.720 

In 1992 veroordeelde het hof Arnhem een vennootschap die in strijd met de redelijk
heid en bilijkheid had besloten de gehele winst te reserveren en geen dividend uit te 
keren, tot uitbetaling van dividend. De rechtbank had weliswaar het besluit van de 
algemene vergadering vernietigd, maar de vordering tot veroordeling van de ven
nootschap tot uitkering afgewezen. 
In 1994 besliste de president van de rechtbank Breda dat de partijen die, gezien de 
omstandigheden van het geval, worden geacht in de afrondingsfase van de onder
handelingen inzake de verkoop van een perceel bouwgrond te zijn gekomen, zich 
niet aan die afronding kunnen onttrekken zonder onrechtmatig, namelijk onzorgvul
dig te handelen.722 

716 Smit Internationale BV-Muller-concem en Wijsmuller Ned. BV, rechtbank Middelburg, KG 1984, 85. 
717 Rechtbank Middelburg, 27 mei 1987, KG 1987, 245. 
718 Rechtbank Breda 16 november 1987, KG 1987, 522, NAC-Breda. 
719 Hof Amsterdam 7 mei 1987, KG 1987, 239/NJ 1988, 430. Zie ook Van Dunne I, 1997, blz. 199. De 
onderhandelingen zijn evenwel uiteindelijk mislukt. Een contract voor de verfilming van het boek werd 
afgesloten met een ander dan eiser. De Kluiver, 1992, blz. 76. 
720 Rechtbank Middelburg 21 september 1990, KG 1990, 352, NJ 1991, 491, gevolgd door rechtbank 
Middelburg 12 oktober 1990, KG 1990, 353 en rechtbank Middelburg 25 januari 1991, KG 1991, 62. 
721 Hof Arnhem 26 mei 1992, NJ 1993, 182 (Uniwest). 
722 Rechtbank Breda, 29 juni 1994, KG 1994, 294. 
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In 1997 overwoog de president van de rechtbank Utrecht dat een vaststellingsover
eenkomst niet eerder kon worden opgezegd dan conform de daarvoor in de overeen
komst gestelde termijn. Over een eerdere opzegging moest worden onderhandeld, 
eventueel in combinatie met een schadeloosstelling. 

4.4.1.2 Arresten van de Hoge Raad na Pias-Valburg 

Anders dan men wellicht op grond van de hierboven genoemde uitspraken van de 
lagere rechter zou verwachten, geven de arresten van de Hoge Raad die sinds Pias-
Valburg op dit stuk zijn gewezen een partij die meent een gerechtvaardigd belang te 
hebben bij dooronderhandelen, niet bepaald een positief beeld te zien. De oorzaak 
hiervan moet worden gevonden in de omstandigheid dat de Hoge Raad na Pias-
Valburg pas op de plaats heeft moeten maken, omdat het arrest rechtsvergelijkend 
'eerder met verbazing en zelfs afkeuring dan met instemming is begroet', aldus 
Vranken, en de consequenties daarvan niet stroken met de Unidroit Principles en de 
Principles of European Contract Law, waarin alleen bij te kwader trouw afgebroken 
onderhandelingen recht bestaat op vergoeding van de schade van de wederpartij, en 
dan nog slechts van gemaakte kosten en gemiste kansen, niet van het positief con
tractsbelang.724 Het is dan ook niet verwonderlijk dat in slechts twee van de acht 
hieronder genoemde arresten, namelijk in Van Huffel-Van den Hoek (1987) en in De 
Ruiterij-MBO (1996), een verplichting tot dooronderhandelen c.q. tot schadevergoe
ding werd aangenomen. Wèl werden enige nuances op de Plas-Valburgregel aange
bracht. 

Een logische ontwikkeling in het denken van de Hoge Raad over dit onderwerp is 
bijvoorbeeld geweest dat gerechtvaardigd vertrouwen niet bij beide partijen aanwe
zig hoeft te zijn. In VSH-Shell gaf de Hoge Raad aan dat het gerechtvaardigde ver
trouwen van één partij voldoende is om de vordering te kunnen instellen. Niet alleen 
de aanwezigheid van gerechtvaardigd vertrouwen leidt tot de verplichting om door te 
onderhandelen, aldus de Hoge Raad. Ook in verband met andere omstandigheden 
kan afbreken onaanvaardbaar zijn. In casu werd overigens geen verplichting tot 
dooronderhandelen aangenomen.725 Een voorbeeld van een geval met gunstige af
loop is het arrest Van Huffel-Van den Hoek uit 1987, waarin ter zake van afgebroken 
onderhandelingen zowel een verplichting tot het doen van een laatste aanbod als een 

723 Rechtbank Utrecht, 22 juli 1997, KG 1997, 261. 
724 J.B.M. Vranken, Kroniek van het vermogensrecht, NJB 13 september 1996, afl. 32, blz. 1279. 
725 Vaessen Schoenmaker Holding BV-Shell Ned. Chemie en Shell Petroleum NV, HR 23 oktober 1987, 
NJ 1988, 1017 (m. nt. C.J.H.B.). De regel van Pias-Valburg inzake gerechtvaardigd vertrouwen in de 
totstandkoming van 'enigerlei contract' leek hier te zijn vernauwd tot het criterium dat aannemelijk moet 
zijn dat een dergelijk contract (als waarover de partijen onderhandelden) tot stand zou zijn gekomen. Dit 
leidde er in casu toe dat geen verplichting tot dooronderhandelen werd aangenomen. Het vereiste is in 
latere rechtspraak niet herhaald. Zie voor een uiterst kritische bespreking van het arrest Van Dunne I, 
1997, blz. 200 e.V. en blz. 209, die het arrest 'bepaald ongelukkig' noemt. 
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verplichting tot schadevergoeding werd aangenomen.726 De arresten Westenberg-
Stoelman en Hofman-Vlissingen , waarin de vordering zich beperkte tot schade
vergoeding, in het eerste geval ook van gederfde winst, hadden daarentegen even
eens een teleurstellende afloop. Beide casus gingen evenwel mank aan een zwakke 
feitelijke onderbouwing. De uitkomst had wellicht anders kunnen luiden indien voor 
de feitenrechter minder slordig was geprocedeerd.729 

In 1991 oordeelde de Hoge Raad in het arrest Vogelaar-Skil dat het bij een beroep 
op gerechtvaardigd vertrouwen niet van belang is of sprake is van eigenlijke con
tractsonderhandelingen. Ook als de partijen op andere wijze een overeenkomst tus
sen hen voorbereiden, kan het jegens de wederpartij onaanvaardbaar zijn om zich 
terug te trekken. Daarnaast werd nog overwogen dat het onaanvaardbaar kan zijn om 
gezamenlijke plannen voor een overeenkomst als hier beoogd 'radicaal en zonder 
compensatie eenzijdig te beëindigen', ook indien gerechtvaardigd vertrouwen ont
breekt. Daarmee werd de tweede vraag die aan het begin van dit hoofdstuk is gesteld 
positief beantwoord.730 

In 1995 volgde Shell-Van Esta Tjallingii c.s., waarin de Hoge Raad de nadere be
perking die de rechtbank aanbracht overnam, namelijk dat wil sprake zijn van de 
derde fase als bedoeld in het arrest Plas-Valburg, overeenstemming op hoofdpunten 
moet bestaan en dat de kwesties waarover verdeeldheid heerst van ondergeschikt 
belang moeten zijn.731 

4.4.1.2.1 Van Engen-Mirrorgroup of: vrijblijvendheid contractueel afdwingbaar? 

Eveneens in 1995 werd het arrest Van Engen-Mirror Group732 gewezen. In deze zaak 
kwam de rechtbank na een wel zeer letterlijke lezing van de relevante contractsbepa
lingen tot de conclusie dat geen beroep op gerechtvaardigd vertrouwen kon worden 
gedaan. Dit oordeel werd overgenomen door hof en Hoge Raad. Hieronder volgt een 
korte bespreking van het geval. 
Van Engen en de Mirror Group hadden langdurige en uitgebreide onderhandelingen 
gevoerd over het op de Nederlandse markt brengen van een kwaliteitsochtendblad, 
'De Krant' genoemd. De partijen kwamen blijkens een brief van de Mirror van 16 
november 1989, die door Van Engen voor akkoord is getekend, overeen een haal
baarheidsonderzoek te laten uitvoeren, waarbij Mirror zich verbond de kosten hier-

728 HR 16 juni 1989, NJ 1989, 804. 
129 Zie de noot van W.C.L. van der Grinten onder NJ 1988, 943, en die van B. Wessels inzake het arrest 
Hofman-Vlissingen in Kwartaalbericht Nieuw BW 1990/1, blz. 33 e.v. 
730 HR 31 mei 1991, NJ 1991, 647. Zie voor een uitgebreide bespreking van het arrest De Kluiver, 1992, 
blz. 241 e.v. Zie ook het arrest Beliën-Brabant, HR 24 maart 1995, NJ 1997, 569, waarin de Hoge Raad 
overwoog dat in een situatie, waarin een overeenkomst de partijen niet kon binden, de maatstaven moe
ten worden aangelegd zoals deze zijn ontwikkeld in Pias-Valburg en Vogelaar-Skil. 
731 HR 16 juni 1995, NJ 1995, 705, m. nt. P.A. Stein. 
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van tot een bedrag van £ 30.000 voor haar rekening te nemen. De volgende punten 
daarin speelden een belangrijke rol (cursiveringen van mij): 
'2). The Mirror's decision as to whether to proceed with its option to participate in 
the De Krant project will be subject to the feasibility study (..).', 
'5) The Mirror's only financial commitment at this stage is the contribution of £ 
30.000 towards the feasibility study and is based on your commitment to ensure that 
the Mirror will be able and entitled to participate as co-founder in the project (..) 
etc.' en 
'9). All other matters will be dealt with expressly in a binding agreement to be signed 
by all parties after the results of the feasibility study have become known. The Mir
ror is not committed to enter into such an agreement'. 
Blijkens een in april 1990 door de Chairman van Mirror voor akkoord getekend 
verslag van een bespreking tussen de partijen heeft Mirror besloten als gewoon aan
deelhouder voor 30% of maximaal £ 1.500.000 in het project deel te nemen. ('By 
this decision Mirror Group Newspapers exercised its option to participate in the 
project De Krant as referred to in the letter of Mirror Group Newspapers dated No
vember 16, 1989') Eind 1990 deelde Mirror Van Engen evenwel zonder opgaaf van 
redenen per fax mede dat zij uit het project stapte. 
Van Engen vorderde aanvankelijk een bedrag van £ 30.000 (de vergoeding van de 
kosten van het haalbaarheidsonderzoek die Mirror had toegezegd) en een bedrag van 
£ 32.294 (zijnde 30% van het bedrag van £ 1.500.000 waarvoor Mirror had toege
zegd deel te nemen in het project) als vergoeding van de kosten die in 1990 ten be
hoeve van de onderhandelingen waren gemaakt. Hij was van mening dat Mirror zich, 
gelet op de vergevorderde onderhandelingen, niet zonder geldige redenen uit het 
project had mogen terugtrekken. 
De rechtbank veroordeelde Mirror in de toegezegde kosten van het haalbaarheidson
derzoek, maar zag geen aanleiding de vordering tot schadevergoeding toe te wijzen. 
Punt 9 van Mirrors brief werd aldus geïnterpreteerd dat voor verdere financiële ge
bondenheid een door alle partners ondertekende overeenkomst vereist was. Deze was 
evenwel niet tot stand gekomen, aldus de rechtbank, zodat de vordering moest wor
den afgewezen. 
In de procedure voor het hof 's-Gravenhage vermeerderde Van Engen zijn vordering 
met bedragen aan daadwerkelijk gemaakte startkosten, inclusief accountantskosten. 
Het hof interpreteerde punt 9 van Mirrors brief aldus dat Mirror geen gebondenheid 
aanvaardde zolang niet een schriftelijke overeenkomst door alle bij het project be
trokken partijen zou zijn getekend. Mirror had tevens bedongen niet gehouden te zijn 
als partij tot die overeenkomst toe te treden. Dit leidde het hof tot de conclusie 'dat 
niet gezegd kan worden dat de Mirror Group in strijd met de goede trouw heeft ge
handeld door van deelname aan het project De Krant af te zien (..).' Van Engen had 
volgens het hof geweten en in elk geval moeten begrijpen dat de bereidheid van 
Mirror om bij te dragen aan de initiële kapitaalbehoefte nog niet betekende dat zij 
daarmee het recht om na afweging van alle overige voor haar van belang zijnde za
ken met betrekking tot het project te allen tijde en om haar moverende redenen 
alsnog af te zien van definitieve deelname aan het project, had prijsgegeven. 
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Mirrors toezegging in het project te zullen deelnemen werd derhalve uitgelegd als 
een intentieverklaring die geen gebondenheid kon meebrengen. De Hoge Raad ver
wierp Van Engens cassatieberoep, eveneens onder verwijzing naar de gewraakte 
bepaling. 

De vraag of een voorbehoud als door Mirror gemaakt in de omstandigheden van dit 
geval de verplichting tot schadevergoeding uitsloot werd in alle instanties ontken
nend beantwoord op grond van het gestelde in Mirrors brief. Zij stelde immers ge
bondenheid afhankelijk van een contract tussen alle betrokken partijen, terwijl daarin 
nog weer een ontsnapping was ingebouwd: Mirror achtte zich ook dan nog niet ge
houden om tot een dergelijke overeenkomst toe te treden.733 Men kan zich echter 
afvragen of Mirrors brief, mede gezien de ontwikkelingen die daarop volgden, niet te 
oppervlakkig is gelezen. Een zuiver taalkundige uitleg daarvan levert weliswaar 
onvoorwaardelijke vrijblijvendheid van Mirror op, maar de Hoge Raad heeft er reeds 
in het arrest Ermes-Haviltex op gewezen dat een zuiver taalkundige uitleg van con
tractsbepalingen niet de juiste maatstaf kan zijn.734 Zo kunnen de woorden 'at this 
stage' van punt 5 van de brief voor de financiële verplichtingen van Mirror mijns 
inziens alleen betrekking hebben op de periode die voorafging aan het bekend wor
den van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. Een andere uitleg zou de zin 
aan deze toevoeging ontnemen. De Mirror Group was kennelijk tevreden met de 
uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek, want zij had op grond van deze resultaten 
inmiddels besloten en toegezegd voor 30% in het project te zullen deelnemen. Zou 
hieruit niet moeten worden geconcludeerd dat Mirror daarmee de tweede fase van 
Pias-Valburg inging, die waarin onderhandelingen kunnen worden afgebroken mits 
de schade van de wederpartij wordt vergoed?735 Een verplichting tot dooronderhan
delen kan weliswaar, mede gezien Mirrors eis tot vrijblijvendheid, niet worden aan
genomen, net zo min als een verplichting tot het vergoeden van positief contractsbe
lang. Een veroordeling van Mirror, niet alleen in de kosten van het haalbaarheidson
derzoek (zoals ook is gebeurd) maar ook - naar evenredigheid - in de kosten die Van 
Engen voor, tijdens en na afloop van het haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van 
het project had gemaakt, zou hier echter meer hebben gestrookt met de eisen van 
redelijkheid en billijkheid.736 

Zelfs indien men de redenering van Nieuwenhuis wil volgen (hetgeen ik niet doe), 
dat elk der partijen haar eigen kosten dient te dragen omdat het aanknopen van on
derhandelingen niet in de eerste plaats het totstandbrengen van de beoogde overeen
komst tot doel zou hebben, maar eerder een onderzoek is of het sluiten van een over-

733 Zie Schoordijk, 1984, blz. 98 e.v. en W.S.M. Schut, Letters of Intent, 1986, blz. 55. Zie ook Vranken, 
1989, nr. 77, Eykman c.s., 1990, blz. 57 en De Kluiver, die de erkenning van dergelijke 'entire 
agreement'-clausules weinig gewenst acht. De Kluiver, 1992, blz. 27, nr. 27. 
734 HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635. Het arrest zet de in Eelman-Hin (HR 11 december 1959, NJ 1960, 
230) en Bunde-Erckens (HR 17 december 1976, NJ 1977, 241) uitgezette lijn voort. 
735 Zie Schut, 1986, blz. 7. 

Een dergelijke bepaling kan immers heel goed als een blanketnorm worden geduid, die nadere invul
ling behoeft aan de hand van de omstandigheden van het geval. Zie ook Van Dunne II, 1997, blz. 83. 
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eenkomst voldoende voordelen oplevert en of de wederpartij wel de voordeligste 
wederpartij is,737 dan hadden Mirrors besluit en haar toezegging tot participatie een 
verplichting tot schadevergoeding moeten genereren.738 Van Engen zal zich immers 
op de toezegging van Mirror hebben verlaten bij het ondernemen van verdere stap
pen in het traject, waarmee aanzienlijke kosten waren gemoeid.739 

Partijen die onderhandelingen afbreken zijn niet per definitie aansprakelijk voor de 
kosten die de wederpartij heeft gemaakt. De Hoge Raad heeft in het arrest Pias-
Valburg immers aangegeven dat kosten moeten worden vergoed indien dit afbreken 
als onaanvaardbaar moet worden gezien. Dit vereiste heeft alleen betekenis in het 
recht indien het in de schijnwerper van het verbod van ongelegitimeerde vermogens
verschuivingen wordt geplaatst. Klaarblijkelijk hebben hof en Hoge Raad in dit 
geval, waarin toch het Nederlandse recht van toepassing was, in de enkele aanwezig
heid van een vrijtekeningsbeding naar Angelsaksisch recht - dat op het terrein van 
afgebroken onderhandelingen het meest terughoudend is gebleken - reden gezien om 
het afbreken van de onderhandelingen door Mirror Group als aanvaardbaar aan te 
merken. Ook de A-G Hartkamp merkte in zijn conclusie bij het arrest op dat het 'niet 
uit te sluiten' is dat een voorbehoud als door Mirror gemaakt 'door de feiten wordt 
achterhaald of een beroep daarop in strijd zou komen met de redelijkheid en de bil
lijkheid', om evenwel vervolgens zonder nadere motivering te concluderen dat het 
hof kon oordelen dat daarvan in het onderhavige geval geen sprake was.740 

4.4.1.2.2 Het arrest De Ruiterij-MBO: risicoverdeling bij onvoorziene 
omstandigheden 

Een andere uitkomst valt te lezen in het in 1996 gewezen arrest De Ruiterij-MBO.741 

De Ruiterij, een dochter van de Engelse topholding Queens Moat Houses PLC, is 
eigenaar van het voormalige Sphinx-terrein in Maastricht. Zij en MBO waren in 
vergaande onderhandelingen over de uitbreiding van Hotel Maastricht op dit terrein. 
De plannen waren verdeeld in drie fasen. Begin 1991 sloten de partijen een overeen
komst over fase I, het voorlopig ontwerp. Indien de uitkomst bevredigend was, zou 
een overeenkomst worden gesloten over fase II, het definitieve ontwerp, en fase III, 

' 7 J.H. Nieuwenhuis, Toerekening van vertrouwen, WPNR 1988, 5885. Een wel zeer Angelsaksich te 
noemen standpunt, dat in Nederland geen navolging zou moeten vinden. Zie ook Schut, 1986, blz. 88, 
die er op wijst dat het Amerikaanse recht, in tegenstelling tot de meer behoudende Engelse rechtspraak, 
op dit punt sterk in ontwikkeling is, met name waar het leerstukken als 'promissory estoppel' en 'unjust 
enrichment' betreft. 
'38 Zie ook de noot van Biunner onder VSH-Shell, NJ 1988, 1017, waarin deze erop wijst dat het ver
trouwen in de voortzetting van de onderhandelingenop zichzelf reeds een te beschermen belang is. 
739 Zie ook Schoordijk, 1984, blz. 68 en noot 6 op blz. 64. 
'4 Het arrest vertoont qua karakter enige overeenkomst met het arrest Stuyvers-Eugster, waarin de Hoge 
Raad een verplichting tot dooronderhandelen niet aanwezig achtte. HR 15 mei 1981, NJ 1982, 85. Zie 
daarover zeer kritisch, Schoordijk, 1984, blz. 106 e.v. Zie ook De Kluiver, 1992, blz. 84 en 243, en L.G 
Eykman c.s., Onderhandelen en schikken, 1990, blz. 58. 
741 HR 14 juni 1996, NJ 1997,481. 
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de uitvoering. De termijnen die voor fase I waren overeengekomen, werden steeds 
overschreden, maar de partijen bleven in onderhandeling over de prijs waarvoor 
MBO het werk zou aanbieden.In 1992 werden zij het over een aantal punten eens, 
behalve over de prijs. De Ruiterij maakte pas tijdens de besprekingen in 1992 het 
voorbehoud dat voor de overeenkomst de instemming nodig was van Queens Moat 
Houses. Vervolgens deelde zij MBO mede dat een bouwvergunning kon worden 
aangevraagd. Begin 1993 brak zij de onderhandelingen evenwel af. Queens Moat 
Houses bleek namelijk uiteindelijk geen toestemming voor de bouw te willen geven 
omdat binnen het concern inmiddels een investeringsstop van kracht was geworden. 
De partijen spraken vervolgens nog ruim een jaar over alternatieve financieringsmo-
gelijkheden. Zij bereikten hierin evenwel geen resultaten en uiteindelijk werden de 
onderhandelingen definitief afgebroken. MBO wilde schadevergoeding en legde 
daartoe conservatoir beslag. De Ruiterij vorderde opheffing daarvan, maar zowel de 
kort-gedingrechter als het hof weigerden de gevraagde voorziening. 
In cassatie spitste het geschil zich toe op de vraag wat precies de betekenis is van het 
begrip gerechtvaardigd vertrouwen. De Ruiterij stelde daarbij dat het hof had mis
kend dat het afbreken van onderhandelingen in een laat stadium niet per definitie tot 
aansprakelijkheid leidt, maar alleen als dit afbreken onaanvaardbaar is. De Hoge 
Raad onderschreef deze stelling en voegde daaraan toe dat rekening dient te worden 
gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen 
afbreekt tot het ontstaan van het vertrouwen heeft bijgedragen, en met de gerecht
vaardigde belangen van deze partij. Verder kan van belang zijn, aldus de Hoge Raad, 
of zich in de loop van de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben 
voorgedaan. Dit leverde De Ruiterij evenwel niet de gevraagde opheffing van het 
beslag op. Het hof was naar het oordeel van de Hoge Raad in dit geval terecht tot de 
slotsom gekomen dat het afbreken van de onderhandelingen inderdaad als 
'onaanvaardbaar' moest worden aangemerkt. 

Ook indien vertrouwen is gewekt dat de overeenkomst tot stand zou komen is het 
afbreken van onderhandelingen derhalve niet steeds onaanvaardbaar. Er kunnen zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen die het afbreken aanvaardbaar maken. Geen 
beroep op onvoorziene omstandigheden komt blijkens het tweede lid van artikel 
6:258 BW toe aan de partij voor wiens rekening de onvoorziene omstandigheden 
komen, hetzij krachtens de aard van de overeenkomst, hetzij naar verkeersopvatting. 
Het invoeren van de investeringsstop door het moederbedrijf was hier een onvoor
ziene omstandigheid die voor rekening van De Ruiterij diende te blijven.742 

74 De beslissing zet de lijn voort die in 1979 op dit stuk was uitgezet. In het Slooppandarrest oordeelde 
de Hoge Raad dat het risico van de wijziging van de beleidsplannen in de sfeer van de gemeente lag. Het 
betrof de verkoop van een woning aan de gemeente 's-Gravenhage. De verkoper, een particulier, was 
hiertoe overgegaan in de veronderstelling dat het pand zou worden gesloopt. Na het sluiten van de over
eenkomst werden de sloopplannen van de gemeente evenwel gewijzigd. De verkoper weigerde te leveren 
en stelde dat de gemeente ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds van het voornemen 
tot wijziging op de hoogte was. Hoewel zij wist dat de verkoper tot de transactie werd bewogen door de 
sloopplannen, verzuimde zij de verkoper van dit voornemen op de hoogte te stellen. De Hoge Raad stelde 
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4.4.2 Fiscale situaties 

Uit de hierboven besproken gevallen kan de conclusie worden getrokken dat in pri
vaatrechtelijke situaties een rechterlijk ingrijpen in de zin van een bevel tot 
(door)onderhandelen een nuttige functie kan vervullen.743 Dat zal in nog sterkere 
mate het geval zijn in het bestuursrecht en derhalve ook bij onderhandelingen tussen 
de burger en de Belastingdienst. Indien sprake is van het afbreken van onderhande
lingen in situaties waarbij één der partijen een zwakkere onderhandelingspositie 
heeft zal de burgerlijke rechter deze factor laten meewegen bij de beantwoording van 
de vraag of dat afbreken onaanvaardbaar is. In situaties waarin zakelijke partijen met 
elkaar onderhandelden neemt de burgerlijke rechter vrijwel nooit ongelijkheid aan. 
Het enige geval waarin wellicht rekening is gehouden met een zwakkere onderhan
delingspositie van de wederpartij is het hierboven besproken arrest Shell-Van Esta-
Tjallingii c.s. uit 1995, waarin Shell economisch gezien een veel machtiger onder
handelingspartner was dan Van Esta-Tjallingiis voorganger Schaap.744 Het betrof 
hier een conflict tussen Shell en één van haar pomphouders over verlenging van een 
contract. Schaap wilde bepaalde condities daarin gewijzigd zien. Shell ging daarop 
niet in, waarna Schaap met de concurrent in zee ging. Shells stelling dat overeen
stemming op hoofdpunten zou bestaan, werd verworpen. Een voorloper op dit terrein 
in het Amerikaanse recht is de in 1972 gewezen case Weaver v. American Oil Com
pany, waarin een pomphouder van Amoco een standaardcontract was voorgelegd dat 
een aantal eenzijdig bezwarende bedingen bevatte. Het Supreme Court concludeerde 
tot inequality of bargaining power.745 In het arrest VSH-Shell uit 1988 werden de 
partijen daarentegen geacht gelijkwaardig in de onderhandelingen te staan, ondanks 
het feit dat VSH vanwege haar afhankelijkheid van Shell als grondstoffenleverancier 
geen andere keus had dan met Shells dochter Wavin te contracteren, waarbij alleen 
het Shell-concern garen spon.746 

De belastingrechter stelt zich als bestuursrechter actiever op dan zijn collega in bur
gerlijke zaken en is meer dan deze geneigd een gelijkwaardige positie van de partijen 
na te streven.7 7 De verhouding burger-Belastingdienst gaat immers reeds per defini-

de koper in het gelijk. HR 7 december 1979, NJ 1980, nt. G.J. Scholten, AA 1981, m. nt. Van Dunne. 

745 Weaver v. American Oil Company, 276 N.E. 2d. 144 (1972), Supreme Court of Indiana. D.P. Rui-
tinga, Misbruik van economisch overwicht als grond voor het aantasten van overeenkomsten, proef
schrift, 1982. 
746 NJ 1988, 1017 zie boven, § 4.4.1.2. 
'47 Soms beschermt de burgerlijke rechter de partijen ook tegen zichzelf. Een voorbeeld hiervan is het 
arrest Van den Berg-Brouwer, HR 18 november 1983, RvdW 1983, 197, AA 1986, blz. 379 e.V., m. nt. 
Van Dunne. Het betrof twee particuliere partijen, die onderhandelden over de aankoop van een woon
huis. Brouwer bood Van den Berg f 390.000 voor diens huis. Deze vond het aanbod te laag en antwoord
de: 'als u mij de vier laat zien, zijn we rond'. Zaterdagavond deed Brouwer bij Van den Berg een briefje 
in de bus met de tekst: 'Voor de goede orde bericht ik u dat ik maandagochtend een bod op uw woning 
zal uitbrengen van f400.000,- (..); ik laat u dus de vier zien'. Brouwer bedacht zich naderhand en deelde 
Van den Berg die maandag mede dat hij geen bod zou uitbrengen. Van den Berg stelde zich evenwel op 
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tie gebukt onder ongelijkheid van contractspartijen. Uit de weinig talrijke uitspraken 
op dit stuk blijkt dat, waar het onderhandelingen tussen de burger en de Belasting
dienst betreft, zowel de burgerlijke als de belastingrechter ervan doordrongen is dat 
onder omstandigheden een verplichting tot onderhandelen kan ontstaan. 
Zo besliste de kort-gedingrechter in 1988 dat de ontvanger moest dooronderhandelen 
over een compromis, nu dienaangaande reeds vérgaande overeenstemming bestond. 
Het enige punt in het compromis waarover de partijen geen overeenstemming be
reikten was het beding dat de Belastingdienst inbracht, krachtens hetwelk een derde 
een handeling moest verrichten. Aangezien dit beding in strijd was (en is) met het 
rechtssysteem, mocht de ontvanger niet bij dit beding volharden en hadden de on
derhandelingen moeten worden voortgezet. De goede trouw bracht mee dat geduren
de de termijn dat moest worden dooronderhandeld, c.q. in een eventuele bodempro
cedure de rechtsgeldigheid van het compromis moest worden onderzocht, de ontvan
ger in redelijkheid niet tot invorderingsmaatregelen kon overgaan. Het executoriaal 
beslag van de ontvanger op gelden en roerende zaken van belastingschuldige moest 
worden opgeheven. 

Eind 1993 was ook de Nationale ombudsman van mening dat eenmaal in gang ge
zette onderhandelingen niet zonder meer mochten worden afgebroken. De zaak be
trof een compromis tussen een BV en de inspecteur, waarbij wel overeenstemming 
was bereikt over de inhoud daarvan, maar niet over de ingangsdatum. De behande
lend ambtenaar bepaalde daarop eigenmachtig een ingangsdatum. De BV was het 
met die datum evenwel niet eens en wilde een vervolgonderhoud. Daarop zond de 
Belastingdienst de BV een brief, waarin werd medegedeeld dat zij de ingangsdatum 
diende te accepteren, want anders zouden de onderhandelingen helemaal opnieuw 
moeten worden gevoerd. De BV zwichtte noodgedwongen, maar beklaagde zich 
vervolgens over deze gang van zaken bij de Nationale ombudsman. Deze gaf haar 
gelijk en voorzag het optreden van de Belastingdienst in dit geval van het etiket 
'onbehoorlijk' .749 

In 1997 besliste de kortgedingrechter te Rotterdam dat het de Belastingdienst niet 
vrijstond niet in te gaan op voorstellen en toezeggingen van een belanghebbende. 
Het stond de Belastingdienst uiteraard wèl vrij een concreet voorstel niet te aanvaar
den. Een ondernemer had een belastingschuld van f900.000. Hij trachtte met de 
ontvanger tot een vergelijk te komen, waarbij ten hoogste f200.000 zou worden 

het standpunt dat de overeenkomst tot stand was gekomen. Brouwer verweerde zich met de stelling dat 
hij enkel zijn voornemen tot het doen van een aanbod had geuit. Het Hof Amsterdam nam zijn toevlucht 
tot grammaticale interpretatie en oordeelde dat niet viel in te zien waarom het briefje niet 
'overeenkomstig zijn duidelijke tekst' als de aankondiging van een nieuwe stap in de onderhandelingen 
gelezen mocht worden. Het cassatieberoep van Van den Berg werd verworpen. In dit geval waren voor de 
terughoudendheid van het hof goede argumenten aan te voeren. Een woning is immers een existentiële 
zaak, en het betrof particuliere partijen die niet gewend waren te onderhandelen. Zij zullen zich derhalve 
minder rekenschap hebben gegeven van de juridische gevolgen van hun uitlatingen dan van partijen in 
het handelsverkeer kan worden verwacht. De Kluiver, 1992, blz. 118. 
748 Rechtbank Roermond KG 25 juni 1988, KG 1988, 312. Zie ook De Kluiver, 1992, blz. 66. 
749 Rapport nr. 93/786, 22 oktober 1993, V-N 1993, blz. 3740. 
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voldaan. De ontvanger deelde mede dat hij in beginsel niet tegen nader overleg was, 
maar dan wel over een aanzienlijk hoger schikkingsbedrag. De ondernemer eiste 
daarop in kort geding een bevel tot dooronderhandelen. De president zag evenwel 
onvoldoende aanleiding om de Belastingdienst hiertoe te veroordelen. Het stond de 
ondernemer te allen tijde vrij om de Belastingdienst te benaderen met concrete voor
stellen of toezeggingen. Hierop moest de Belastingdienst reageren, aldus de presi
dent. Dat wilde evenwel niet zeggen dat de Belastingdienst een eventueel voorstel 
zou moeten aanvaarden. In beginsel lag de positie van de partijen immers vast door 
onherroepelijke aanslagen en rechterlijke vonnissen. De vordering van de onderne
mer werd afgwezen.7 

In 1997 oordeelde de Hoge Raad, in een arrest dat qua problematiek sterke overeen
komsten vertoont met het hierboven in § 4.4.1.2.2. besproken arrest De Ruiterij-
MBO, dat de (onvoorziene) omstandigheid dat een hoger echelon van de belasting
administratie, in dit geval het ministerie, een compromis, terzake waarvan reeds een 
aanbod is gedaan, uitgesloten acht, de werking van de precontractuele goede trouw 
niet opzijzet. De inspecteur kan die omstandigheid derhalve niet met vrucht inroepen 
als rechtvaardiging voor het rauwelijks afbreken van de onderhandelingen met de 
belanghebbende, hetzij door hemzelf, hetzij door het ministerie. Het geval betrof een 
compromis-aanbod van de inspecteur, dat op 14 juli 1994 was gedaan en waarin 
geen termijn was gesteld voor de aanvaarding daarvan. De gemachtigde van de be
lastingplichtige trachtte het aanbod als uitgangspunt te nemen voor nadere onderhan
delingen, maar de inspecteur wilde daarvan niet weten. Hij stelde daarom op 5 au
gustus 1994 schriftelijk voor de discussie te beëindigen en het geschil voor te leggen 
aan het hof. Op 8 augustus 1994 had een hoofdambtenaar van het ministerie, na 
ruggespraak met de inspecteur, de gemachtigde van de belastingplichtige per fax 
laten weten dat het compromis-voorstel 'van tafel was'. Diezelfde dag aanvaardde de 
gemachtigde van de belastingplichtige het aanbod van de inspecteur alsnog per fax. 
De inspecteur meende dat aanvaarding van het aanbod niet meer mogelijk was, om
dat het aanbod was ingetrokken. Het hof legde het voorstel van de inspecteur van 5 
augustus 1994 evenwel zo uit dat geen sprake was van een onmiskenbare herroeping 
van het aanbod, maar van een voorstel om het aanbod als vervallen te beschouwen 
en de zaak aan de rechter voor te leggen. De gemachtigde mocht de opstelling van de 
inspecteur redelijkerwijs aldus opvatten dat hij voor de keus werd gesteld hetzij het 
aanbod alsnog te aanvaarden, hetzij in te stemmen met beëindiging van de onder
handelingen. 

De Hoge Raad meende dat dit oordeel geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvat
ting. Noch de inspecteur, noch een ambtenaar ten departemente, mocht op zo korte 
termijn de onderhandelingen rauwelijks beëindigen en het voor aanvaarding open
staande aanbod herroepen zonder de belastingplichtige de gelegenheid te bieden zich 
over die keus te beraden.751 

750 Rechtbank Rotterdam, 13 februari 1997, nr. 97/171, Infobulletin 97/527. 
751 HR 17 december 1997, BNB 1998/125 m. nt. P.J. Wattel, FED FW 1998/307, m. nt. A.K.H. Klein 
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Uit de formulering van het hof zou de conclusie kunnen worden getrokken dat het 
aanbod wel rechtsgeldig had kunnen worden herroepen indien deze herroeping op 
onmiskenbare wijze was geschied. De Hoge Raad ging hieraan terecht voorbij en 
hield het op de regel dat de goede trouw eraan in de weg staat dat een ongeclausu
leerd aanbod zonder meer kan worden herroepen. Het risico van onvoorziene om
standigheden lag in dit geval derhalve bij de Belastingdienst. 
Bij het sluiten van een fiscale vaststellingsovereenkomst geeft de belanghebbende in 
het algemeen de rechtsbescherming prijs die de wetgever hem heeft toegekend. Het 
ligt derhalve voor de hand dat de belastingrechter niet snel zal concluderen dat de 
belanghebbende van zijn recht om tegen de aanslag die uit de overeenkomst voort
vloeit op te komen, afstand heeft gedaan. In 1993 liet het hof Arnhem zich ten aan
zien van de vraag of een belastingplichtige zich uit de reeds ver gevorderde onder
handelingen met de inspecteur had mogen terugtrekken daarom in positieve zin uit. 
De belanghebbende was namelijk pas in de slotfase van de onderhandelingen over 
het compromis tot het inzicht gekomen dat de aanslag over het jaar 1983, waarop het 
compromis mede betrekking had, ingevolge de in 1990 verschenen rechtspraak van 
de Hoge Raad wellicht niet tijdig was opgelegd.752 Dit bracht mede, aldus het hof, 
dat de belanghebbende het recht had behouden zich voor wat betreft het belastingjaar 
1983 te beroepen op overschrijding van de aanslagtermijn. Het standpunt van de 
inspecteur dat een compromis tot stand was gekomen dat de belanghebbende ook 
voor dat jaar bond, werd verworpen.753 

Onder omstandigheden kan de goede trouw partijen die onderhandelen over een 
fiscale vaststellingsovereenkomst voorschrijven deze onderhandelingen voort te 
zetten, zo blijkt uit het vorenstaande. Uit de hierboven weergegeven uitspraken blijkt 
dat, wil een verplichting tot dooronderhandelen worden aangenomen, overeenstem
ming moet bestaan op hoofdpunten. De feitenrechter zal hier hoofd- en bijzaken 
moeten scheiden. 

4.5 DE VERPLICHTING OM TE CONTRACTEREN 

Een andere vraag is of de goede trouw de verplichting kan meebrengen om de be
oogde overeenkomst ook daadwerkelijk te sluiten. Uit een arrest van de burgerlijke 
kamer van het hof 's Hertogenbosch uit 1989 valt af te leiden dat het antwoord hier
op onder omstandigheden bevestigend kan luiden. Het hof oordeelde dat de partijen 
gehouden waren tot voortzetting van de onderhandelingen. Het stond hun daarbij 
niet vrij terug te komen op onderdelen waarover aanvankelijk (in 1961) wèl overeen-

Sprokkelhorst 
752 HR 7 februari 1990, BNB 1990/86. 
753 Hof Arnhem 20 oktober 1993 nr. 92/2430, Infobulletin 94/867. Zie HR 7 juni 1995, BNB 1995/266* 
Zie ook Hof 's Hertogenbosch 5 januari 1988, BNB 1989/51. 
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stemming was bereikt. Een contracteerverplichting kan bovendien ontstaan indien 
een schuld niet uit eigen middelen kan worden voldaan, maar de schuldenaar wel 
kredietfaciliteiten ter beschikking staan. In 1992 oordeelde de Hoge Raad dat het 
onbenut laten van een door de bank aangeboden kredietfaciliteit voor de betaling van 
een schuld onrechtmatig jegens de schuldenaar kan zijn.755 Het belang van dit arrest 
voor de ontvanger is evident. 
Waar het onderhandelingen met de overheid betreft kan een bijkomend argument 
voor deze stelling worden gevonden in de omstandigheid dat de overheid het zich 
vanwege de controle die er op overheidshandelen bestaat moeilijk kan permitteren 
om bij een rechterlijk bevel tot dooronderhandelen niet tot volledige overeenstem
ming te komen.756 Voor de Belastingdienst, wiens doen- en nalaten door de pers 
nauwlettend wordt gevolgd, geldt dit wellicht in nog sterkere mate. 
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de situatie dat de Belastingdienst weigert in 
een bepaalde situatie een fiscale vaststellingsovereenkomst te sluiten of een stand
puntbepaling vooraf af te geven. De belanghebbende kan onder omstandigheden 
tegen die weigering opkomen met een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Is dit be
roep terecht, dan krijgt de Belastingdienst daarmee een verplichting tot contracteren 
opgelegd. Sinds 1979 heeft de Belastingdienst immers geen negatieve beleidsvrij
heid meer. Wordt eenmaal een begunstigend beleid gevoerd, dat kan begunstiging 
niet aan andere belastingplichtigen worden geweigerd, zelfs niet indien die begunsti
ging in strijd is met de wet.757 De Belastingdienst heeft derhalve onder bepaalde 
omstandigheden evenmin negatieve contractsvrijheid. Met andere woorden: con
tractsweigering zou dan in strijd zou komen met de goede trouw, c.q. met algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur. Daarbij moet in gedachten worden gehouden dat 
gelijke gevallen zich in het belastingrecht over het algemeen niet zo snel voordoen. 
In 1997 oordeelde de rechtbank Arnhem bijvoorbeeld dat de ontvanger in een aan-
sprakelijkheidsprocedure alleen gehouden is met een bestuurder van een BV dezelf
de regeling te treffen als hij met de andere bestuurder daarvan heeft gedaan, indien 
de omstandigheden en de posities van de beide bestuurders voldoende overeenkom
sten vertonen. Dat was hier niet het geval.758 

754 Hof 's-Hertogenbosch 30 oktober 1989, NJ 1992, 429. Het arrest was het vervolg op HR 17 december 
1976, NJ 1977, 241 en HR 5 december 1986, NJ 1987, 382. 
755 Van der Vliet-Waning, HR 3 april 1992, NJ 1992,411. Zie ook § 3.1.2. 
'5 Soms vloeit een verplichting van de overheid tot dooronderhandelen voort uit de wet. Een voorbeeld 
hiervan is het bepaalde in artikel 16 van de Onteigeningswet. Blijkens de tekst daarvan moet de ge
meente trachten tot minnelijke verwerving te komen, alvorens een onteigeningsprocedure wordt gestart. 
Dit impliceert dat onderhandelingen in dit kader alleen op redelijke gronden kunnen worden afgebroken. 
Het afbreken van onderhandelingen kan niet alleen leiden tot een schadevergoedingsplicht, maar onder 
omstandigheden ook tot een verplichting om te contracteren of te presteren, aldus ook S.C.J.J. Kortmann, 
Dooronderhandelen, contracteren of presteren, WPNR 6214, blz. 163. 

Bij onderhandelingen met de overheid kan de goede trouw medebrengen dat het gelijkheidsbeginsel 
prevaleert boven de contractsvrijheid. Schoordijk, 1984, blz. 10. Zie ook HR 06 juni 1979, BNB 1979, 
211*, en P.J. Wattel, Het fiscale compromis: Dual residence aan weerszijden van de magische lijn, 
WFR 1987/5782. 
758 Rechtbank Arnhem, 15 mei 1997, nr. 95/891, Infobulletin 1997/520. 
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4.5.1 Invordering en contractsdwang 

De vraag of in de verhouding burger-Belastingdienst voor de laatste een verplichting 
kan bestaan om te contracteren speelt met name in de sfeer van de invordering van 
belastingschulden. In beginsel gaat de vraag of een beslaglegger een voorstel tot 
minnelijke afdoening van de beslagene moet aanvaarden elke beslaglegger aan. Bij 
zijn besluit het aanbod al dan niet te aanvaarden zal de beslaglegger zijn belang bij 
uitwinning moeten afwegen tegen het belang dat de beslagene heeft bij behoud van 
het beslagene. In situaties waarin de ontvanger beslag legt zal deze belangenafwe
ging een bijzonder karakter hebben, aangezien op de Belastingdienst een verder 
strekkende plicht rust tot behoorlijk optreden dan op particuliere beslagleggers. 
In de sfeer van de invordering gaat het in hoofdzaak om de vraag of de ontvanger op 
grond van algemene beginselen van behoorlijk bestuur verplicht is medewerking te 
verlenen aan een aangeboden betalingsakkoord ter opheffing van executoriaal be
slag, een crediteurenakkoord bij surséance of aan de homologatie van een faillisse
mentsakkoord. In 1940 heeft de Hoge Raad reeds aangegeven dat deze situaties 
worden beheerst door normen van maatschappelijke betamelijkheid. Niet alleen moet 
rekening worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de beslagene, 
maar ook met die van derden-belanghebbenden.760 Daartegenover staat het algemene 
belang van de Belastingdienst bij een adequate invordering van belastinggelden, een 
belang dat uit maatschappelijk oogpunt zeer zwaar weegt. De Nederlandse wet kent 
niet een figuur als het onderhandse dwangakkoord.761 Als er al een schuldeiser ge
dwongen kan worden tot medewerking aan een onderhands akkoord dan ligt de basis 
daarvoor in artikel 6:2 BW, waarin wordt bepaald dat schuldeiser en schuldenaar 
verplicht zijn om zich tegenover elkaar overeenkomstig de eisen van redelijkheid en 
billijkheid te gedragen. Bij de bepaling van wat redelijk en billijk; is moet volgens arti
kel 3:12 BW rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de 

759 Schoordijk, 1984, blz. 28. Zie ook de noot onder het arrest van Hof 's-Hertogenbosch, V-N 1991, blz. 
676. De overheid is er lange tijd vanuitgegaan dat zij als behartiger van het algemeen belang weinig of 
niets met algemene beginselen van behoorlijk bestuur te maken had. Het bewustwordingsproces is traag 
verlopen. J.W. Zwemmer, Enige facetten van zeventig jaar belastingrecht, Samenleving en economie in 
de twintigste eeuw, 1991, blz. 529. In HR 26 mei 1989, NJ 1990, 131, Verweij-Ontvanger, oordeelde de 
Hoge Raad dat de ontvanger verplicht wordt geacht met de belangen van een belastingschuldige rekening 
te houden. Dit gaat evenwel niet zover, dat een hoger bod van een derde zou moeten worden afgeslagen. 
Zie ook De Kluiver, 1992, blz. 120 en 146. 
760 Bosgoed-Staat, HR 20 december 1940, NJ 1941, 365 (Ontvangersarrest). De ontvanger werd hier 
geacht onrechtmatig te handelen door bij executie stamboekvee als slachtvee te verkopen. In 1996 oor
deelde het Hof Arnhem dat de ontvanger onrechtmatig handelde door een derde-rechthebbende niet in de 
gelegenheid te stellen tijdig een verantwoord bod op diens 'bodemzaken' te doen. Gelet op het zeer 
ingrijpende karakter van het fiscale bodemrecht, aldus het hof, hield de ontvanger in onvoldoende mate 
rekening met de gerechtvaardigde belangen van deze derde-rechthebbende. Hof Arnhem 10 december 
1996, V-N 1997, blz. 585. Zie ook § 3.8.1.2. 
761 Zie thans het Besluit schuldsanering natuurlijke personen, AFZ98/4035M, V-N 1998/56.28 in ver
band met de Wet schuldsanering natuurlijke personen, Wet van 25 juni 1998, Stb. 1998, 446, V-N 
1998/56.27. 
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in Nederland levende rechtsovertuiging en met maatschappelijke en persoonlijke belangen 
die bij het geval betrokken zijn. 
Executoriaal beslag door de ontvanger dient in de eerste plaats tot verhaal van belas
tingschulden. Het kan echter ook dienstdoen als pressiemiddel, namelijk in situaties 
waarin de Belastingdienst meent dat de belastingschuldige in staat is (geweest) meer 
dan het aangeboden bedrag te voldoen. De ontvanger is niet gehouden een aanbod 
tot afkoop van belastingschulden of enig ander saneringsvoorstel van de beslagene te 
aanvaarden indien hij op goede gronden meent dat executie tot een hogere opbrengst 
zal leiden. 
Een ondernemer die zijn aangifte- en afdrachtsverplichtingen jarenlang niet nakwam 
en geen administratie voerde had een belastingschuld, die op grond van onherroepe
lijk geworden aanslagen ruim f 300.000 bedroeg. Voor dit bedrag werd beslag ge
legd op de roerende en onroerende zaken van de ondernemer. In kort geding eiste 
deze aanvaarding van zijn aanbod tot afkoop van het beslag (f 200.000). Hij voerde 
aan dat zijn belastingschuld in werkelijkheid slechts f215.000 zou bedragen, zodat 
zijn aanbod alleszins redelijk genoemd kon worden. De president van de rechtbank 
Almelo wees de vordering af, onder verwijzing naar de formele rechtskracht van de 
onherroepelijk geworden aanslagen.7 

De bevoegdheid om tot uitwinning over te gaan dient zoals gezegd een zeer zwaar
wegend fiscaal en maatschappelijk belang. Het executierecht zal derhalve slechts in 
uitzonderingsgevallen moeten wijken voor de mogelijk eveneens zeer aanzienlijke 
belangen van de beslagene.763 Van een uitzonderingsgeval is in elk geval geen sprake 
indien de enkele mogelijkheid van executie kan leiden tot beëindiging van het be
drijf.764 Het uitgangspunt van de Leidraad Invordering is dat een betalingsregeling 
een op de toekomst gerichte oplossing moet bieden. In beginsel wordt bovendien niet 
langer dan twaalf maanden uitstel van betaling verleend. 
Indien een betalingsregeling niet wordt nagekomen en er geen uitzicht bestaat op een 
totale aflossing van de bestaande belastingschuld, zal de burgerlijke rechter, indien 
zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, geen verplichting voor de ontvanger 
aannemen om betalingsonderhandelingen voort te zetten.765 De ontvanger behoeft 
bijvoorbeeld niet een betalingsaanbod van nog geen f 3.000 te aanvaarden ter finale 
kwijting van een belastingschuld van circa f 500.000. Dit is slechts anders indien er 
aan de zijde van de beslagene zodanige omstandigheden kunnen worden aangewezen 
dat de ontvanger in redelijkheid niet tot executie kan overgaan en door dat toch te 
doen, onzorgvuldig jegens de belastingschuldige zou handelen.766 

763 Zie ook Hof 's Hertogenbosch 24 april 1990, nr. 601/86, V-N 1990, blz. 2546, waarin het argument 
van eiser dat het beslag slechts diende als pressiemiddel, volgens het Hof nog niet de conclusie wettigde 
dat de Belastingdienst buiten de grenzen was getreden van de beleidsvrijheid, die hem bij de uitoefening 
van het bodemrecht toekwam. 
764 Rechtbank Leeuwarden 16 augustus 1995, V-N 1995, blz. 3463. 
765 Rechtbank Amsterdam 1 augustus 1996, nr. KG96/1964JRB, Infobulletin 96/723. 
766 Rechtbank Haarlem 23 juni 1989 KG 67/1989, V-N 1989, blz. 2285. 
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Dergelijke omstandigheden worden niet geacht aanwezig te zijn indien de belasting
schuld geheel of gedeeltelijk bestaat uit zakelijke belastingen, zoals niet-afgedragen 
omzetbelasting. In 1990 bekrachtigde het hof 's-Hertogenbosch het kortgedingvon-
nis van de rechtbank Maastricht dat de ontvanger niet kon worden veroordeeld tot 
medewerking aan opheffing van het beslag, eerstens gezien de disproportionele ver
houding tussen eisers aanbod om het beslag af te kopen (f25.000) en de hoogte van 
de schuld (f400.000), en tweedens gezien het feit dat de belastingschuld voor onge
veer één derde deel bestond uit niet-afgedragen omzetbelasting. Nu deze bedragen 
hem door derden ter hand waren gesteld, was er des te meer aanleiding om deze in te 
vorderen. Als derde criterium gaf het hof aan dat de ontvanger bij voortzetting van 
de onderneming geen wijziging in de schuldontwikkeling zou kunnen verwachten. 
Deze omstandigheden konden niet leiden tot het oordeel dat het doorzetten van het 
executoriaal beslag onredelijk te achten was.767 

Niet-nakoming van een ter zake van de hoogte en de betaling van belastingschulden 
gesloten betalingsakkoord leidt er eveneens toe dat de ontvanger geen (nader) beta-
lingsvoorstel behoeft te aanvaarden. Een belastingschuld van naar schatting 
f 600.000 was bij wege van compromis vastgesteld op f 200.000. Deze schuld diende 
binnen anderhalfjaar te zijn voldaan. Na afloop van de betalingstermijn stond even
wel nog een bedrag open van f 83.000. Lopende verplichtingen werden niet nageko
men. De regeling, inclusief het uitstel van betaling, werd ingetrokken en de invorde
ring voor alle openstaande bedragen inclusief kosten, in totaal derhalve ruim 
f 600.000, werd hervat. Daartoe legde de ontvanger executoriaal beslag op roerende 
zaken. De opbrengst daarvan werd geschat op f20.000. Een betalingsaanbod van 
f33.000 ineens en f50.000 binnen zes maanden, alsmede het direct voldoen van alle 
lopende verplichtingen op het gebied van zakelijke belastingen, werd verworpen. De 
ondernemer vorderde in kort geding medewerking aan het akkoord. Deze eis werd 
afgewezen. Een bijkomend argument voor deze beslissing was dat de ondernemer 
zijn betalingsverplichtingen jegens de Belastingdienst niet nakwam, terwijl andere 
schuldeisers klaarblijkelijk wèl werden voldaan. Dit leidde tot het vermoeden dat 
voldoende betalingscapaciteit aanwezig was.7 Ook het feit dat het betalingsaanbod 
ver boven de geschatte executiewaarde lag, maakte de executie nog niet onrechtma
tig-

Een andere factor die het aanvaarden van een (nader) betalingsaanbod in de weg kan 
staan is de omstandigheid dat het aangifte- en/of betalingsgedrag in het verleden niet 
vlekkeloos was, of dat bij een boekenonderzoek de administratie was verworpen. 
Bestaan daarnaast ook nog twijfels aan de levensvatbaarheid van de onderneming, 

767 Hof 's-Hertogenbosch 17 december 1990, KG96/1989, V-N 1991 blz. 676, na rechtbank Maastricht 
15 november 1989, nr. 497/89. In ongeveer gelijke zin No rapport nr. 94/583 van 1 september 1994, 
Infobulletin 94/768. 
768 Rechtbank Leeuwarden 16 augustus 1995, V-N 1995, blz. 3463. Zie voor een soortgelijk oordeel hof 
's-Hertogenbosch 6 juli 1994, Infobulletin 94/694. 
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dan zal de ontvanger de executie willen doorzetten. Malafide ondernemerschap be
hoort niet langs fiscale weg te worden ondersteund of aangemoedigd.769 

De Belastingdienst kan als preferent crediteur volledige betaling van zijn vorderin
gen eisen. Dit brengt mee dat het hem vrijstaat een betalingsaanbod ter finale kwij
ting al dan niet te aanvaarden of al dan niet mee te werken aan een crediteurenak
koord.770 Bij de uitoefening van zijn executierecht kan de ontvanger zich laten leiden 
door overwegingen als het economisch beginsel. Is de onderneming niet meer le
vensvatbaar, dan wordt executie tevens een middel om beëindiging van de onderne
ming te bevorderen. Deze handelwijze is in beginsel niet onrechtmatig. Een restrictie 
dat inbeslagname niet zo ver mag gaan dat de economische bedrijfsvoering niet meer 
is voort te zetten kent de wet ook niet.771 Het eisen van volledige betaling of de wei
gering mee te werken aan een akkoord kan echter wèl onrechtmatig zijn, indien de 
bedrijfsvereniging of de ontvanger, gezien de omstandigheden van het geval, mis
bruik maakt van haar c.q. zijn bevoegdheid. Daarvan kan sprake zijn als de exe
cutie wordt doorgezet, terwijl de onderneming levensvatbaar is, zo blijkt uit de hier
onder besproken gevallen. 

4.5.1.1 Levensvatbaarheid als norm voor een contracteerverplichting 

In 1986 oordeelde de rechtbank Utrecht dat de bedrijfsvereniging een betalingsak
koord dat werd aangeboden door een in surséance van betaling verkerende onderne
mer, diende te aanvaarden. De ondernemer exploiteerde een beddenspeciaalzaak. 
Wegens een stagnerende omzet raakte hij in betalingsproblemen, die leidden tot 
surséance. Een bewindvoerder saneerde de onderneming. Hij deed zijn werk goed, 
want na anderhalf jaar werden weer positieve bedrijfsresultaten geboekt. Ter voor
koming van een faillissement werd een betalingsakkoord aangeboden, waarbij con
currente schuldeisers ter finale kwijting elk 10% van hun vorderingen betaald kregen 
en de Belastingdienst en de bedrijfsvereniging, als preferente crediteuren, elk 20%. 
De gemeente en de bank hadden de ondernemer een krediet toegezegd ter financie
ring van het akkoord. Alle betrokken partijen stemden hiermee in, behalve de be
drijfsvereniging. In kort geding stelde de ondernemer dat de bedrijfsvereniging on
rechtmatig handelde door het akkoord af te wijzen. 

769 Rechtbank Utrecht, KG 11 mei 1995 nr. KG 04.21.251/95, Infobulletin 95/587, V-N 1995, blz. 1841. 
In dezelfde zin rechtbank Zwolle, KG 21 maart 1995 nr 13735 KGZA 95-114, Infobulletin 95/529. Zie 
ook No rapport nr. 95/222 van 12 juni 1995, Infobulletin 95/590, V-N 1995, blz. 2595. 

Deze vrijheid geldt in gelijke mate voor de bedrijfsverenigingen. Zie de hierna in § 4.5.1.1. besproken 
gevallen. 
771 Rechtbank Roermond 25 juni 1988, KG 1988, 312. 
772 Een bevoegdheid kan blijkens de tekst van art. 3:13 lid 2 BW onder meer worden misbruikt door deze 
uit te oefenen indien men daartoe in redelijkheid niet had kunnen komen, namelijk indien sprake is van 
een onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening van de bevoegdheid en het belang dat daardoor 
wordt geschaad. 
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De bedrijfsvereniging voerde hiertegen aan dat het akkoord in strijd was met haar 
beleid om nooit kwijtschelding te verlenen. De President rekende met deze stelling 
direct af. Hij merkte op dat de bedrijfsvereniging bij de uitvoering van haar beleid 
rekening moest houden met alle bijzondere omstandigheden van het betreffende 
geval. Bij afweging van haar eigen belangen tegen die van derden had de bedrijfs
vereniging in dit geval in redelijkheid niet tot haar weigering kunnen komen. Het 
faillissement zou immers mede tot gevolg hebben dat de zes werknemers van de 
ondernemer werkloos werden, terwijl het bedrijf inmiddels weer levensvatbaar was 
gebleken. Het hof Amsterdam bekrachtigde het vonnis.773 

Deze uitspraak riep bij de annotator in V-N de vraag op of het vonnis ook mogelijk
heden bood om een onwillige ontvanger tot medewerking aan de totstandkoming van 
een overeenkomst ter opheffing van het beslag te dwingen. Deze werd in 1989 posi
tief beantwoord door de Zwolse rechtbank. Een belastingschuldige had de ontvanger 
betaling van f9.500 aangeboden ter opheffing van het executoriaal beslag op diens 
roerende zaken. Deze waren getaxeerd op f 4.000. Dat was zo veel minder dan wat 
eiser aanbood, dat de kans dat aanvaarding van het aanbod de Belastingdienst zou 
schaden te verwaarlozen was, aldus de rechtbank. De ontvanger moest het betalings
aanbod derhalve aanvaarden.774 

In 1992 oordeelde de rechtbank 's-Gravenhage dat het recht van executie dat de 
ontvanger heeft niet inhoudt dat daarvan onder alle omstandigheden gebruik kan 
worden gemaakt. Met name is dat niet het geval wanneer de ontvanger, mede gelet 
op de belangen van de beslagene die door de executie worden geschaad, geen in 
redelijkheid te respecteren belang heeft bij het doorzetten van de executie. Ook hier 
was het aanbod tot betaling aanmerkelijk hoger dan het getaxeerde bedrag van de 
beslagen inventaris. In dit geval stuurde de ontvanger tevens aan op bedrijfsbeëindi
ging, maar boekte daarmee geen succes.775 

In 1995 besliste de rechtbank Utrecht dat de bedrijfsvereniging in strijd met haar 
bevoegdheid had gehandeld door te weigeren haar medewerking aan een crediteu
renakkoord te verlenen. Een kapper verkeerde in betalingsmoeilijkheden. Nadat 
surséance was aangevraagd, werd een bewindvoerder benoemd, die een sanerings
plan opstelde. Onderdeel daarvan vormde een crediteurenakkoord, inhoudende dat 
de bedrijfsvereniging tegen finale kwijting betaling aanvaardde van 50% van haar 
preferente vordering. De bedrijfsvereniging weigerde haar medewerking, wederom 

773 Hof Amsterdam 9 april 1987, (na rechtbank Utrecht, KG 25 november 1986), V-N 1988, blz. 555. 
774 Rechtbank Zwolle, KG 23 juni 1989, V-N 1989, blz. 2287. De President ging hier uitsluitend uit van 
verhaal als belangrijkste doelstelling van het beslagrecht. De overige doelstellingen kwamen niet aan bod. 
775 De afkoopsom werd namelijk aangeboden door een derde. Het was te voorzien dat deze de inventaris 
zou kopen en weer zou verhuren aan de belastingschuldige, waardoor een eventueel toekomstig verhaals-
object aan de greep van de Belastingdienst zou worden onttrokken. Rechtbank 's-Gravenhage KG 27 
oktober 1992, V-N 1993, blz. 518. 
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onder verwijzing naar haar beleid dat nooit kwijtschelding werd verleend. De kapper 
vorderde daarop in kort geding veroordeling tot medewerking aan het akkoord. 
De President stelde de kapper in het gelijk. De bedrijfsvereniging was in beginsel 
gerechtigd tot het vragen van volledige betaling van haar vorderingen en had in be
ginsel de vrijheid om met een regeling als de onderhavige al dan niet in te stemmen. 
In dit geval was evenwel sprake van misbruik van bevoegdheid. Het ging hier name
lijk om een 'spaarsurséance' van langere duur, met uitzicht op een regeling waaraan 
de andere preferente crediteur (de Belastingdienst) en de concurrente crediteuren 
leken mee te werken. De Belastingdienst had als voorwaarde voor zijn medewerking 
gesteld dat hij niet zou worden achtergesteld bij de bedrijfsvereniging. Zonder het 
crediteurenakkoord zou de kapper failliet gaan en moesten de concurrente crediteu
ren hun vordering afschrijven. De bedrijfsvereniging moest derhalve meewerken aan 
het akkoord, ook al omdat daardoor de werkgelegenheid voor vier man personeel 
gehandhaafd bleef.776 

Eind 1995 en begin 1996 kreeg de rechtbank Arnhem in eenzelfde geval tweemaal 
een vordering tot aanvaarding van een betalingsaanbod voorgelegd. De ontvanger 
had in oktober 1995 beslag gelegd op de inventaris van een banketbakker voor een 
belastingschuld van circa f94.000. De banketbakker vorderde opheffing van het 
beslag, waarbij betaling van f35.000 ineens werd aangeboden. Daarnaast wilde hij 
zes weken de tijd hebben om orde op zaken te stellen en een saneringsplan op te 
stellen. De President wees deze vordering toe. In februari 1996 legde de ontvanger 
opnieuw beslag. De banketbakker spande weer een kort geding aan en eiste ophef
fing daarvan. Hij voerde aan dat een verliesgevende vestiging van de onderneming 
inmiddels was gesloten, dat het aantal personeelsleden was ingekrompen van twaalf 
naar zeven, dat de administratie op orde was en dat, door het te gelde maken van een 
verzekeringspolis en de gezinsauto, de belastingschuld op een bedrag van circa 
f 8.000 na was afgelost. De ontvanger bracht hiertegenin dat de openstaande belas
tingschuld veel hoger was, maar kon deze stelling niet onderbouwen. De President 
achtte de voorzetting van de executie dan ook onzorgvuldig en mitsdien onrechtma
tig, mede omdat executie het faillissement van de banketbakker tot gevolg zou heb
ben. Daardoor zouden zeven werknemers op straat komen te staan, 'en dat in een tijd 
waarin alom de hoogste prioriteit aan werkgelegenheid wordt toegekend.' Bij zijn 
oordeel zal de President hebben meegewogen dat een fïnancieringsaanvraag bij de 
bank vrijwel zeker zou worden gehonoreerd en dat de Gemeente daarvoor waar
schijnlijk een borgstelling zou afgeven.777 

In 1996 oordeelde de rechtbank Alkmaar dat de ontvanger met de belastingschuldige 
tot een betalingsregeling had moeten komen en dat het afvoeren van beslagen voor
raden onrechtmatig was geweest. Een exploitante van een aantal modezaken kreeg in 

776 Rechtbank Utrecht 20 juni 1995 nr. KG 04.21.427/95, KG 1995, 293. 
777 Rechtbank Arnhem 11 november 1995, KG1995, 608 en rechtbank Arnhem 11 maart 1996 nr. KG 
1996/144, Infobulletin 96/804. 
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1996 aanslagen loon- en omzetbelasting ten bedrage van circa f 148.000 opgelegd 
die terstond invorderbaar werden verklaard. Toen zij niet onverwijld betaalde legde 
de ontvanger beslag op de gehele winkelvoorraad. Deze werd met toepassing van 
artikel 10, eerste lid, letter b juncto artikel 15 van de Invorderingswet 1990 afge
voerd. Eén van de redenen hiervoor was dat de onderneming mede werd gedreven 
door de levenspartner van de exploitante. Deze had na een faillissement in dezelfde 
branche namelijk een belastingschuld van enkele tonnen onbetaald gelaten. 
De exploitante kwam tegen de getroffen maatregel op in een kort-gedingprocedure. 
Ter zitting bood zij de ontvanger betaling van f 30.000 aan, indien deze bereid was 
het beslag op de helft van de voorraden op te heffen. De ontvanger wilde hierop niet 
ingaan en verwees naar de slechte faam van de levenspartner. De President oordeel
de evenwel dat de mogelijke betrokkenheid van de levenspartner onvoldoende ge
wicht in de schaal legde. Bovendien was door het afvoeren van de gehele winkel
voorraad het belang van de exploitante onevenredig geschaad. Zij werd daardoor 
immers in de onmogelijkheid gebracht om een aanvaardbare regeling te treffen en de 
juistheid van de opgelegde aanslagen te toetsen. Dit klemde te meer nu de ontvanger 
een redelijk aanbod had gekregen.778 

De Hoge Raad heeft nog geen uitspraak gedaan over het onderhandse dwangak-
koord. Voor de stand van zaken op dit terrein moet derhalve worden uitgegaan van 
de jurisprudentie van de lagere rechter en de literatuur. Uit de hierboven weergege
ven uitspraken blijkt dat schuldeisers alleen gedwongen kunnen worden tot mede
werking aan een onderhands akkoord als hun weigering zo ongegrond is dat dit mis
bruik van bevoegdheid oplevert of in strijd is met redelijkheid en billijkheid. Tegen die 
achtergrond is in de rechtspraak een aantal criteria ontwikkeld waaraan een onder
hands schuldsaneringsvoorstel moet voldoen, wil een schuldeiser naar eisen van 
redelijkheid en billijkheid verplicht kunnen worden, tot een onderhands akkoord toe 
te treden. In 1998 vatte de rechtbank Almelo die criteria alsvolgt samen: 
a. het schuldsaneringsvoorstel moet behoorlijk onderbouwd zijn en vergezeld gaan van 
bescheiden die de informatie kunnen staven; 
b. het schuldsaneringsvoorstel geeft inzicht in het maximaal haalbare resultaat; 
c. het schuldsaneringsvoorstel wordt opgesteld en begeleid door een onafhankelijke des
kundige; 
d. het moet aannemelijk zijn dat het niet bereiken van een onderhands akkoord tot 
een faillissement zal leiden waarvan het gevolg is dat de schuldeisers (veel) minder 
zullen ontvangen; 
e. de schuldenaar moet zich aanzienlijke opofferingen troosten om zijn schuldeisers op
timaal te voldoen; 
f. de schuldeisers moeten gedurende de sanering voortdurend op de hoogte worden ge
houden van alle voor hun relevante ontwikkelingen; 
g. gevolg van de sanering is dat werkgelegenheid behouden blijft; 

778 Rechtbank Alkmaar 13 juni 1996 nr. KG230/96, Infobulletin 96/720. 
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h. vergelijkbare schuldeisers worden gelijk behandeld. Afwijkende behandeling moet in 
het akkoord gemotiveerd worden; 
i. een gekwalificeerde meerderheid van de schuldeisers moet het aangeboden ak
koord aanvaarden.77 

4.5.1.2 Faillissementssituaties - medewerking aan homologatie akkoord 

Ook in faillissementssituaties is de ontvanger preferent crediteur. Dit brengt mee dat 
hij volledige betaling kan vorderen en dat hij buiten een mogelijk akkoord als be
doeld in artikel 138 van de Faillissementswet staat. Hij behoeft derhalve niet mee te 
werken aan de homologatie van een faillissementsakkoord. Dat is slechts dan anders 
indien de ontvanger door een akkoord te weigeren in strijd zou handelen met alge
mene beginselen van behoorlijk bestuur, aldus de rechtbank Haarlem in 1993. 
De uitspraak betrof een detailhandel in baby-artikelen, die in staat van faillissement 
verkeerde. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 138 van de Faillissementswet 
kregen de concurrente schuldeisers 12,5% van hun vordering tegen finale kwijting 
aangeboden. Aan de ontvanger werd 25% van de openstaande belastingschuld aan
geboden, met betaling in termijnen van de restantschuld. De eerste termijn daarvan 
verviel twee jaar na homologatie van het akkoord. De ontvanger weigerde hierop in 
te gaan. De rechtbank achtte deze weigering terecht, omdat de ontvanger het vooruit
zicht had dat hij, gezien het inkomen van de belastingschuldige, de volledige belas
tingschuld binnen een jaar zou kunnen invorderen. 
De ondernemer had nog aangevoerd dat de ontvanger door zijn weigering onrecht
matig handelde jegens de concurrente crediteuren, die nu immers geen enkele uitke
ring zouden ontvangen. De consequentie dat concurrente schuldeisers met lege han
den blijven staan vloeit evenwel rechtstreeks voort uit het systeem van de Faillisse
mentswet. Er deden zich in dit geval geen bijzondere omstandigheden voor die 
noopten tot een afwijking van de regels van het faillissementsrecht en het beleid dat 
de ontvanger daarop had ontwikkeld, aldus de rechtbank.7 

4.5.1.2.1 Kan de goede trouw bepalingen van de Faillissementswet opzijzetten? 

In situaties waarin het faillissement van de belastingschuldige diens handelspartners 
meetrekt omdat deze van hun opdrachtgever geheel of grotendeels afhankelijk zijn, 
is het de vraag of het vasthouden aan regels van faillissementsrecht en/of het daarop 
gebaseerde beleid in de Leidraad Invordering781 tot een aanvaardbaar resultaat leidt. 
De overheid heeft immers ook jegens de betrokken derden een zorgplicht en juri
disch correcte oplossingen leveren maatschappelijk gezien niet altijd de fraaiste 

779 Rechtbank Almelo 4 februari 1998, nr. HA ZA 97/780, Infobulletin 98/607. 
780 Rechtbank Haarlem 26 februari 1993, V-N 1993 blz. 1263. 
781 Leidraad Invordering 1990, artikel 4, § 2, lid 15a en 15c. Zie ook artikel 25, §10 en artikel 22 Uitvoe
ringsregeling Invorderingswet 1990. 
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resultaten op. De annotator onder het hierboven besproken vonnis van de rechtbank 
Haarlem782 merkte in dit kader terecht op dat een soepeler houding van de ontvanger 
ertoe had kunnen leiden dat zowel de Belastingdienst (op termijn en volledig) als de 
concurrente schuldeisers (ten dele) hun vorderingen hadden kunnen incasseren. Het 
dwingende karakter van de Faillissementswet biedt daartoe echter weinig mogelijk
heden. In het onderhavige geval oordeelde de rechtbank weliswaar dat de ontvanger 
ook in een faillissementssituatie een belangenafweging zal moeten maken bij de 
uitvoering van zijn beleid, maar het resultaat daarvan werd als niet-onredelijk aan
gemerkt. In 1995 oordeelde de Hoge Raad in een privaatrechtelijke zaak eveneens 
dat voor doorbreking van de dwingende regels van het faillissementsrecht met een 
beroep op de goede trouw geen plaats is indien toepassing van deze regelgeving niet 
leidt tot een onaanvaardbaar resultaat.783 

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat kwade trouw van de curator onder 
omstandigheden wèl tot een dergelijk onaanvaardbaar resultaat kan leiden. In het 
arrest Ontvanger-Hamm q.q. nam de Hoge Raad in 1997 aan dat handhaving van de 
regels van het faillissementsrecht een onaanvaardbaar resultaat zou opleveren inge
val een na faillissement bij vergissing door de ontvanger onverschuldigd betaald 
bedrag als boedelschuld zou worden aangemerkt. De rechtbank had de vordering uit 
onverschuldigde betaling afgewezen, onder verwijzing naar het stelsel van de Faillis
sementswet. Normaliter zal een actie uit onverschuldigde betaling of ongerechtvaar
digde verrijking niet leiden tot een opzijzetten van de bepalingen van de Faillisse
mentswet, omdat deze gevolgen in het stelsel van de wet zijn verdisconteerd. In dit 
geval was de curator evenwel ten tijde van de ontvangst van dat bedrag niet te goe
der trouw geweest. Geconcludeerd werd dat de curator zich onvoldoende had ge
kweten van zijn onderzoeksplicht jegens de Belastingdienst als schuldenaar. Op 
grond hiervan zag de Hoge Raad in de omstandigheid dat de boedel met dit bedrag 
zou worden verrijkt een onaanvaardbaar resultaat, waarvoor in het stelsel van de 
Faillissementswet geen rechtvaardiging te vinden was. De schade van de ontvanger 
moest integraal worden vergoed, aldus de Hoge Raad, hetgeen erop neerkwam dat 
het bedrag als onverschuldigd betaald moest worden teruggestort.784 Zoals reeds 
opgemerkt in § 2.2.1. kunnen normen van redelijkheid en billijkheid worden aange
merkt als van openbare orde. Mededelings- en onderzoeksplichten vormen hiervan 
een subnorm, zodat schending daarvan een doorbreking van regels van dwingend 
recht tot gevolg kan hebben. 

782 Rechtbank Haarlem 26 februari 1993, V-N 1993, blz. 1263. 
783 Als bedoeld in artikel 6:2 lid 2 en artikel 6:248 BW. HR 30 juni 1995, NJ 1995,707. Zie ook Asser-
Vranken, Algemeen deel II, 1995, blz. 50. 
784 HR 5 september 1997.NJ 1998, 437, V-N 1997, blz. 3282. 
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4.6 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is erop gewezen dat de wetgever zich bij de regelgeving inzake de 
totstandkoming van overeenkomsten voornamelijk heeft laten leiden door de consen-
susleer. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt evenwel dat de consensusleer is 
vervangen door de vertrouwensleer, zodat het aanbod in beginsel als onherroepelijk 
moet worden gezien. 
Ook de belastingrechter gaat uit van de vertrouwensleer, zo blijkt uit de in dit hoofd
stuk besproken arresten van de belastingkamer van de Hoge Raad.. Het aanbod 
wordt als onherroepelijk gezien en onderkend is dat ook precontractuele verhoudin
gen rechtens verplichtingen kunnen scheppen. Uit de jurisprudentie van de belasting
rechter blijkt tevens dat deze er waar het onderhandelingen tussen de burger en de 
Belastingdienst betreft eveneens vanuit gaat dat het aanbod onherroepelijk is. De 
regels terzake van aanbod en aanvaarding gelden in het belastingrecht en het privaat
recht in gelijke mate. De goede trouw brengt mee dat aanvaarding onder omstandig
heden geacht kan worden ook stilzwijgend te hebben plaatsgevonden. In het alge
meen neemt de belastingrechter als redelijke termijn voor de aanvaarding van een 
compromisaanbod een termijn aan van enkele maanden. Wordt een aanbod na afloop 
van de redelijke termijn aanvaard, dan kan het hof op grond van algemene beginse
len van behoorlijke rechtspleging gehouden zijn te onderzoeken of zich omstandig
heden hebben voorgedaan waardoor een te late aanvaarding alsnog als rechtsgeldig 
moet worden aangemerkt. Een compromisaanbod dat niet is aanvaard kan echter als 
regel niet worden 'geconverteerd' naar een bindende toezegging die de inspecteur 
achteraf alsnog zou binden. 
De heersende leer van de geobjectiveerde vernemingstheorie zou moeten worden 
vervangen door de herijkte uitingstheorie van Van Dunne, waarin het zwaartepunt 
wordt verlegd naar de wederpartij van de aanbieder. Anders dan de bepaling van 
artikel 3:37 BW aangeeft behoort het risico van falende berichtgeving in het alge
meen te worden gedragen door de verzendende partij. 

In dit hoofdstuk komt tevens naar voren dat de goede trouw in de onderhandelingsfa
se een verplichting kan doen ontstaan tot (door)onderhandelen of contracteren, hetzij 
op grond van opgewekt (gerechtvaardigd) vertrouwen, hetzij op grond van het ge
rechtvaardigd belang dat de wederpartij hierbij heeft. De lagere rechter heeft een 
dergelijke verplichting meermalen aangenomen. Een verplichting tot 
(door)onderhandelen kan in een kortgedingprocedure worden afgedwongen. Uit de 
arresten van de Hoge Raad blijkt dat de aanwezigheid van een verplichting tot door
onderhandelen sterk afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Het aan
nemen van een dergelijke verplichting is in elk geval na het arrest Pias-Valburg voor 
de Hoge Raad geen Pavlov-reactie geworden. De ontwikkelingen kunnen als volgt 
worden samengevat. Van een verplichting tot dooronderhandelen kan slechts sprake 
zijn als de partijen in het eindstadium van hun onderhandelingen zijn. Het criterium 
daarbij is zoals gezegd niet of al dan niet reeds sprake is van een verbintenis, maar of 
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dooronderhandelen geboden is in verband met de gerechtvaardigde belangen van de 
wederpartij. 
Het afbreken van onderhandelingen in een laat stadium leidt ook niet per definitie tot 
aansprakelijkheid, maar alleen als dit afbreken 'onaanvaardbaar' is. Als de partijen 
anders dan door onderhandelingen betrokken zijn bij de voorbereiding van een over
eenkomst gelden dezelfde regels. Het gerechtvaardigde vertrouwen van één partij is 
voldoende. Wil sprake zijn van een verplichting tot dooronderhandelen, dan moet 
overeenstemming op hoofdpunten bestaan. Tot slot kunnen zich onvoorziene om
standigheden voordoen die het afbreken rechtvaardigen, tenzij deze voor rekening 
van de afbrekende partij komen. 
De jurisprudentie van de lagere rechter en die van de Hoge Raad leidt tot de conclu
sie dat in privaatrechtelijke situaties een rechterlijk ingrijpen in de zin van een bevel 
tot (door)onderhandelen tot de mogelijkheden behoort. In de arresten Van Engen-
Mirror Group en De Ruiterij-MBO lijkt de Hoge Raad evenwel, buiten de nuances 
die in zijn rechtspraak op dit stuk werden ontwikkeld, min of meer te zijn terugge
keerd naar zijn standpunt zoals dat gold vóór Plas-Valburg. De consequenties van 
het arrest zijn thans immers zozeer afgezwakt dat, wil men gebondenheid of aan
sprakelijkheid omzeilen, bij de aanvang van onderhandelingen kan worden volstaan 
met de eenvoudige mededeling dat men nergens aan gebonden wil zijn totdat het 
definitieve contract op tafel ligt, en dat men zich ook dan nog niet verplicht acht om 
tot de overeenkomst toe te treden. Onvoorziene omstandigheden spelen dan uiteraard 
geen rol meer. Het is dan aan de wederpartij duidelijk te stellen dat hij bij eventueel 
afbreken van de onderhandelingen in elk geval de kosten die hij ten behoeve van de 
onderhandelingen heeft gemaakt vergoed wil hebben. 

In fiscale situaties geldt de regel dat de Belastingdienst in beginsel moet reageren op 
verzoeken van de burger, ook als die het verkrijgen van overeenstemming over de 
oplossing van bestaande en vermijding van toekomstige geschillen betreffen. Een
maal in gang gezette onderhandelingen mogen niet zonder meer worden afgebroken. 
Deze regel geldt in sterkere mate voor de Belastingdienst dan voor de burger. Deze 
geeft met het sluiten van een fiscale vaststellingsovereenkomst immers belangrijke 
rechten prijs die de wetgever hem heeft toegekend. De burger mag derhalve onder
handelingen die in een vergevorderd stadium zijn zonder meer afbreken, bijvoor
beeld indien hem op dat moment duidelijk wordt dat de Belastingdienst voor een 
belastingjaar dat in de overeenkomst is betrokken de aanslagtermijn reeds heeft 
overschreden. Wil een verplichting tot dooronderhandelen worden aangenomen, dan 
moet ook hier overeenstemming op hoofdpunten bestaan. Indien een belanghebbende 
voor de keus is gesteld een ongeclausuleerd aanbod te aanvaarden dan wel de kwes
tie voor te leggen aan de belastingrechter, dan zal belanghebbendes beslissing moe
ten worden afgewacht en kan het aanbod niet rauwelijks worden herroepen, ook niet 
indien achteraf blijkt dat een hoger echelon dan de inspecteur niet met de overeen
komst instemt. 
De Belastingdienst kan het zich bij een rechterlijk bevel tot dooronderhandelen 
moeilijk permitteren om niet te contracteren. Een verplichting om te contracteren kan 
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zowel in de heffings- als in de invorderingssfeer ontstaan. Ook een beroep op het 
gelijkheidsbeginsel kan een contracteerverplichting doen ontstaan. In de sfeer van de 
invordering betreft de vraag of de ontvanger een contracteerverplichting heeft situa
ties als de afkoop van beslagen en de medewerking van de ontvanger aan een credi
teurenakkoord dan wel aan een homologatie bij faillissement. 
Uit jurisprudentie die hoofdzakelijk afkomstig is van de lagere rechter blijkt dat geen 
onderhandelingsplicht voor de ontvanger wordt aangenomen indien een betalings
aanbod niet in verhouding staat tot het bedrag van de uitstaande belastingschuld of 
indien de belastingschuld geheel of gedeeltelijk bestaat uit zakelijke belastingschul
den. Indien executie leidt tot een hogere opbrengst dan het betalingsaanbod behoeft 
dit niet te worden aanvaard. Ook andere factoren, zoals niet-nakoming van een beta
lingsregeling, gebreken in het aangifte- of betalingsgedrag of verwerping van de 
boekhouding leidt er, al dan niet in combinatie met twijfel aan de levensvatbaarheid 
van de onderneming, toe dat een (nader) betalingsvoorstel niet behoeft te worden 
aanvaard. 
Bij de homologatie van een faillissementsakkoord gelden dezelfde regels. De ont
vanger behoeft niet mee te werken aan de homologatie, tenzij zijn weigering in strijd 
zou komen met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De dwingende regels 
van de Faillissementswet laten voor deze beginselen evenwel weinig speelruimte. 
In beginsel vormt de omstandigheid dat executie kan leiden tot beëindiging van het 
bedrijf geen uitzonderingsgrond die de ontvanger verplicht tot medewerking aan een 
betalingsakkoord. Contractsweigering kan niettemin onrechtmatig zijn indien onvol
doende rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de betrok
ken belastingschuldige en van derden zoals bijvoorbeeld de werknemers van de 
belastingschuldige. Indien een onderneming levensvatbaar wordt geacht, terwijl het 
weigeren van een betalingsakkoord ertoe zou leiden dat werknemers werkloos wor
den, dient het eisen van volledige betaling geen maatschappelijk doel meer en kan 
medewerking aan een betalingsakkoord langs de weg van het kort geding worden 
gevorderd. Met andere woorden: het recht van executie van de ontvanger kan niet 
worden uitgeoefend indien deze daarbij in het licht van de omstandigheden geen 
redelijk belang heeft. 
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5.1 INLEIDING 

'Niemand kan goed opschrijven wat hij bedoelt en degene die leest, vat het weer 
anders op. Dan kun je maar hopen dat die twee misverstanden elkaar opheffen. 
Maar dat is niet zo. ' 
Sem Dresden, NRC Handelsblad 7 november 1997. 

In dit hoofdstuk, dat uiteenvalt in drie onderdelen, worden problemen besproken die 
zich in eerste instantie in de precontractuele fase, bij de totstandkoming van de over
eenkomst, hebben voorgedaan, maar pas in tweede instantie, in de postcontractuele 
fase, aan het licht treden. Daarbij kan het in de eerste plaats gaan om een uitlegpro-
bleem in algemene zin. De partijen hebben een overeenkomst gesloten, maar ver
schillen van mening over de vraag wat de overeenkomst redelijkerwijs geacht moet 
worden in te houden. In het eerste onderdeel wordt op deze problematiek nader in
gegaan. 
Soms gaat het bij de vraag of sprake is van gebondenheid en zo ja, waaraan, om 
problemen die juridisch gesproken van oudsher werden gerangschikt onder de noe
mer 'gebreken in de totstandkoming'. Van een 'gebrekkige totstandkoming' van 
rechtshandelingen, om de terminologie van het oude Burgerlijk Wetboek te gebrui
ken, is volgens de tekst van het huidige Burgerlijk Wetboek sprake indien dwaling, 
bedrog, bedreiging en/of misbruik van omstandigheden daarbij een rol hebben ge
speeld. De categorieën bedreiging en bedrog spelen naar huidig recht geen rol van 
betekenis. Ten aanzien van bedrog geldt dat daarbij opzet moet worden bewezen.785 

Dit is in de praktijk ondoenlijk, waardoor het leerstuk - behalve in het belasting
recht786 - vrijwel tot dode letter is geworden. Ten aanzien van bedreiging geldt dat 
hieronder van meet af aan werd verstaan bedreiging in de persoon (fysieke dwang 

785 De 'kunstgrepen' van art. 1364 BW oud. De wetgever heeft blijkens de tekst van artikel 44 lid 3 BW 
van het woord 'kunstgreep' geen afstand kunnen doen. Thans geldt dat van bedrog sprake is indien 
iemand opzettelijk een onjuiste mededeling doet of opzettelijk enig feit verzwijgt dat hij verplicht was 
mede te delen, of een andere 'kunstgreep' pleegt. Onder dit laatste moet onder meer worden verstaan het 
aannemen van een valse hoedanigheid, het manipuleren met stukken en dergelijke. T&C (Hijma), Aante
kening 5 bij art. 3:44, blz. 45. 

Zie hetgeen daarover is opgemerkt in de Inleiding van deze studie en in § 5.3. 
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door bijvoorbeeld een mes of pistool), een situatie die zich in de werkelijkheid van 
het overeenkomstenrecht vrijwel nooit voordoet.787 Het leerstuk van de gebreken in 
de totstandkoming is derhalve terug te voeren tot twee categorieën: dwaling en mis
bruik van omstandigheden. Beide zijn te kwalificeren als een uitlegvraagstuk. Indien 
sprake is van dwaling, dan zal door middel van uitleg moeten worden vastgesteld 
welke partij het risico van de dwaling dient te dragen. Bij misbruik van omstandig
heden zal uitleg van de overeenkomst moeten leiden tot het antwoord op de vraag of 
de partij die onder druk werd gezet onevenredig nadeel heeft geleden, waardoor de 
overeenkomst niet in stand kan blijven. Deze twee categorieën worden besproken in 
het tweede onderdeel van dit hoofdstuk. 
In het derde onderdeel wordt de problematiek van onvoorziene omstandigheden aan 
de orde gesteld. In de postcontractuele fase kunnen zich immers omstandigheden 
voordoen die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet zijn verdisconteerd. 
De vraag is dan in hoeverre de partijen redelijkerwijs kunnen worden geacht gebon
den te zijn aan die overeenkomst, en welke partij het risico van de onverbindendheid 
dient te dragen. Een vraag die in het verlengde hiervan ligt is of uit die onverbin
dendheid een verplichting voor de partijen kan voortvloeien om te heronderhandelen 
over de gewijzigde voortzetting van hun verbintenis. 

5.2 UITLEG NAAR REDELIJKHEID 

De Nederlandse rechtswetenschap is waar het de gebondenheid aan rechtshandelin
gen betreft lange tijd beïnvloed door de historisch-psychologische methode, waarbij 
de wil van de handelende partijen als het rechtscheppend element van de rechtshan
deling wordt gezien. Uitleg betekent hier het vaststellen van de subjectieve wil die 
een partij bij het verrichten van de rechtshandeling heeft bezeten door middel van 
grammaticale interpretatie, en kan derhalve worden gekwalificeerd als hoofdzakelijk 
bewijsrechtelijk van aard. De methode die in de loop van de twintigste eeuw evenwel 
steeds meer terrein heeft gewonnen is die van de normatieve uiüeg, waarbij de ge
objectiveerde wil wordt vastgesteld, dat wil zeggen de wil zoals de wederpartij die 
redelijkerwijs heeft mogen opvatten. Voorwerp van uitleg is hier derhalve niet de 
wil, maar de feitelijke handeling van de betrokkene.788 Centraal staat hier het begin
sel dat rechtsverhoudingen worden beheerst door de goede trouw of, in moderner 
termen, door normen van redelijkheid en billijkheid. De rechtsvinding wordt hier 
derhalve niet bepaald door hetgeen de partijen met de rechtshandeling beoogden, 
maar in de eerste plaats door hetgeen zij redelijkerwijs, gezien de context en de 
omstandigheden van het geval, van elkaar mochten verwachten. 

787 Het begrip bedreiging omvat niet de categorieën misbruik van noodtoestand, geestelijk of economisch 
overwicht. Daarvoor is het vierde lid van art. 3:44 BW geschreven. 
788 In 1971 beschreven door J.M. van Dunne in diens proefschrift Normatieve uitleg van rechtshandelin
gen. Zie ook P. van Schilfgaarde, Uitleg van rechtshandelingen (1), WPNR 97/6282, blz. 587. 
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Uitleg van rechtshandelingen is, zoals Van Dunne terecht opmerkt, niet alleen een 
probleem van taalfilosofische aard of van rechtsvinding, maar tevens een belangen
conflict.789 De uitleg die de partijen aan hun verbintenis geven is doorgaans immers 
tevens bepalend voor de omvang van hun vordering. Bij de uitleg van een rechtshan
deling door de feitenrechter kan daarom niet worden volstaan met deze op zichzelf te 
beschouwen. De overeenkomst moet in een ruimer verband worden geplaatst. Niet 
alleen omdat woorden slechts dan duidelijk kunnen zijn als zij in hun context worden 
geplaatst, maar ook en vooral omdat daarmee meer recht wordt gedaan aan de om
standigheden van het concrete geval, daaronder ook begrepen overmacht, onvoor
ziene omstandigheden en dergelijke. Normatieve uitleg brengt dan tevens mede dat 
de nadere gevolgen van de overeenkomst worden vastgesteld zoals deze voortvloei
en uit de wet en de redelijkheid en billijkheid.790 Dit vergt een rechterlijke benade
ring waarin in sterke mate het accent komt te liggen op een redelijke, behoorlijke 
opstelling van de partijen. 
Vanaf 1925 heeft de Hoge Raad enkele malen in standaardarresten geoordeeld dat de 
uitleg van overeenkomsten, dat wil zeggen het vaststellen van de inhoud daarvan, 
moet geschieden volgens de regels der goede trouw, ook al is de overeenkomst in 
duidelijke bewoordingen gesteld. Kwesties die de partijen ongeregeld hebben gela
ten kunnen worden aangevuld naar normen van redelijkheid en billijkheid.7 ' Sedert 
het in 1976 gewezen Misverstandarrest, eveneens een standaardarrest, hangt de 
vraag of een overeenkomst tot stand is gekomen mede af van hetgeen de partijen 
over en weer hebben verklaard en uit eikaars verklaringen en gedragingen hebben 
mogen begrijpen.792 Het geschil betrof de uitleg van een bepaling in een overeen
komst tot minnelijke verwerving in het kader van onteigening, waarin vergoeding 
van belastingschade was geregeld. De gemeente Bunde meende dat het ging om een 
bedrag van f2.000 (het standaardbedrag bij onteigening), Erckens dacht aan 
f50.000 (de inkomstenbelasting die over de schadevergoeding zou moeten worden 
betaald). De Hoge Raad oordeelde dat het resultaat van de opvatting van Erckens 
zou zijn dat deze aanzienlijk meer zou ontvangen dan de geleden schade, inclusief 
belastingschade, en dat de gemeente bij een overeenkomst tot onteigening in der 
minne deze opvatting daarom niet behoefde te verwachten. 
De fiscale tegenhanger van het Misverstandarrest is het in 1984 gewezen Tikfoutar
rest. Het betrof een hotelexploitant die in 1967 een stuk grond naast zijn hotel kocht 
met de bedoeling daarop een tweede hotel te bouwen. Hij diende een bouwplan in bij 
de gemeente en verkreeg daarop de benodigde vergunningen. Na enige jaren zag hij 
echter van de bouw af. Hij wilde de aanschafprijs van de grond daarom overbrengen 

790 Van Schilfgaarde, WPNR 97/6282, blz. 588. 
791 Van Prooye-Veltenaar, HR 4 december 1925, NJ 1926, 97, m. nt. E.M.M; zie ook Rederij Koppe, HR 
20 mei 1949, NJ 1950, 72, m. nt. Ph.A.N; in dezelfde zin Van Stij verden-Van Ölst, HR 30 november 
1951, NJ 1953, 76, m. nt. Ph.A.N en Staalman-Horeca, HR 29 juni 1962, NJ 1962, 285. Van Dunne I, 
1997, blz. 143. 
792 Bunde-Erckens, HR 17 december 1976, NJ 1977, 241, m. nt. G.J.S. In dezelfde zin Ram-Matser, HR 
1 juli 1977, NJ 1978, 125, m. nt. G.J.S. 
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van zijn ondernemings- naar zijn privé-vermogen. Hij trad hierover in overleg met 
de inspecteur. In 1970 ontving hij van de inspecteur een schriftelijke mededeling, die 
alsvolgt luidde: 'De gronden waarop u het bouwplan naar uw privé-vermogen heeft 
overgebracht acht ik nu voldoende om bij de verkoop van dit project eventueel te 
behalen winst niet tot uw belastbaar inkomen te rekenen.' In 1977 verkocht de hotel
exploitant de grond inclusief bouwplan met winst. De inspecteur belastte deze winst 
als stakingswinst. Geconfronteerd met zijn mededeling uit 1970 zag hij dat er inder
tijd een tikfout was gemaakt: er stond 'nu voldoende' terwijl hij bedoeld had te zeg
gen 'niet voldoende'. De protesten van de hotelexploitant baatten deze aanvankelijk 
niet: de inspecteur meende dat geen sprake was van gerechtvaardigd vertrouwen. 
Hierover overwoog de Hoge Raad: 
'dat immers de bewoordingen van de onderhavige mededeling een toezegging in
houden, dat de inspecteur aan een dergelijke mededeling gebonden is, tenzij de be
lastingplichtige die de mededeling ontvangt, weet of behoort te begrijpen dat de 
mededeling niet overeenstemt met het werkelijke standpunt van de inspecteur, dan 
wel het medegedeelde standpunt zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepas
sing dat de belastingplichtige in redelijkheid niet erop mag rekenen dat de inspecteur 
zich aan het medegedeelde standpunt zal houden.'793 

In 1981 maakte de burgerlijke kamer van de Hoge Raad de aanhangers van de histo
risch-psychologische methode duidelijk dat een zuiver grammaticale uiüeg van een 
overeenkomst niet de juiste maatstaf kan zijn, maar dat de gebondenheid van de 
partijen aan een overeenkomst dient te worden getoetst aan normen van redelijkheid 
en billijkheid. Voor de beantwoording van de vraag hoe de verhouding van de partij
en in een schriftelijk contract is geregeld komt het aan op de zin die de partijen in de 
gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan die bepalingen mochten 
toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten ver
wachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen de 
partijen behoren en welke rechtskennis van deze partijen kan worden verwacht, aldus 
de Hoge Raad.794 

Met deze formulering koos de Hoge Raad voor een wijze van rechtsvinding die kan 
worden betiteld als de normatieve uitleg zoals beschreven door Van Dunne. Het gaat 
daarbij zoals gezegd niet om de subjectieve redelijkheid van de betrokken partijen, 
maar om de geobjectiveerde redelijkheid, datgene wat, gezien de omstandigheden 
van het geval en de maatschappelijke context, als redelijk moet worden aangemerkt. 
In latere arresten werd deze lijn doorgezet.795 Dat ook de belastingrechter zich deze 
wijze van rechtsvinding heeft eigen gemaakt, blijkt uit de in § 5.2.1.1. en verder 
besproken gevallen. 

793 HR 18 april 1984, BNB 1984/197. 
794 Ermes-Haviltex, HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635. 
795 Kluft-B&W Supermarkten, HR 18 november 1983, NJ 1984, 272, m. nt. G. Frenkel-KRO, HR 1 juli 
1985, NJ 1986,692. 
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5.2.1 Motivering als fundamentele regel van procesrecht 

Rechtsvinding is, om het met Vranken te zeggen, een 'continue proces van beginnen, 
bijstellen, toespitsen, opnieuw bekijken en uiteindelijk de knoop doorhakken.' Dit 
leidt niet noodzakelijk tot hetgeen in het algemeen wordt verstaan onder 'vrije 
rechtsvinding' in de zin dat daarbij subjectieve vooroordelen een beslissende rol 
spelen. Normatieve uitleg gaat daarentegen juist uit van gebondenheid aan rechts
normen en feiten, waarbij die gebondenheid ontstaat door het toekennen van beteke
nis aan norm en feit. Rechtspreken is kiezen. Een sluitende reglementering vooraf 
van de maatstaven, richtlijnen en gezichtspunten die de rechter in zijn afweging dient 
te betrekken, is niet te geven. Hier dringt zich derhalve de eis tot verantwoording 
achteraf van de gemaakte keuzes op. Overtreding van de eis tot verantwoording van 
gemaakte keuzes, het mankgaan van de uitspraak aan een gebrekkige motivering, 
wordt in de rechtspraak van de Hoge Raad dan ook niet langer gezien als een vorm-
verzuim, maar als een schending van een fundamentele regel van procesrecht. 
Hoe beknopt of uitgebreid de motivering van de feitenrechter moet zijn hangt in de 
eerste plaats af van de omstandigheden van het geval. In de tweede plaats spelen de 
aard van het recht, het rechtsgebied en de procesrechtelijke context een rol. Uitspra
ken op het terrein van het ontslagrecht zullen bijvoorbeeld uitgebreider dienen te 
worden gemotiveerd dan uitspraken die een minder ingrijpend subjectief recht be
treffen. Betreft de uitspraak het verbintenissenrecht, dan zal vaak een uitgebreider 
motivering moeten worden gegeven van de feiten, normen en omstandigheden die tot 
de beslissing hebben geleid dan wanneer sprake is van beslag- en executierecht, 
waarin de rechten en plichten van de betrokken partijen immers uitputtend zijn gere
geld. Waar het de procesrechtelijke context aangaat kan enerzijds worden gewezen 
op het verschil tussen de motivering in kort geding of de voorlopige voorziening en 
die in bodemprocedures. Anderzijds kunnen onvolledig weergegeven feiten, een 
zwakke juridische grondslag of fouten in het petitum leiden tot een gebrekkige moti
vering zonder dat de rechter, ondanks diens bevoegdheid - en soms ook diens plicht -
om deze gebreken op te vangen, hieraan veel kan verhelpen. 

Voor de motivering van het oordeel van de belastingrechter als het gaat om de uitleg 
van rechtshandelingen laat zich dezelfde nuancering aanbrengen. Gaat het bijvoor
beeld om de motivering van het oordeel dat de inspecteur al dan niet aannemelijk 
heeft gemaakt dat de belastingplichtige daadwerkelijk enig voordeel heeft genoten, 
dan zal deze niet veel woorden nodig hebben.799 Gaat het daarentegen om de vraag 
of de belastingplichtige bij het aangaan van een compromis al dan niet afstand heeft 

796 Asser-Vranken, nr. 109, blz. 73. 
797 Vredo-Veenhuis, HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659. Van Schilfgaarde, WPNR 97/6283, blz. 612. Asser-
Vranken, nr. 217, blz. 141 en nr. 227, blz. 148. 
798 Asser-Vranken, blz. 148 e.v. Zie bijvoorbeeld het arrest Potjer-Eelde, HR 15 november 1996, BNB 
1997/157*, m. nt. B.G. van Zadelhoff, besproken in § 1.4.2.2. 
799 Hof Amsterdam, 17 januari 1995, FED FW 1995/193, V-N 1995, blz. 1728. 
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gedaan van het recht om in bezwaar en beroep te komen, dan zal ook hier uit de 
motivering moeten blijken hoe de belastingrechter tot zijn conclusies is gekomen.800 

5.2.1.1 Het doorrekenen van rechtsregels op hun billijkheidsgehalte 

Het is vaste jurisprudentie dat een toezegging van de Belastingdienst niet wordt 
uitgelegd naar hetgeen de Belastingdienst daarmee heeft beoogd, maar naar hetgeen 
een redelijk denkende belastingplichtige daaruit heeft kunnen begrijpen.801 Daarbij 
gaat het zoals gezegd niet om de subjectieve beleving van de belastingplichtige of de 
belastingambtenaar van wat redelijk is, maar om redelijkheid die geobjectiveerd is. 
Kern van de normatieve uitleg is immers niet de partijbedoeling, datgene wat de 
partijen beoogden, maar datgene wat de partijen, gezien de omstandigheden van het 
geval en de maatschappelijke context, redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. 
Aangezien bij toezeggingen en fiscale vaststellingsovereenkomsten wordt afgeweken 
van bepalingen van belastingrecht zal de achterliggende bedoeling van de wetgever 
terzake van de wetsbepalingen die op het geval van toepassing zijn, in beginsel tot 
leidraad dienen bij de uitleg naar redelijkheid van hetgeen de partijen kunnen wor
den geacht te zijn overeengekomen. 
In 1986 oordeelde het hof 's-Gravenhage dat de erfgenamen van een belastingplich
tige terecht in beroep waren gekomen tegen een besluit van de inspecteur dat de 
verhoging die zou worden begrepen in de op te leggen navorderingsaanslagen tot 
50% zou worden kwijtgescholden. Het besluit vloeide voort uit een compromis dat 
met de belastingplichtige was gesloten na ontdekking van het feit dat hij over een 
reeks van jaren aanzienlijke bedragen aan genoten rente had verzwegen. De belas
tingplichtige overleed evenwel voordat de navorderingsaanslagen konden worden 
opgelegd. Zijn erfgenamen kwamen tegen het kwijtscheldingsbesluit op. Zij meen
den dat de verhoging geheel had moeten worden kwijtgescholden, omdat het opleg
gen van een verhoging een daad van strafvervolging is. In het commune strafrecht 
vervallen het recht tot strafvordering en het recht tot uitvoering van de straf immers 
door de dood van de verdachte.802. De inspecteur kwam hiertegen op met de stelling 
dat de erfgenamen zich aan het compromis moesten houden dat hij met de erflater 
had gesloten. Het hof wees deze stelling van de hand. De erfgenamen beriepen zich 
immers op een omstandigheid die niet door het compromis werd bestreken, namelijk 
het overlijden van erflater vóór de dagtekening van het aanslagbiljet, aldus het hof. 
Bovendien golden inmiddels in verband met de inwerkingtreding van de Leidraad 
Administratieve Boeten 1984 gunstiger bepalingen ten aanzien van een geval als het 
onderhavige. De inspecteur had derhalve in redelijkheid moeten besluiten tot alge
hele kwijtschelding van de verhoging, aldus het hof.803 

800 HR 22 april 1998, BNB 1998/214, FED FW 1998/420, m. nt. A.K.H. Klein Sprokkelhorst. Voor een 
bespreking van het geval zie § 5.2.2. hierna. 
801 HR 27 juni 1984, BNB 1984/240. Zie ook Happé, WFR 1993/6050, blz. 559. 
802 Zie de artikelen 69 en 75 Sr. 
803 Hofs Gravenhage, 17 september 1986, BNB 1988/20. 
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In 1996 stelde de rechtbank Groningen de interpretatie die de ontvanger gaf van het 
bepaalde in artikel 24 van de Invorderingswet 1990 terzijde. Een ondernemer wiens 
BV in betalingsproblemen verkeerde verzocht de ontvanger in 1995 om een terug
gaaf inkomstenbelasting over 1992 te verrekenen met een aanslag omzetbelasting 
over 1993 ten name van de BV. Hij deelde daarbij tevens mede dat de BV niet in 
staat was haar belastingschulden te betalen De ontvanger antwoordde dat hij 'het 
verzoek om uitstel van betaling' niet inwilligde, omdat de lopende verplichtingen 
niet werden nagekomen. Vervolgens ging de ontvanger enkele maanden later toch 
over tot verrekening. De ondernemer ging hiermee niet akkoord. Hij was van mening 
dat zijn in 1995 ingediende verzoek om verrekening niet langer gold, omdat de ont
vanger daarop afwijzend had beslist. Hij kreeg het verrekende bedrag echter niet 
terug. Daarop spande hij een procedure aan, waarin hij zich op het standpunt stelde 
dat de ontvanger in 1995 de indruk had gewekt dat hij het verzoek integraal afwees. 
Nimmer was gebleken dat gehele of gedeeltelijke overeenstemming bestond ten 
aanzien van de verrekening. De ontvanger was van mening alleen het verzoek om 
uitstel van betaling te hebben afgewezen. Bovendien mocht de ondernemer ervanuit-
gaan dat in elk geval zou worden verrekend, omdat de ontvanger daartoe op grond 
van het bepaalde in artikel 24 lid 2 van de Invorderingswet 1990 verplicht was, aldus 
de ontvanger. De rechtbank oordeelde anders. Het beroep van de ontvanger op het 
bepaalde in artikel 24 van de Invorderingswet 1990 faalde, omdat de verplichting tot 
verrekening die daarin is opgenomen alleen bestaat indien de belastingschuldige 
verrekening wenst, en daarvan was nu juist geen sprake meer. Aangezien de moge
lijkheid tot verrekening is gegeven in het belang van de belastingschuldige had het, 
alvorens tot verrekening over te gaan, op de weg van een zorgvuldige overheid gele
gen om te verifiëren of het verzoek om verrekening nog steeds geldig was, aldus de 
rechtbank.804 

In dit geval had de ondernemer de reactie van de ontvanger bezwaarlijk anders kun
nen opvatten dan als een algehele afwijzing van zijn verzoek. Hij had immers niet 
om uitstel gevraagd, maar om verrekening. Een splitsing van een dergelijk verzoek 
in een verzoek om uitstel en een verzoek om verrekening ligt misschien voor de 
ontvanger voor de hand, een belastingschuldige mag ervan uitgaan dat hij, als hij één 
vraag stelt, ook één - volledig - antwoord krijgt, aldus de rechtbank. De ondernemer 
mocht er derhalve op vertrouwen dat met de weigering van de ontvanger zijn ver
zoek om verrekening van de baan was. Niet de subjectieve wil van de ontvanger was 
hier maatstaf, maar hetgeen de belastingschuldige redelijkerwijs uit de verklaring 
van de ontvanger had mogen begrijpen. 

5.2.1.2 Het billijkheidsgehalte van beleidsregels getoetst 

Zoals gezegd gaat normatieve uitleg uit van gebondenheid aan rechtsnormen en 
feiten. In de hierboven weergegeven uitspraak van het hof 's Gravenhage uit 1986 

804 Rechtbank Groningen 4 oktober 1996 nr. 20005, Infobulletin 96/881. 
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kwam tevens tot uitdrukking dat ook beleidsregels als leidraad kunnen dienen als het 
gaat om uitleg naar redelijkheid van hetgeen de partijen over en weer geacht worden 
te zijn overeengekomen. Deze strekken er immers toe de interpretatie van een in de 
wet neergelegde norm bekend te maken zodat de uitvoering van die norm volgens 
die interpretatie geschiedt.805 Liggen deze eenmaal vast, dan eist het rechtszeker
heidsbeginsel dat de administratie zich conform die regels gedraagt. Afwijking daar
van vindt alleen plaats indien enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dit 
vergt.806 

In 1995 overwoog de Nationale ombudsman dat de ontvanger niet tot verrekening 
van latere belastingteruggaven had mogen overgaan, omdat hij dit bij het aangaan 
van een compromis niet uitdrukkelijk als voorwaarde had gesteld. Tussen een onder
nemer en de ontvanger was een compromis bereikt ten aanzien van de betaling van 
een openstaande belastingschuld van ongeveer f50.000. De ondernemer zou 
f17.000 ineens betalen en voor de in het compromis betrokken aanslagen zou hij 
niet verder worden bemoeilijkt. Zijn advocaat bevestigde de afspraak schriftelijk. 
Enige tijd later bleek dat latere belastingteruggaven toch werden verrekend met één 
van de in het compromis betrokken aanslagen. De ondernemer legde deze gang van 
zaken voor aan de Nationale ombudsman. Deze overwoog dat de Belastingdienst 
uitdrukkelijk als voorwaarde had moeten stellen dat latere belastingteruggaven zou
den worden verrekend. Eén en ander volgde uit het voorschrift van artikel 26 § 8 
punt 1 van de Leidraad Invordering 1990.807 Nu deze voorwaarde niet was gesteld, 
handelde de ontvanger onbehoorlijk door niettemin tot verrekening over te gaan. 

Zie over deze eis van nadere normering als subnorm van het rechtszekerheidsbeginsel Happé, 1996, 
blz. 31 en 32. 
806 In 1990 heeft de Hoge Raad voor het belastingrecht de volgende definitie van beleid gegeven: 'In 
aansluiting op de uitspraak van de burgerlijke kamer van de Hoge Raad van 11 oktober 1985, NJ 1985, 

e 
322, moet onder 'recht' in de zin van artikel 99 lid 1 ten 2 Wet RO mede worden begrepen door een 
bestuursorgaan binnen zijn bestuursbevoegdheid vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels over 
de uitoefening van zijn beleid, die weliswaar niet kunnen gelden als algemeen verbindende voorschriften, 
omdat zij niet krachtens enige wetgevende bevoegdheid zijn gegeven, maar die het bestuursorgaan wel 
op grond van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur binden, en die zich naar hun inhoud en 
strekking ertoe lenen jegens de bij de desbetreffende regeling betrokkenen als rechtsregels te worden 
toegepast. Daaraan doet niet af dat de aard van de gebondenheid aan een zodanige regel kan meebrengen 
dat het bestuursorgaan daarvan onder bepaalde omstandigheden kan afwijken'. HR 28 maart 1990, BNB 
1990/194*, m. nt. P. den Boer. 
807 Artikel 26 § 8 punt 1 van de Leidraad Invordering 1990 (Resolutie van de staatssecretaris van Finan
ciën van 25 juni 1990 nr. AFZ90/1990, gewijzigd bij Besluit van 16 juni 1997, AFZ97/2467M, V-N 
1997, blz. 3075) kent, voor zover hier van belang, twee mededelingen bij de afwijzende beschikking op 
een verzoek tot kwijtschelding, namelijk dat: 

de belastingschuldige niet verder zal worden bemoeilijkt voor de nog openstaande belastingschuld. 
Deze toezegging, waaraan geen voorwaarden zijn verbonden, heeft voor de belastingschuldige ma
terieel dezelfde gevolgen als kwijtschelding. 
de belastingschuldige niet verder zal worden bemoeilijkt, onder de voorwaarde dat eventuele terug
gaven/verminderingen niet worden uitgekeerd maar worden verrekend met de buiten invordering 
gelaten schuld. (..). 

808 Rapport Nationale ombudsman 9 mei 1995 nr. 95/174, Futd 1995/964. 
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In 1996 leidde de Nationale ombudsman uit het bepaalde in de Leidraad Invordering 
1990 (en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990) af dat een schriftelijk stuk, 
waarin een betalingsregeling was neergelegd voor een tweetal aanslagen, in redelijk
heid niet kon worden geacht bedoeld te zijn om andere belastingaanslagen, die het 
resterende deel van de belastingschuld vormden, buiten invordering te laten. Uit de 
genoemde regelingen bleek namelijk dat geen kwijtschelding kan worden verleend 
voor zover het feit dat een aanslag niet kan worden voldaan, de belastingschuldige is 
toe te rekenen. Dat was hier het geval. 
Dat een al te strak vasthouden aan de bedoeling van de beleidsmaker uitleg naar 
redelijkheid ook in de weg kan staan, blijkt uit een geval waarin bij de Nationale 
ombudsman geklaagd werd over het niet-nakomen door de Belastingdienst van een 
afgesproken betalingsregeling. 
Tijdens besprekingen tussen de belanghebbende en zijn adviseur enerzijds en de 
ontvanger anderzijds was de mogelijkheid besproken van een betalingsregeling voor 
de aanslag inkomstenbelasting over het jaar 1990, waarvan nog een bedrag open
stond van f209.518. De belanghebbende en zijn adviseur meenden met de ontvanger 
te zijn overeengekomen dat de schuld zou worden afgelost met f25.000 per kwar
taal, zonder aanvullende voorwaarden. De ontvanger stelde daarentegen uitdrukke
lijk het standpunt te hebben ingenomen dat dit voorstel niet aanvaardbaar was, omdat 
betaling dan zou lopen tot medio 1997, terwijl de schuld vóór het einde van 1996 
moest zijn afgelost. De Nationale ombudsman was van mening dat de lezing van de 
ontvanger aannemelijker was dan die van de belanghebbende en zijn adviseur. In de 
Leidraad Invordering 1990 is immers in artikel 25 § 9, eerste lid als uitgangspunt 
neergelegd dat een betalingsregeling zich in beginsel slechts over twaalf maanden 
uitstrekt. Op grond hiervan was het volgens de Nationale ombudsman 'niet goed 
voorstelbaar' dat de ontvanger zou hebben ingestemd met de regeling zoals deze 
begrepen was door de belanghebbende en zijn adviseur. Van een niet-nakomen van 
gemaakte afspraken kon dan ook geen sprake zijn. 
Men kan zich in dit verband afvragen waarom een betalingsregeling de termijn van 
de Leidraad Invordering niet met enkele maanden zou kunnen overschrijden indien 
dit uit oogpunt van redelijkheid en billijkheid geboden is, mede gezien de omstan
digheid dat de ontvanger uitzicht had op volledige voldoening van zijn vordering. 
Het conformisme aan beleidsregels dat de Nationale ombudsman in dit geval aan de 
dag legde, de strikte toepassing van de norm op de feiten, staat een doorrekenen van 
beleidsregels op hun billijkheidsgehalte in de weg. 

5.2.1.3 Afspraken over heffings- en invorderingsrente 

In § 2.2.4.3. is reeds aan de orde geweest dat tussen de burger en de Belastingdienst 
afspraken kunnen worden gemaakt over het al dan niet buiten toepassing laten van de 

809 Rapport Nationale ombudsman 16 september 1997, nr. 97/404. Infobulletin 97/732. 
810 Rapport Nationale ombudsman 9 augustus 1996, nr. 96/353, Infobulletin 96/808. 
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wettelijke bepalingen inzake het in rekening brengen van heffings- of invorderings
rente. Uit de rechtspraak op dit terrein blijkt evenwel dat dergelijke afspraken een 
expliciet karakter dienen te dragen en niet snel uit de omstandigheden van het geval 
zullen worden afgeleid. 
In 1993 oordeelde de Hoge Raad over een geval waarin een vaststellingsovereen
komst was gesloten ter zake van de wijze waarop de winst uit aanmerkelijk belang in 
belanghebbendes inkomen over 1987 wordt begrepen. Toen de aanslag die hieruit 
voortvloeide werd opgelegd, bleek dat heffmgsrente in rekening was gebracht. Vol
gens de belanghebbende was dit niet juist, nu de heffingsrente geen deel had uitge
maakt van de vaststellingsovereenkomst. De Hoge Raad redeneerde anders: het 
compromis voorzag er niet in dat de wettelijke heffingsrenteregeling buiten toepas
sing zou blijven. Er diende derhalve heffingsrente te worden betaald.811 

Deze regel geldt ook voor de wettelijke regeling ter zake van de invorderingsrente, 
zo blijkt uit een uitspraak van het hof 's-Gravenhage uit 1995. De gemachtigde van 
de belanghebbende had met de inspecteur een compromis gesloten over een navorde
ringsaanslag premieheffing over het jaar 1985. Het compromis werd schriftelijk 
bevestigd. De inspecteur zou de aanslagen verminderen tot het afgesproken bedrag, 
'zonder bijkomende verhogingen, kosten, heffingsrenten etc.'. De uiterste betalings
termijn van de navorderingsaanslag was 13 januari 1991. De belanghebbende be
taalde het bedrag van de ambtshalve vermindering in juli 1993. Vervolgens bleek dat 
de ontvanger hem invorderingsrente in rekening had gebracht. De belanghebbende 
ging hiertegen in beroep. Het hof oordeelde dat de belanghebbende niet aannemelijk 
had gemaakt dat het compromis met de inspecteur ook de invorderingsrente omvat
te.812 De bevestiging van de afspraak repte daarover niet 'met zoveel woorden'. Aan 
de bewoordingen van de afspraak kon de belanghebbende derhalve redelijkerwijs 
niet het vertrouwen ontlenen dat ook zou worden afgezien van de wettelijk voorge
schreven invorderingsrente, aldus het hof.813 

Doet het omgekeerde geval zich voor, namelijk dat de wettelijke regeling niet van 
toepassing is, dan kan evenmin langs de weg van een vaststellingsovereenkomst 
worden afgedwongen dat niettemin heffingsrente (of invorderingsrente) wordt be
taald, zo blijkt uit een uitspraak van het hof Arnhem. 
In zijn aangifte vennootschapsbelasting over 1989 had de belanghebbende te com
penseren verliezen aangegeven over de jaren 1981 tot en met 1988. Hij wees in de 
aangifte op een geschil met de inspecteur over het bedrag van het te verrekenen 
verhes over 1982. De belanghebbende had over dat jaar bedragen die hij aan een 
dochteronderneming had verstrekt namelijk afgeboekt als verlies op leningen. De 
inspecteur meende evenwel dat informeel kapitaal was verstrekt. De partijen konden 
het niet eens worden en verrekening van het verlies over 1982 werd geweigerd. Na
dat de aanslag was opgelegd, diende de belanghebbende een bezwaarschrift in. Ter 

811 HR 25 augustus 1993, BNB 1993/304. In dezelfde zin hof 's-Hertogenbosch EK III, 29 maart 1996, 
nr. 95/0303, V-N 1996, blz. 3303. 
812 De inspecteur was daartoe ook niet competent, doch het is de vraag of dit de belanghebbende zou 
kunnen worden tegengeworpen. 
813 Hof 's-Gravenhage 4 mei 1995, nr. 93/4089, V-N 1995, blz. 2940. 
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afdoening hiervan werd overeengekomen dat over 1982 alsnog een bedrag aan com-
pensabel verlies in aanmerking werd genomen. De aanslag werd conform dit com
promis vastgesteld, waarbij de Belastingdienst ook heffingsrente in rekening bracht. 
Het bezwaar van de belanghebbende hiertegen werd afgewezen. In de beroepsproce
dure bracht de belanghebbende naar voren dat de Belastingdienst ten onrechte hef
fingsrente in rekening had gebracht. De gegevens die hij had verstrekt waren immers 
volstrekt duidelijk. De inspecteur bracht hiertegenin dat de belanghebbende zich bij 
het sluiten van de vaststellingsovereenkomst akkoord had verklaard met het instand-
blijven van de heffingsrente. Bovendien, zo stelde de inspecteur, had hij geen toe
stemming om heffingsrente achterwege te laten, hetgeen de belanghebbende bekend 
was. Het hof liet dit laatste voor wat het was en oordeelde dat de belanghebbende in 
zijn aangifte voldoende duidelijk had aangegeven dat tussen de partijen een verschil 
van mening bestond ten aanzien van het compensabel verlies over 1982. Dit feit was 
de partijen bekend. Van een te lage aangifte in de zin van de wet was dan ook geen 
sprake, aldus het hof. Dat de belanghebbende na de indiening van de aangifte bij 
wijze van compromis alsnog had ingestemd met een hoger belastbaar bedrag deed 
daaraan niet af. De belanghebbende hoefde derhalve geen heffingsrente te betalen. 
Dat onderwerpen waarover in een (vaststellings)overeenkomst niets is opgenomen 
daarvan geen deel uitmaken zal wel niemand willen betwisten. Het bijzondere ka
rakter van de vaststellingsovereenkomst brengt evenwel mede dat deze zich slechts 
over één of meer vast omlijnde geschilpunten uitstrekt. In fiscalibus zal het daarbij 
steeds gaan om bepaalde aspecten van de belastingschuld. Bevat de overeenkomst 
niet expliciet de afspraak om wettelijke regelingen geheel of gedeeltelijk buiten 
toepassing te laten, en blijkt deze afspraak ook niet uit andere documenten of om
standigheden, dan worden deze normaal toegepast. 

5.2.1.4 Redelijke uitleg van overeenkomsten 

Indien bij de uitleg van een overeenkomst geen directe toetsing mogelijk is aan de 
bedoeling die de wetgever aan een bepaling ten grondslag heeft gelegd, komt het aan 
op een uitleg daarvan die de belastingrechter het meest redelijk voorkomt. Blijkt uit 
de letterlijke tekst van een overeenkomst niet direct op welke wijze de fiscale waar
dering van de rechtsfeiten die daarvan het gevolg zijn moet plaatsvinden, dan kan 
ook de belastingrechter, naar analogie van het in 1962 gewezen arrest Staalman-
Horeca815, de punten die ongeregeld werden gelaten op grond van de overige om
standigheden van het geval aanvullen naar normen van redelijkheid en billijkheid. 
Een ondernemer die samen met zijn echtgenote een vennootschap onder firma dreef, 
had als gevolg van een misverstand tussen zijn gemachtigde en hem gedurende een 
aantal jaren voor de aangifte inkomstenbelasting alleen meewerkaftrek geclaimd. 

8,4 Hof Arnhem 11 april 1996, nr. 94/2175, V-N 1996, blz. 4247. Zie ook HR 22 mei 1991, BNB 
1991/199. 
815 Staalman-Horeca, HR 29 juni 1962, NJ 1962, 285. Zie ook § 5.2. 
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Vanaf 1990 stelde hij zich echter op het standpunt dat zijn vrouw ondernemer was en 
dat de helft van de winst aan haar moest worden toegerekend. De inspecteur was het 
daarmee niet eens en stond alleen meewerkaftrek toe. Het hof boog zich over de 
overeenkomst waarin de vennootschap was opgericht en oordeelde dat beide echte
lieden gelijkelijk waren gerechtigd tot de winst en de stille reserves, ook al bevatte 
de overeenkomst daarover geen bepalingen. De vennootschap had zich namelijk als 
zodanig naar buiten gepresenteerd en werd ook als zodanig erkend door derden. De 
inspecteur had aangevoerd dat de vennootschap in werkelijkheid niet had bestaan, 
maar slaagde er niet in daarvoor bewijs te leveren.816 

De belastingrechter gaat er evenals de burgerlijke rechter817 vanuit dat een strikt 
grammaticale uitleg van een overeenkomst niet de juiste maatstaf kan zijn. De ge
bondenheid van de Belastingdienst of de burger aan een fiscale vaststellingsovereen
komst moet derhalve worden getoetst aan normen van redelijkheid en billijkheid. 
Indien een geschil ontstaat over de strekking van het overeengekomene, dan zal de 
belastingrechter aansturen op het behalen van een aanvaardbaar resultaat. 
Zo ook in het geval van de directeur van een bedrijf in de scheepsbouw die in 1971 
een vaststellingsovereenkomst met de inspecteur vennootschapsbelasting had geslo
ten inzake de fiscale waardering van het gebruik van een motorjacht, en in 1988 met 
een uitleg van de inspecteur werd geconfronteerd waarin hij zich niet kon vinden. 
Het jacht werd gebruikt voor leveranties en het fêteren van zakenrelaties. De week
einden gebruikte de ondernemer het jacht voor recreatieve doeleinden. Jaarlijks 
terugkerende discussies met de inspecteur over de fiscale waardering van dit ge
mengde gebruik waren het gevolg. In 1971 bereikten de partijen terzake van de fis
cale behandeling van het motorjacht uiteindelijk een compromis, dat er in hoofdzaak 
op neerkwam dat de jaarlijkse afschrijvingen en de overige kosten niet ten laste wer
den gebracht van de winst. In 1983 werd het motorjacht ingeruild voor twee andere 
vaartuigen. De afspraak die in 1971 was gemaakt, bleef onverminderd van kracht 
voor de twee nieuwe vaartuigen. In 1988 werden deze verkocht. Er bestond geen 
voornemen tot vervanging. De boekwinst die met de verkoop van de vaartuigen werd 
behaald, betrok de ondernemer niet in zijn aangifte. De inspecteur paste een correc
tie toe. Daarmee was de ondernemer het niet eens. Hij stelde zich op het standpunt 
dat de partijen hadden bedoeld om de vaartuigen fiscaal gezien buiten de heffing van 
inkomsten- en vennootschapsbelasting te houden. De inspecteur wilde het compro
mis evenwel strikt grammaticaal uitgelegd zien. Zijn opvatting luidde dat in de tekst 
van het compromis de term 'boekwinst' niet voorkwam, en het compromis zich 
daarover dan ook niet uitstrekte. Het hof oordeelde evenwel dat de lezing van de 
ondernemer de meest aannemelijke was en bovendien niet tot een onredelijk resul
taat leidde. De heffing van belasting over een boekwinst bij vervreemding kan im
mers niet los worden gezien van de fiscale afschrijvingen die daaraan voorafgingen. 
De belanghebbende had ingevolge het compromis de afschrijvingen op de vaartuigen 
niet ten laste gebracht van de fiscale winst. In verband hiermee bestond er in dit 
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geval geen redelijke grond om de opbrengst bij verkoop te belasten, althans voor 
zover deze het totaal van de afschrijvingen niet te boven ging. Het hof achtte deze 
uitleg van het compromis niet in strijd met de letterlijke tekst daarvan. 
Dat ook de belastingrechter het bestaan van een overeenkomst kan aannemen ook al 
zijn de partijen het niet op alle fronten met elkaar eens geworden, blijkt uit een arrest 
van de Hoge Raad waarin deze oordeelde dat een rechtsgeldig compromis tot stand 
was gekomen tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige, hoewel een geschil
punt inzake de brutering van het uitbetaalde loon niet tot een oplossing was gebracht. 
De casus is alsvolgt. 
De belanghebbende exploiteerde een supermarkt. Uit een boekenonderzoek bleek 
dat hij bedrij fsontvangsten had verzwegen en deze had aangewend voor de uitbeta
ling van zwarte lonen. De nettolonen die over de onderzochte jaren moesten worden 
gebruteerd werden bij compromis vastgesteld. De partijen konden evenwel geen 
overeenstemming bereiken over de wijze waarop dit moest gebeuren. De belangheb
bende tekende niettemin voor akkoord. Na ontvangst van de naheffingsaanslagen 
bleek dat de inspecteur het anoniementarief had gehanteerd. De belanghebbende 
ging alsnog in beroep. Hij voerde daarbij aan dat geen compromis tot stand was 
gekomen. Er had volgens hem nog moeten worden dooronderhandeld over de wijze 
waarop de nettolonen zouden worden gebruteerd en hij had bij zijn akkoordverkla
ring niet ingestemd met de toepassing van het anoniementarief. Deze omstandigheid 
achtten hof en Hoge Raad niet doorslaggevend. Van een compromis in de zin van 
BNB 1993/63819 kan ook sprake zijn in het geval van een overeenkomst waarin de 
betrokken partijen niet alle tussen hen bestaande punten van geschil tot een oplossing 
hebben gebracht, aldus de Hoge Raad, die dit geschilpunt klaarblijkelijk niet van 
zodanig gewicht achtte dat het geacht werd de essentialia van het compromis te ra
ken.De ondernemer had met zijn medewerkers afgesproken dat zij overuren zwart 
uitbetaald kregen. De afspraak strekte er derhalve toe dat aan de Belastingdienst niet 
bekend zou worden aan wie van de medewerkers het zwarte loon was uitbetaald. 
Deze situatie onderscheidt zich niet wezenlijk van die welke de wetgever bij de in
voering van artikel 26a van de Wet op de loonbelasting 1964 voor ogen stond. Toe
passing van het anoniementarief leidde derhalve niet tot een onredelijk resultaat, 
aldus de Hoge Raad. Het cassatieberoep van de ondernemer werd verworpen. Was 
dat wèl het geval geweest, dan zou waarschijnlijk geen overeenkomst zijn aangeno
men, omdat met een dergelijke uitspraak geen aanvaardbaar resultaat zou zijn be
reikt. 

5.2.1.4.1 Grammaticale uitleg als ultimum remedium 

Hoewel grammaticale uitleg van fiscale overeenkomsten in het algemeen als onwen
selijk wordt ervaren, zal de rechter daarop niettemin teruggrijpen indien de uitleg die 

818 Hof 's-Gravenhage 8 augustus 1996, nr. 95/0462, V-N 1997, blz. 211. 
819 HR 25 november 1992. 
820 HR 1 mei 1996, BNB 1996/212*, m. nt. J.W. Zwemmer. 
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een partij daaraan geeft niet strookt met hetgeen binnen de context van het geval als 
een aanvaardbaar resultaat moet worden aangemerkt. 
Zo oordeelde de kortgedingrechter in 1993 dat de uitleg die een belastingschuldige 
wilde geven aan een saneringsregeling die hij met de ontvanger had getroffen, on
aannemelijk was. Eén van de voorwaarden van de ontvanger was dat de bedrijfsver
eniging met de sanering zou instemmen. Deze weigerde echter, waarna de ontvanger 
executie van de beslagen zaken aankondigde. In kort geding stelde de belasting
schuldige dat de voorwaarde niet sprak van minnelijke instemming, maar van in
stemming zonder meer. De mogelijkheid om alsnog 'buiten minne' instemming te 
verkrijgen, bleef volgens hem derhalve onverlet. Aangezien hij een bodemprocedure 
tegen de bedrijfsvereniging had ingesteld waarin hij instemming met de regeling 
vorderde, meende hij dat de ontvanger nog niet gerechtigd was tot executie over te 
gaan. De president verwierp dit betoog. Hij achtte deze uitleg van de voorwaarde 
'hoogst onaannemelijk'. Uit de tekst van de afspraak volgde die uitleg niet en in het 
verband van de saneringsregeling lag het niet voor de hand dat de ontvanger de 
voorwaarde zo bedoeld had, aldus de president. Feiten of omstandigheden waaruit 
zou kunnen volgen of kunnen worden afgeleid dat de belastingschuldige de voor
waarde wèl zo had begrepen of had mogen begrijpen, waren niet gesteld en ook niet 
gebleken.821 

Soms vloeit de behoefte aan een strikte uitleg van een toezegging voort uit het ka
rakter van de wettelijke bepalingen die daarbij in het geding zijn. Zo oordeelde het 
hof 's Gravenhage in 1997 dat een uitlating van een controlerend ambtenaar dat geen 
boete zou worden opgelegd als een toezegging moest worden opgevat. Een BV kreeg 
na een boekenonderzoek een naheffingsaanslag BTW met boete opgelegd. Het hof 
vernietigde het boetebesluit. Volgens een notitie over het eindgesprek na het boe
kenonderzoek had de controleur te kennen gegeven dat wat hem betreft in eerste 
instantie geen boete behoefde te worden opgelegd, maar dat hij hierop na overleg 
met zijn teamleider zou terugkomen. De inspecteur had deze notitie niet betwist. 
Volgens het hof mocht de BV die uitlating opvatten als een toezegging dat geen 
boete zou worden opgelegd.822 

In dit laatste geval zal voor het hof zwaar hebben gewogen dat het hier de aankondi
ging van een strafoplegging betrof. Daarover behoort een belastingplichtige immers 
niet in onzekerheid te verkeren. Uit deze uitspraken blijkt dat de belastingrechter in 
het verleden in veel gevallen al min of meer langs de weg van de normatieve uitleg 
tot zijn oordeel kwam. Bij normatieve uitleg gaat het, zoals hiervoor reeds aange
duid, niet om de vaststelling van de subjectieve beleving van de partijen over het
geen redelijk is, maar om de geobjectiveerde redelijkheid. Dit vereiste brengt mee 
dat de geest van het contract boven de letter wordt gesteld. Soms kan dit leiden tot 
het 'Shylock-effect': het op het eerste gezicht paradoxale resultaat dat de rechter 
zich, met het oog op de geest van het contract, strikt aan de letter daarvan houdt.823 

821 Rechtbank Arnhem 19 augustus 1993, nr. KG 1993/442, Infobulletin 94/170. 
822 Hof 's Gravenhage 11 juli 1997, nr. 95/2651, BTW Bulletin 1997/10, blz. 15. 
123 Van Dunne I, 1997, blz. 128. Paradoxaal ook omdat de Hoge Raad in 1981 oordeelde dat grammati-
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Illustratief voor deze wijze van rechtsvinding zijn ook de hierboven in § 5.2.1.3. 
besproken uitspraken van de belastingrechter inzake de verschuldigdheid van hef-
fings- of invorderingsrente.824 

5.2.1.5 Uitleg naar redelijkheid -fait accompli 

Dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding is in het licht van 
de dagelijkse praktijk een gejuridiseerde voorstelling van zaken die van twijfelachtig 
gehalte kan worden genoemd.825 De maatschappelijke werkelijkheid is immers ge
compliceerder dan de juridische. Overeenkomsten met de Belastingdienst waarin 
meervoudige kwesties aan de orde komen of waarmee een groot financieel of con
trole-strategisch belang is gediend, komen vaak pas na zeer uitvoerige onderhande
lingen tot stand. In zijn allereenvoudigste vorm komt een overeenkomst tot stand 
door aanbod en aanvaarding. Er doen zich in het maatschappelijk verkeer echter 
situaties voor waarop, om tot een overeenkomst te concluderen, niet eenvoudigweg 
het aanbod-aanvaardingmodel kan worden toegepast. Met name indien langdurige 
mondelinge of schriftelijke onderhandelingen plaatsvinden over zeer complexe 
vraagstukken, zoals in het belastingrecht vaak het geval is. Een eenduidig aanbod of 
een expliciete aanvaarding ontbreekt dan, terwijl de partijen niettemin van mening 
zijn dat zij een overeenkomst hebben gesloten en daarnaar handelen. Bij een geschil 
omtrent de inhoud en de strekking daarvan zal de feitenrechter trachten deze af te 
leiden uit de omstandigheden van het geval. Nieskens-Isphording heeft bij de be
schrijving van dit proces in 1992 aangegeven dat verbintenissen kunnen ontstaan die 
niet voortvloeien uit overeenkomst, onrechtmatig handelen of andere in de wet vast
gelegde bronnen, maar uit het feitencomplex van het voorliggende geval. 

In 1993 legde het hof Amsterdam het bestaan en de inhoud van een compromis aldus 
uit, dat tussen de partijen in elk geval vaststond dat een compromis was gesloten, 
inhoudende dat een bedrag van ruim f 200.000 in aanmerking moest worden geno
men voor de berekening van additionele stakingswinst. Ook stond in elk geval vast 
dat de inspecteur tijdens de onderhandelingen een heffingspercentage van twintig 
had genoemd. Daarnaast had de echtgenote van de belastingplichtige ter zitting ver
klaard dat de inspecteur een bedrag van ongeveer f 40.000 aan te betalen belasting 
had genoemd. Het hof achtte deze verklaring geloofwaardig en achtte de partijen op 
de hierboven vermelde gronden aan het compromis gebonden. Noch de stelling van 
de inspecteur dat heffing naar het tarief van 20% veel te laag was, noch die van de 
belastingplichtige dat het bedrag van ruim f 200.000 irreëel was, konden gezien de 

cale uitleg onvoldoende maatstaf is. Ermes-Haviltex, HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635. 
824 HR 25 augustus 1993, BNB 1993/304. Hof 's-Gravenhage 4 mei 1995, V-N 1995, blz. 2940. In 
dezelfde zin hof 's-Hertogenbosch 29 maart 1996, V-N 1996, blz. 3303. Zie over deze materie ook § 
2.2.4.3. 
825 Van Schilfgaarde, WPNR 97/6282, blz. 588. 
826 Nieskens-Isphording, 1991, blz. 69 en 134. 
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inhoud van het compromis nog aan de orde komen. De navorderingsaanslag, opge
legd naar het hoge bijzondere tarief, werd vernietigd.827 

In 1994 oordeelde het hof 's Gravenhage dat een bedrag van f200.000, dat in het 
kader van een compromis in de sfeer van de omzetbelasting als gewetensgeld was 
betaald, moest worden beschouwd als een betaling van omzetbelasting. Deze beta
ling was als zodanig aftrekbaar van de winst, tenzij de partijen uitdrukkelijk waren 
overeengekomen dat het bedrag niet aftrekbaar zou zijn. Het compromis was niet 
schriftelijk vastgelegd. De inspecteur had geweigerd het betaalde gewetensgeld in 
aftrek toe te laten. Uitgaande van een verslag dat de gemachtigde van de belangheb
bende had gemaakt van de besprekingen die tussen hem, zijn cliënt en de inspecteur 
waren gevoerd, en waarin hij vermeldde bedongen te hebben dat de betaalde gewe-
tensgelden in mindering konden worden gebracht op de winst over het jaar 1991, 
ging het hof ervanuit dat het bedrag ten laste van belanghebbendes resultaat kon 
worden gebracht.828 

In 1995 overwoog het hof 's-Gravenhage op grond van een analyse van de tussen de 
partijen gevoerde correspondentie dat de belanghebbende gebonden was aan een 
namens haar gesloten compromis. Uit een briefwisseling bleek dat beide partijen van 
mening waren tot een vaststellingsovereenkomst te zijn gekomen. Weliswaar moes
ten over bepaalde gevolgen daarvan nog nadere afspraken worden gemaakt, maar de 
partijen hadden gebondenheid aan de vaststellingsovereenkomst niet van de tot
standkoming van die afspraken laten afhangen. Dit bracht mede dat de belangheb
bende in bezwaar en beroep de aanslag niet kon bestrijden, ook al had zij zich nooit 
akkoord verklaard en had zij geen afstand van rechtsmiddelen gedaan.829 

In 1996 kwam het hof Leeuwarden, na lezing van de correspondentie die tussen een 
BV en de ontvanger had plaatsgevonden, tot de conclusie dat tussen de BV en de 
ontvanger op enig moment wilsovereenstemming was ontstaan over de verrekening 
van teruggaven vennootschapsbelasting met aanslagen ten name van andere tot de 
holding behorende BV's. Op deze kwestie was de Wet op de Invordering 1845 van 
toepassing. Onder de werking van deze wet kwam de ontvanger niet de verreke-
ningsbevoegdheid toe die hij thans krachtens het bepaalde in artikel 24, tweede lid, 
van de Invorderingswet 1990 heeft. De enige wijze waarop die bevoegdheid alsnog 
kon ontstaan was krachtens overeenkomst. Het bestaan daarvan leidde het hof af uit 
de gedingstukken.830 

In de hierboven weergegeven hofuitspraken kon gebondenheid worden aangenomen 
omdat uit aantekeningen, partij verklaringen ter zitting, schriftelijke bevestigingen 
en/of andere gedingstukken bleek dat de partijen tot een vaststellingsovereenkomst 
hadden willen komen. Ontbreken dergelijke stukken en zijn er ook geen andere fei-

827 Hof Amsterdam 10 juni 1993, 92/1840, Futd 1995/107. 
828 Hof 's-Gravenhage 23 november 1994, V-N 1995, blz. 2565. 
829 Hof 's-Gravenhage 15 juni 1995, V-N 1995, blz. 3072. 
830 Hof Leeuwarden 9 oktober 1996, nr. 91/5713. Infobulletin 96/1037. 
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ten en omstandigheden waaruit blijkt dat een bindende toezegging is gedaan of een 
aanbod is aanvaard, dan kan niet tot gebondenheid worden geconcludeerd. 
Zo oordeelde het hof 's Gravenhage in 1995 dat enkel uit interne aantekeningen en 
opmerkingen van de controlerende ambtenaar in het controlerapport niet kon worden 

831 

afgeleid dat sprake was van een compromis. 
In datzelfde jaar oordeelde de kortgedingrechter ten aanzien van de vraag of sprake 
was van een bindende overeenkomst inzake kwijtschelding van belastingschulden 
tussen de ontvanger en een ondernemer, dat één van de voorwaarden daarbij was 
geweest dat de belastingschulden van de BV op korte termijn zouden worden be
taald. Nu de BV hieraan niet had voldaan en tijdens de behandeling ter zitting dui
delijk werd dat in de naaste toekomst ook geen betaling van die schulden te ver
wachten viel, kon zij bezwaarlijk nakoming verlangen van een 'eventuele overeen
komst' , aldus de president. 
In 1996 kon het hof 's -Gravenhage evenmin concluderen tot een overeenkomst. De 
belanghebbende meende dat hij met de inspecteur was overeengekomen dat deze de 
aanslag vennootschapsbelasting over 1981 zou verminderen indien de belangheb
bende de procedure over het jaar 1979 ten principale zou verliezen. De inspecteur 
betwistte dit. Na onderzoek van alle overgelegde brieven en gedingstukken achtte het 
hof een dergelijke overeenkomst niet aannemelijk.833 

5.3 GEBREKEN IN DE TOTSTANDKOMING 

Het leerstuk van gebreken in de totstandkoming van rechtshandelingen is weerbarstig 
te noemen. In de eerste plaats omdat de grens tussen de verschillende categorieën 
vaak moeilijk is aan te geven.834 In de tweede plaats omdat een drietal factoren een 
goed begrip van het leerstuk in de weg staat. 
Als eerste complicerende factor kan worden genoemd de wijze waarop de artikelen 
die op dit onderwerp betrekking hebben in het Burgerlijk Wetboek zijn geplaatst. Zo 
is de dwalingsregeling niet opgenomen in het algemeen deel van Boek 3 BW, waar 
in art. 3:44 BW de aanverwante categorieën bedrog, bedreiging en misbruik van 
omstandigheden zijn ondergebracht, maar in boek 6 BW, bij de obligatoire overeen
komst. De oorzaak hiervan is gelegen in de opvatting van ontwerper E.M. Meijers 
dat dwaling bij eenzijdige rechtshandelingen niet mogelijk zou zijn. Inmiddels is 

831 Hof 's-Gravenhage, 23 mei 1995, V-N 1995, blz. 3076. Zie ook hof 's-Gravenhage 6 december 1994, 
V-N 1995, blz. 1075 voor een gelijkluidend oordeel. 
832 Rechtbank Zwolle, 21 maait 1995, KGZA 95-114, Infobulletin 95/529. 
833 Hof's-Gravenhage 23 februari 1996, nr. 94/2683 M I, FED FW 1996/473. 
834 Van Elmbt-Feierabend, HR 29 mei 1964, NJ 1965, 104, het arrest waarop de tekst van het vierde lid 
van art. 3:44 BW terzake van misbruik van omstandigheden is geënt, bevat bijvoorbeeld ook elementen 
van dwaling. In het arrest Hajjout-Ymah, HR 15 april 1983, NJ 1983, 457, is de grens tussen dwaling en 
misbruik van omstandigheden eveneens moeilijk aan te geven. Schoordijk, 1986, blz. 148. In dezelfde 
zin M.H.S. Lebens-de Mug, Het wilsgebrek misbruik van omstandigheden, proefschrift, 1960, blz. 152. 
835 Ook J. Hijma formuleert voorzichtig: omdat de dwaling is opgenomen in het overeenkomstenrecht 
heeft deze 'in beginsel een beperkter toepassingsterrein'. T&C BW (Hijma), aant. 2 bij art. 44, blz. 44. 
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gebleken dat Meijers op dit stuk dwaalde. In het arrest Maastricht-Crals836 verwierp 
de Hoge Raad het beroep van de gemeente Maastricht op dwaling ten aanzien van 
een eenzijdige rechtshandeling van de gemeente (erkenning van aansprakelijkheid). 
Aangenomen kan derhalve worden dat een beroep op dwaling ook mogelijk is bij 
eenzijdige rechtshandelingen.837 

Een tweede complicerende factor is dat, zoals reeds in het begin van dit hoofdstuk 
werd opgemerkt, de categorieën bedreiging en bedrog nauwelijks van belang zijn. In 
verband hiermee is er in de literatuur wel voor gepleit om de begrippen dwaling en 
bedrog te verenigen onder één nieuwe term 'misleiding', waaronder wordt verstaan 
het opwekken of versterken van een onjuiste voorstelling bij de wederpartij.838 Het 
vereiste dat opzet moet worden bewezen, vervalt daarbij.839 De vraag of de mislei
ding al dan niet bewust heeft plaatsgevonden speelt derhalve geen rol. Voor de term 
misleiding valt op zichzelf genomen te pleiten, omdat hiermee het accent wordt ver
legd van de dwalende naar diens wederpartij, hetgeen meer in overeenstemming is 
met de inhoud die het dwalingsbegrip thans heeft. Daarbij dient evenwel in het oog 
te worden gehouden dat deze term alleen kan worden gebruikt indien sprake is van 
eenzijdige dwaling. Bij wederzijdse dwaling gingen beide partijen immers uit van 
een onjuiste veronderstelling en is niet sprake van misleiding, maar van een misver
stand. 
Verder verdient hier opmerking dat de categorie bedrog in het belastingrecht wèl een 
belangrijke rol speelt. De bewijsrechtelijke problemen die in het privaatrecht aan de 
bedrogsactie kleven doen zich in het belastingrecht, reeds vanwege de wettelijk 
vastgelegde inlichtingenplicht van de belastingplichtige of belastingschuldige, im
mers niet of in veel mindere mate voor. In 1997 oordeelde de Hoge Raad dat de 
belastingplichtige in elk geval te kwader trouw is als hij de inspecteur ten aanzien 
van een bepaald feit opzettelijk op het verkeerde been heeft gezet.840 Daarvan is 
bijvoorbeeld sprake indien onjuiste inlichtingen worden verstrekt of juiste inlichtin
gen worden achtergehouden. De formulering sluit aan bij de regeling van het bedrog 
als neergelegd in artikel 3:44, derde lid BW. 

836 HR 10 januari 1992, NJ 1992, 606, m. nt. M.M.M. 
De annotator verwijst hiervoor naar de totstandkoming van het Nieuw BW: het huidige artikel 6:216 

BW staat er niet aan in de weg de dwalingsregeling 'in daarvoor in aanmerking komende gevallen analo
gisch ook op eenzijdige rechtshandelingen toe te passen'. Pari. Gesch. Boek 3, blz. 222. 
838 Aldus Van Dunne, die hiertoe een verruiming van art. 3:44 lid 3 BW voorstaat, nu het daarin opge
nomen begrip bedrog toch geen rol van betekenis meer speelt. Hij verwijst hierbij terecht naar het Engel
se begrip fraud, waarmee bedrog in de Toelichting op het artikellid gelijk wordt gesteld en dat daar 
dezelfde moeilijkheden oplevert. J.M. van Dunne, Verbintenissenrecht in ontwikkeling, 1985, blz. 165. 
In dezelfde zin Schoordijk, 1986, blz. 143. Ook Van Rossum heeft bezwaren tegen de ontkoppeling van 
dwaling en bedrog en stelt dat niet het bedrog zelf een wilsgebrek oplevert, maar de dwaling die door het 
bedrog werd veroorzaakt. Van Rossum, 1991, blz. 46. 

In dit verband kan worden verwezen naar de gevallen van equitable of constructive fraud in het 
Engelse recht, waarbij dit vereiste eveneens vervalt. Indien men te goeder trouw is afgegaan op de verkla
ring van zijn wederpartij, terwijl deze een onjuiste voorstelling van zaken geeft, is in het Engelse recht 
sprake van fraudulent misrepresentation. Schoordijk, 1986, blz. 151. 
840 HR 11 juni 1997, BNB 1997/383c en 384c*. 
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Eveneens in 1997 oordeelde de Hoge Raad dat slechts sprake kan zijn van kwade 
trouw indien de belastingplichtige bewust een te laag inkomen heeft opgegeven. 
Zolang het belastingrecht op dit stuk geen eigen regeling bevat lijkt hier voor de 
regeling van het bedrog derhalve wèl een rechtvaardigingsgrond aanwezig. 
Daarnaast zou de - weliswaar niet limitatief bedoelde - opsomming van bijzondere 
omstandigheden in art. 3:44, vierde lid BW moeten worden vervangen door de meer 
algemene categorieën noodtoestand, geestelijk en economisch overwicht.842 Dit laat 
de vloeiende grens tussen de categorieën in het artikel onverlet. Een groot probleem 
kan dit niet worden genoemd. Indien een partij heeft gehandeld in strijd met de rede
lijkheid en billijkheid doet het er immers niet toe van welk 'etiket' men die handelin-

• t 843 
gen voorziet. 
Tot slot zou als derde complicerende factor kunnen worden aangemerkt de omstan
digheid dat het leerstuk van de mededelings- en onderzoeksplichten, dat zich aan
vankelijk heeft ontwikkeld vanuit de dwalingsproblematiek, onvoldoende in de wet
geving is verdisconteerd. Tot 1989 was de mededelings- informatie- en onderzoeks
plicht als zelfstandig leerstuk onbekend. Het leerstuk heeft zich thans evenwel uitge
breid naar de meeste onderdelen van het verbintenissenrecht, zonder dat dit in de 
bepalingen van het BW terzake van de totstandkoming van rechtshandelingen tot 
uitdrukking komt.844 Een voorbeeld van rechtspraak waarin het al dan niet aanwezig 
zijn van een onderzoeksplicht een zelfstandig element vormde bij de beoordeling van 
een vordering uit onrechtmatig handelen is het G-rekeningarrest, waarin de Hoge 
Raad overwoog dat de G-rekeninghouder een onderzoeksplicht heeft naar de aard 
van de betalingen die via de G-rekening worden gedaan, terwijl voor de bedrijfsver
eniging geen onderzoeksplicht werd aangenomen. 

5.3.1 Dwaling 

Het begrip dwaling werd oorspronkelijk geduid als een traditioneel wilsgebrek van 
de dwalende (art. 1358 BW oud).846 Blijkens de oude wettekst werden twee vormen 

841 HR 29 oktober 1997, V-N 1997, blz. 4369. Zie ook HR 19 november 1997, BNB 1998/13. 
842 Lebens-de Mug, 1960, blz. 147. 
843 In HR 5 februari 1932, NJ 1932, 399, Van der Waarden-Wortelboer, m. nt. P.S., oordeelde de Hoge 
Raad reeds dat een feit dat wanprestatie oplevert ook grond kan zijn voor een beroep op dwaling. Van 
Rossum, 1991, blz 63 e.V. en Vranken, 1989, blz. 7. Zie ook Cattier-Waanders, HR 2 april 1993, NJ 
1995, 94, waarin niet werd geageerd uit dwaling, maar uit wanprestatie. 
844 Vranken, 1989. Het leerstuk blijkt als subnorm van de goede trouw een absorberende werking op 
andere leerstukken te hebben. Het heeft zich thans uitgebreid naar de meeste onderdelen van het verbin
tenissenrecht. De juridische grondslag voor een vordering tot vernietiging wegens het verstrekken van 
onjuiste inlichtingen kan thans worden gevonden in dwaling, misbruik van omstandigheden, wanpresta
tie of onrechtmatig handelen. 
845 HR 30 juni 1995, NJ 1995, 693. 
846 De tekst daarvan luidde: ' 1. Dwaling maakt geene overeenkomst nietig, dan wanneer dezelve plaats 
heeft omtrent de zelfstandigheid der zaak welke het onderwerp derovereenkomst uitmaakt. 2. Dwaling is 
geene oorzaak van nietigheid, indien zij alleenlijk plaats heeft omtrent den persoon met wien men voor
nemens is te handelen, ten zij de overeenkomst voornamelijk uit aanmerking van deze persoon is aange-
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van dwaling onderscheiden, namelijk dwaling 'in de zelfstandigheid der zaak' en 
dwaling over de persoon met wie men wilde contracteren. De eerste vorm betrof een 
ongelukkige vertaling uit 1838 van art. 1110 van de Code Civil, gebaseerd op 
Pothiers 'erreur sur la substance', afgeleid van het romeinsrechtelijke 'error in sub
stantia'. Deze in de literatuur 'cryptisch' genoemde norm is in de rechtspraak uitge
legd als 'de eigenlijke grond voor het aangaan van de overeenkomst'.847 De tweede 
vorm komt praktisch niet voor en blijft hier buiten beschouwing.848 Het leerstuk 
heeft vrijwel uitsluitend betrekking op eenzijdige dwaling. Wederzijdse dwaling, dat 
wil zeggen een gemeenschappelijke onjuiste voorstelling van zaken, komt in de 
praktijk eveneens betrekkelijk weinig voor, behalve bij vaststellingsovereenkomsten, 
hetgeen gezien het karakter daarvan niet verwonderlijk is.849 Tenzij anders vermeld 
wordt hierna met het begrip dwaling derhalve eenzijdige dwaling aangeduid. 

5.3.1.1 Kwalificatie van het dwalingsbegrip 

Niet de dwaling zelf is grond voor de bescherming van de dwalende, maar de schijn 
die is toe te rekenen aan de wederpartij. Pas wanneer deze een verwijt kan worden 
gemaakt, kan de dwalende met succes vernietiging van de overeenkomst inroepen. 
Daarbij geldt het vereiste dat degene die de bescherming van de goede trouw inroept, 
bepaalde zorgvuldigheidsnormen (diligentiaplichten) moet hebben vervuld. Slechts 
hij die de normale, in het verkeer geboden voorzichtigheid in acht neemt, verdient 
bescherming. Hieruit volgt dat de dwaling in de eerste plaats valt te kwalificeren als 

gaan.' Het artikel bouwde voort op art. 1356 BW oud, dat voor de bestaanbaarheid van overeenstemming 
de 'toestemming' van partijen eiste en art. 1357 BW oud, dat deze toestemming niet van waarde was 
indien zij tot stand was gekomen door dwang, dwaling of bedrog. Was dat laatste het geval, dan was de 
overeenkomst niet van rechtswege 'nietig', zoals art. 1358 BW oud vermeldde, maar vernietigbaar (am. 
1362, 1364 en 1485 BW oud). 
847 Van Rossum, 1991, blz. 18 e.v. en J.M. Van Dunne, De heroriëntatie bij dwaling, WPNR 4978-4980 
(1968), WPNR 4978, blz. 13. E.M. Meijers gaf in 1922 aan dat het vereiste dat de dwaling de zelfstan
digheid der zaak moet betreffen, slechts zelden een bezwaar werd geacht. 'Een verkeerde opgave, die 
voor het aangaan van het contract beslissend is geweest, betreft de zelfstandigheid der zaak.' WPNR, nr. 
2750, blz. 399. Opmerkingen over het leerstuk der dwaling, WPNR 2649-2752. 

Ik kan mij bij fiscale vaststellingsovereenkomsten niet gemakkelijk (verschoonbare) dwaling in de 
persoon voorstellen. Niet aan de zijde van de Belastingdienst, die immers handelt met de belanghebben
de, al of niet door tussenkomst van diens gemachtigde. Evenmin aan de zijde van de belanghebbende, die 
zich immers jegens de Belastingdienst als geheel heeft willen binden. 

Zie hierna, § 5.3.1.3.1. en § 5.3.1.4.1. Gevallen van wederzijdse dwaling zijn Engelvaart-Brusselsche 
Bank, waarin de Hoge Raad terzake van gekochte aandelen, die achteraf waardeloos bleken, overwoog 
dat de gestelde feiten niet meebrachten dat deze één of meer eigenschappen misten 'van wier aanwezig
heid beide partijen geacht moeten worden het aangaan van haar overeenkomst afhankelijk te hebben 
gesteld.' HR 28 februari 1930, NJ 1930, 1258, m.nt. E.M.M, Schouten-Schouten, HR 25 februari 1937, 
NJ 1937, 1058, m. nt. E.M.M., Verhuurde dekkleden, HR 20 december 1946, NJ 1947, 85, Hercules 
Seghers, HR 3 april 1959, NJ 1959, 179, Kantharos, HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59, Van Smeden-
Christelijk Onderwijs, HR 3 november 1972, NJ 19, en Van Lanschot-Berthe Bink, HR 1 juni 1990, NJ 
1990,759. 
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een uitlegprobleem.850 De vraag of de dwaling de beweegreden tot het aangaan van 
de overeenkomst is geweest, is van zuiver feitelijke aard. De rechter zal het ant
woord daarop elke keer moeten baseren op de resultaten van zijn onderzoek naar de 
feiten. Een algemeen leerstellig antwoord is hier niet mogelijk. Bij de beoordeling 
van een beroep op dwaling komt het immers meer aan op inzicht in de wijze waarop 
mensen met elkaar handelen dan op de toepassing van de wettelijke regeling. De 
vraag of een beroep op dwaling gerechtvaardigd is hangt sterk af van de omstandig
heden van het geval, van de kwaliteit en de hoedanigheid van partijen en van de 
verkeersopvattingen.853 De dwaling is meer dan bij andere leerstukken een terrein 
van rechtersrecht, waardoor de ontwikkelingen op dit gebied een dynamischer indruk 
plegen te maken dan elders het geval is. 
Van Dunne heeft benadrukt dat dwaling ook een vraagstuk van risicoverdeling in
houdt. In het algemeen komt het risico van een partij voor een onjuiste voorstelling 
bij het aangaan van een overeenkomst voor haar eigen rekening. Dit wordt alleen 
anders als de wederpartij de onjuiste voorstelling van zaken heeft opgewekt of ver
sterkt. Met andere woorden: indien een schijn is gecreëerd waarop de dwalende 
mocht afgaan. De dwaling komt in dat geval voor rekening van de wederpartij van de 
dwalende: het risico is versprongen.855 De vraag hoe het risico tussen de partijen 
moet worden verdeeld zal niet dan na uitleg kunnen worden beantwoord. Bij eenzij
dige dwaling dient daarbij de vraag te worden onderzocht of en zo ja, in hoeverre, op 
de wederpartij van de dwalende een mededelingsplicht rustte. Is dat het geval dan 
moet de wederpartij, indien hij daarin tekort schoot, de gevolgen daarvan dragen. Bij 
wederzijdse dwaling speelt de opgewekte schijn geen rol en gaat het derhalve alleen 
om de vraag welke partij naar verkeersopvatting het risico moet dragen. 

5.3.1.2 De rode draad: mededelings- en onderzoeksplichten 

Voor een beroep op dwaling gold onder het regime van het oude Burgerlijk Wetboek 
zoals gezegd in de eerste plaats dat deze de eigenlijke grond voor het aangaan van de 
overeenkomst moest betreffen.857 In de tweede plaats diende de wederpartij met dit 
motief bekend te zijn of had hij daarmee bekend behoren te zijn (het kenbaarheids-
vereiste)858. De derde voorwaarde was dat de dwalende zich ten aanzien van dit 

850 Schoordijk, 1979, blz. 493. 
851 Lokin, 1973, blz. 44. 
852 Schoordijk, 1979, blz. 501. 
853 Van Dunne I, 1997, blz. 472. 
854 Van Dunne I, 1997, blz. 438. 
855 Van Dunne, WPNR 4978. Zie ook Van Rossum, 1991, blz.13. 
856 Hercules Seghers, HR 3 april 1959, NJ 1959, 179, m. nt. H.B. 
857 Schoonmoederarrest, HR 30 mei 1924, NJ 1924, 835. Zie ook Swinkels-Gem. Best, HR 14 september 
1984, NJ 1985, 85 en De Vor-Amrobank, HR 6 januari 1988, NJ 1989, 281. Van Rossum, 1991, blz. 22. 
858 Halda Taxametern, HR 5 november 1936, NJ 1937, 439 m. nt. E.M.M. Zie ook Van Rossum, 1991, 
blz. 23 e.v. 
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motief onder de omstandigheden van het geval redelijkerwijs een verkeerde voor
stelling kon en mocht maken (de verschoonbaarheidseis).859 

Na enige vingeroefeningen in 1925860 en 1942861 nam de Hoge Raad in 1947 ten 
aanzien van het kenbaarheidsvereiste reeds impliciet een mededelingsplicht aan door 
te beslissen dat het verzwijgen van essentiële gegevens een onrechtmatige daad op
leverde. Ruim tien jaar later werden de vereisten van kenbaarheid en verschoon-
baarheid in het cruciale arrest Baris-Riezenkamp vervangen door de onderzoeks- en 
mededelingsplichten van partijen, maar nu op grond van de regel dat de precontrac-
tuele rechtsverhouding van partijen wordt beheerst door de goede trouw.863 Daarmee 
werd de gehele dwalingsproblematiek ondergebracht bij het leerstuk van de goede 
trouw. De dwaling kwam derhalve in de context te staan van de informatie-, mede-
delings- en onderzoeksplichten.864 

Het arrest gaf tevens aan op welke gronden het risico van onverbindendheid kon 
overgaan van de dwalende naar diens wederpartij. De Hoge Raad kwam namelijk tot 
de conclusie dat de koper was afgegaan op de kostprijs die de verkoper had ge
noemd, waartoe deze niet 'maar losweg', maar na berekening tezamen met een derde 
gekomen was. Door deze omstandigheid kwam het risico van de onjuistheid van het 
onderzoek voor rekening van de verkoper. Zou de mededeling wèl 'maar losweg' 
zijn gedaan, dan had de koper zich daarop niet mogen verlaten, vult Van Dunne deze 
redenering aan. Het zou dan immers op de weg van de koper hebben gelegen zélf 
onderzoek te (laten) doen naar hetgeen als een reële kostprijs kon worden aange
merkt.865 

5.3.1.2.1 Gerechtvaardigd belang: een juiste voorstelling van zaken 

De belangen van de wederpartij waarmee men rekening moet houden beperken zich, 
blijkens het arrest Baris-Riezenkamp, tot die welke gerechtvaardigd zijn.866 Het kan 

860 Van Prooye-Veltenaar, HR 4 december 1925, NJ 1926, 97, m. nt. E.M.M. 
861 De Gruyter, HR 19 maart 1942, NJ 1942, 445. 
862 Hertrouwkansen, HR 25 april 1947, NJ 1947, 270. Zie ook Van Rossum, 1991, blz. 28, en P.W. 
Kamphuisen, Dwaling bij obligatoire overeenkomsten, 1961, blz. 128. Zie in dit verband evenwel het 
ongelukkige arrest Doorverkochte Loods, HR 21 februari 1947, NJ 269, m. nt. E.M.M., waarin de koper 
van een loods afging op de mededeling van de verkoper dat hij de huurder van de loods gemakkelijk eruit 
zou kunnen krijgen, omdat deze al geruime tijd in gebreke was met de betaling van de huur. De verkoper 
had echter verzwegen dat hij eerder een ontruimingsprocedure tegen de huurder had verloren. Van een 
betalingsachterstand was geen sprake en ontruiming lukte dus niet. De Hoge Raad wees evenwel geen 
dwalingsactie toe, met de wonderlijke redenering dat het slagen van een ontruimingsactie als een 
'onzekere toekomstige gebeurtenis' moest worden opgevat. 
863 HR 15 november 1957. NJ 1958, 67, nt. L.E.H.R. Van der Grinten noemde het arrest in zijn noot in 
Ars Aequi 'een bijzonder goed voorbeeld van moderne rechtsvinding'. AA VU, blz. 107. Zie ook Van 
Dunne I, 1997, blz. 144, en E.J. Numann, Aantasting van vaststellingsovereenkomsten wegens dwaling, 
Bundel Non sine causa, 1979, blz. 284. 
864 Van Rossum, 1991, blz. 30. 
865 Van Dunne I, 1997, blz. 447. 

Cursivering van mij. 
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zijn dat een partij nog andere belangen heeft, maar daarmee behoeft zijn wederpartij 
geen rekening te houden. Het eerste voor de hand liggende gerechtvaardigde belang 
is dat de partijen een juiste voorstelling van zaken hebben over hetgeen zij overeen
komen en de consequenties daarvan. Het arrest brengt voor de onderhandelende 
partijen derhalve zowel een informatie- of mededelingsplicht als een onderzoeks
plicht met zich mee. 
In 1966 oordeelde de Hoge Raad dat de regels van de goede trouw zich er veelal 
tegen verzetten 'dat de wederpartij ter afwering van een beroep op dwaling aanvoert 
dat ten onrechte op de juistheid van haar mededelingen is vertrouwd'. De gehou
denheid van een partij tot onderzoek gaat in het algemeen niet zo ver dat hij niet zou 
mogen afgaan op de juistheid van de mededelingen van zijn wederpartij. 
De Hoge Raad formuleert de mededelings- en onderzoeksplichten niet als een alge
mene diligentienorm, maar als een verplichting die voortvloeit uit de goede trouw en 
daarom steeds afhankelijk zal zijn van de omstandigheden van het geval. Een alge
mene, absolute mededelingsplicht bij onderhandelingen is onaanvaardbaar, evenzeer 
als een absoluut zwijgrecht dit zou zijn. Wanneer twee partijen onderhandelen ont
staat een spanningsveld tussen de vrijheid van elk mens als individu om te zwijgen 
als hij niet wil spreken enerzijds, en het gebod om rekening te houden met de belan
gen van zijn medemensen. Partijen die met elkaar in onderhandeling treden hebben 
derhalve - in elk geval gedeeltelijk - tegengestelde belangen. Zij behoren zich hier
van wel bewust te zijn, maar dat brengt niet mee dat zij als elkanders hoeder moeten 
optreden. Onder omstandigheden betekenen de goede trouw en de normen van beta
melijkheid evenwel dat men zijn tegenspeler op de hoogte stelt van feiten die voor 
hem in de transactie van relevant belang zijn of kunnen zijn. 
Waar de balans tussen mededelings- en onderzoeksplichten ligt zal per geval moeten 
worden beoordeeld. De gerechtvaardigdheid van de belangen die hiermee zijn ge
diend, zal moeten worden getoetst aan de omstandigheden van het geval en de in het 
verkeer geldende opvattingen.869 In 1973 maakte de Hoge Raad voor de eerste maal 
een afweging tussen mededelings- en onderzoeksplichten, en overwoog dat een partij 
die bepaalde inlichtingen aan de wederpartij had behoren te geven om te voorkómen 
dat deze zich over het betreffende punt een onjuiste voorstelling zou maken, zich bij 
een beroep op dwaling in het algemeen niet kan verweren met het argument, dat de 
wederpartij het ontstaan van de dwaling mede aan zichzelf te wijten heeft. 

867 Booy-Wisman, HR 21 januari 1966, NJ 1966, 183. 
868 Aldus het fraaie betoog van Kamphuisen, 1961, blz. 125. Zie in dit verband ook A.G. Castermans, De 
mededelingsplicht in de onderhandelingsfase, proefschrift, Leiden, 1992, blz. 2: Bij het trekken van de 
grens tussen mededelingsplicht en zwijgrecht neemt het recht om praktische redenen genoegen met 
minder dan het moreel juiste. In het algemeen neemt men aan dat partijen overeenkomsten sluiten om er 
beter van te worden. Stilzwijgen is dan geoorloofd, zolang dit de ander niet in gevaar brengt of onaan
vaardbare schade oplevert. 
869 Van Dunne, WPNR 4978, (1968) blz. 14. Van Rossum, 1991, blz. 25, lijkt in de formulering van de 
Hoge Raad aanvankelijk alleen 'de contouren van de onderzoeksplicht van de dwalende' te zien afgete
kend. 
870 Van der Beek-Van Dartel, HR 30 november 1973, NJ 1974, 97, nt. G.J.S. 
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Uit het arrest Baris-Riezenkamp en de overige hierboven besproken arresten kunnen 
vier regels worden gedestilleerd: 
1. In de precontractuele situatie eist de goede trouw dat de contractant de gerecht
vaardigde belangen van de wederpartij tot hun recht laat komen. 
2. Partijen zijn gehouden tot onderzoek, hetgeen tevens een zorgplicht meebrengt 
jegens de wederpartij, om contracteren onder invloed van een onjuiste voorstelling 
van zaken te voorkomen. 
3. Men mag in de regel mededelingen van de wederpartij als juist aanvaarden. Aldus 
wordt de onderzoeksplicht beperkt. 
4. De partij die (in verband met de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang 
van de wederpartij) een mededelingsplicht heeft, kan in het algemeen een beroep op 
dwaling niet afweren met het argument dat de wederpartij in haar onderzoeksplicht is 
tekortgeschoten.871 

5.3.1.2.2 Onderzoeks-, informatie- en mededelingsplichten als subnorm van de 
goede trouw 

De tekst van het huidige art. 6:228 BW, waarin de dwaling thans is geregeld, is gro
tendeels terug te voeren op de hierboven besproken jurisprudentie. Het zwaartepunt 
is in het huidige recht verschoven van een wilsgebrek bij de dwalende naar toere
kenbaar gedrag van diens wederpartij.872 Anders gezegd: niet de dwalende, maar 
diens wederpartij wordt beschermd, tenzij deze die bescherming niet waardig is. Dat 
kan het geval zijn indien onjuiste, onwaarachtige of misleidende informatie is gege
ven of indien geen informatie is gegeven, terwijl dit wèl had moeten geschieden.873 

Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat het risico dat hij niet juist is geïn
formeerd, in beginsel nog steeds bij de dwalende partij zelf ligt. Diens eigen verant
woordelijkheid staat voorop. Artikel 6:228 lid 2 BW geeft aan dat dwaling geen 
grond tot vernietiging oplevert indien deze in verband met de aard van de overeen
komst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval 
voor rekening van de dwalende behoort te blijven. Deze formulering laat de rechter
lijke beoordeling van het feitencomplex veel ruimte. De wederpartij, die van de 
dwaling onkundig is en daarvan ook niet behoort te weten mag afgaan op het opge
wekt vertrouwen. Dat weegt zwaarder dan het belang van de dwalende bij vernieti
ging. Een beroep op eenzijdige dwaling slaagt derhalve alleen indien de wederpartij 
deze heeft onderkend of indien hij deze heeft opgewekt. Voor dwaling is derhalve 
thans enigerlei vorm van toerekenbaarheid aan de wederpartij vereist.874 Het ant-

De 'zelfstandigheid der zaak' komt in het huidige artikel 6:228 BW niet terug, terwijl dwaling in de 
persoon (als bedoeld in lid 2 van art. 1358 BW oud) thans impliciet is geregeld. 
873 Zie in die zin reeds H. Drion in WPNR 4829: 'Het komt me voor dat de wederpartij van de dwalende, 
als eenmaal vaststaat dat hij diens dwaling begreep, zich wat betreft het belang van de dwaling voor het 
contracteren door de dwalende er niet op zal mogen beroepen dat hij dit belang niet had begrepen, als hij 
het onder de omstandigheden had behoren te begrijpen.' 

Sissella Bok, Lying, Moral Choice in Public and Private Life, biz. 6, merkt dienaangaande scherp op: 
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woord op de vraag welke partij bij dwaling het risico daarvan dient te dragen, hangt 
zoals gezegd af van de aard van de overeenkomst, de omstandigheden van het geval 
en de verkeersopvattingen 
Sedert het arrest Baris-Riezenkamp is de verhouding onderzoeksplicht - medede
lingsplicht regelmatig in procedures aan de orde geweest. Uit de jurisprudentie op dit 
terrein blijkt dat de vraag welk van de partijen een mededelingsplicht heeft sterk 
afhangt van de omstandigheden van het geval.876 Ook de onderhandelingspositie van 
partijen speelt daarbij een rol. Zo oordeelde de Hoge Raad in 1983 dat ingeval een 
partij het Nederlands gebrekkig beheerst op de wederpartij een verplichting rust zich 
ervan te vergewissen, dat die partij de strekking doorgrondt van hetgeen wordt over
eengekomen.877 

In 1991 werd overwogen dat indien de tekst van een bepaling uit een overeenkomst 
aanleiding kan zijn voor een misverstand over de betekenis daarvan, de partij die de 
tekst heeft opgesteld een mededelingsplicht heeft jegens de wederpartij.878 In 1994 
nam de Hoge Raad voor de partij die algemene voorwaarden hanteert jegens diens 
wederpartij een mededelingsplicht aan waar het de strekking van cruciale bepalingen 
betreft, tenzij aan die bepaling(en) redelijkerwijs slechts één betekenis kan worden 
gehecht.879 

5.3.1.2.3 Deskundigheid = gebondenheid? 

Indien de ene partij ten opzichte van de andere deskundiger is, is een beroep van de 
eerste op zijn onjuiste voorstelling in beginsel in strijd met de redelijkheid en billijk
heid en komt de dwaling voor zijn rekening. Een al te strak vasthouden aan de 
regel dat deskundigheid gebondenheid oplevert, kan er evenwel toe leiden dat de 
zorgvuldige partij die een deskundige meebrengt, bij dwaling zonder meer het risico 
op zich afgewenteld krijgt881 Dat de Hoge Raad inmiddels een aanmerkelijk genuan-

'The moral question of whether you are lying or not is not settled by establishing the truth or falsity of 
what you say. In order to settle this question, we must know whether you intend your statement to mis
lead. ' Cursiveringen van de auteur. 
875 J.L.P. Cahen, Preadvies Broederschap Cand.-Notarissen 1972, biz. 77, bepleit een redelijke risico
verdeling op basis van een afweging van de belangen van partijen. Asser-Hartkamp gaat daarentegen nog 
steeds uit van een wilsgebrek. Asser-Hartkamp II, nr. 168 e.V.. 
876 Zie bijv. het Slooppandarrest, HR 17 december 1979, NJ 1980, nt. G.J.S., AA 1981, nt. Van Dunne, 
waarin een mededelingsplicht werd aangenomen voor de partij die in de transactie het initiatief had 
genomen, in dit geval de koper. In HR 4 december 1987, NJ 1988, 345 (Willart-Snijders), en HR 23 
december 1988, NJ 1991, 166, werd de mededelingsplicht van de verkoper boven de onderzoeksplicht 
van de koper gesteld. Van Rossum, 1991, blz. 158 en blz. 138. 
877 Goudse handdruk, HR 14 januari 1983, NJ 1983,457, m. nt. P.A.S. 
878 Avery-VRG, HR 4 januari 1991, NJ 1991, 254. 
879 Trouwborst-Tollenaar & Wegener, HR 9 september 1994, NJ 1994, 285, m. nt. M.M.M. Het arrest 
wordt sterk bekritiseerd door Van Dunne, die de redenering van de Hoge Raad bestrijdt dat de gewraakte 
clausule in dit geval slechts één betekenis kon hebben. De rechtbank had hieraan immers reeds een 
betekenis gehecht die haaks stond op de uitleg van het hof. Van Dunne I, 1997, blz. 201. 
880 Kunsthandel Brandt, rechtbank Amsterdam 7 maart 1973, NJ 1974, 98 en Hilders-De Galan, HR 13 
maart 1981, NJ 1981,442. 
881 Beukinga-Van der Linde, HR 2 mei 1969, NJ 1969, 344, nt. G.J.S. Van Dunne I, 1997, blz. 419 en 
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ceerder standpunt ingenomen waar het deskundigheid betreft kan worden afgeleid uit 
het in 1994 gewezen Oldtimer-arrest. De casus is als volgt. 
Schirmeister had van De Heus een 22 jaar oude Citroen DS Break gekocht. Hij liet 
de auto bekijken door twee deskundigen, die van mening waren dat de auto in uitste
kende staat verkeerde. Na vijftien maanden bleek dat de kokerbalken waren doorge
roest. De gaten waren met behulp van polyester gedicht en vervolgens overgespoten. 
Schirmeister vorderde ontbinding van de koop op grond van bedrog, althans dwa
ling, en op grond van wanprestatie, subsidiair verborgen gebreken. Rechtbank en hof 
wezen de vordering af. De Hoge Raad stelde Schirmeister evenwel in het gelijk. De 
Hoge Raad achtte hier van belang dat de auto werd gekocht, naar de verkoper wist, 
om daarmee aan het verkeer deel te nemen. Aangezien aan de auto een gebrek kleef
de dat niet op eenvoudige wijze kon worden ontdekt en hersteld, zou een dergelijk 
gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren. De Hoge Raad 
achtte de actie op die grond toewij sbaar. 2 

Schirmeister had de auto gekocht op grond van de bevindingen van de deskundigen 
die hij had ingeschakeld. Daarmee werd een beroep op wanprestatie wegens niet-
nakoming van een garantie kansloos. Bedrog, dat wil zeggen wetenschap van het 
gebrek bij de verkoper en het bedrieglijk verbergen daarvan, kon niet worden bewe
zen. Er bleef derhalve enkel een beroep op dwaling over. 
Het raadplegen van deskundigen staat thans derhalve aan een geslaagd beroep op 
dwaling onder bepaalde omstandigheden niet meer in de weg, zo blijkt ook uit het 
standpunt van de Hoge Raad in het hierna in § 5.3.1.3.1. besproken arrest Hendriks-
ABN/AMRO, waarin het verweer van de bank dat Hendriks bij zijn transactie met de 
bank werd bijgestaan door deskundigen, werd verworpen.883 

488. Als men de arresten in ogenschouw neemt die na 1957 zijn gewezen, lijkt de afweging van medede-
lings- en onderzoeksplichten de burgerlijke rechter in het verleden niet altijd even goed te zijn afgegaan. 
Zie bijv. Turk-Van den Berg, HR 7 december 1984, NJ 1985, 771, m. nt. C.J.H.B., Kelly-Rietvelt, HR 11 
april 1986, NJ 1986, 570 en Ernst & Latten-Crombag Spaai, HR 18 april 1986, NJ 1986, 747, m. nt. G. 
882 HR 15 april 1994, NJ 1995, 614. In 1985 had de Hoge Raad de eigen onderzoeksplicht van de koper 
van een tweedehands auto nog zwaarder laten wegen dan de mededelingsplicht van de verkoper. Staven-
uiter-Oosterbaan es., HR 15 november 1985, NJ 1986, 213, nt. G; AA 1986, blz. 315, m. nt. J.H. Nieu-
wenhuis. In 1990 nam de Hoge Raad echter de koper van een tweedehands auto, die uitsluitend was 
afgegaan op de mededelingen van de verkoper, zonder een technisch onderzoek in te stellen, in bescher
ming. De mededelingsplicht van de professionele verkoper werd geacht voorrang te hebben boven de 
onderzoeksplicht van de niet-professionele koper. Van Geest-Nederlof, HR 21 december 1990, NJ 1991, 
251. Zie ook rechtbank Maastricht 3 april 1996, KG 1996, 197 (Schlösser-Collaris) waarin de onder-
zoeks- en mededelingsplichten van een professionele autodealer, Collaris, zwaarder wogen dan de eigen 
onderzoeksplicht van de koper. Het betrof een tweedehands auto, die na drie jaar gebruik uit twee aan-
eengelaste delen bleek te bestaan. Collaris' visie, dat de onbekendheid met dit gegeven haar niet kon 
worden aangerekend, omdat deze zeer moeilijk te constateren was, werd verworpen. 
883 HR 29 september 1995, NJ 1998, 81. 
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5.3.1.3 Vaststellingsovereenkomst en dwaling 

Hoezeer de vaststellingsovereenkomst in de belastingpraktijk ook vaste voet heeft 
verkregen, op privaatrechtelijk terrein heeft zij het Nederlandse rechtsleven bepaald 
niet stormenderhand veroverd. Rechtswetenschap en praktijk hebben het fenomeen 
vaak met een zekere reserve benaderd, niet in de laatste plaats omdat aarzeling be
stond ten aanzien van de vraag of, en zo ja in hoeverre, bij vaststellingsovereenkom
sten een beroep op dwaling mogelijk was. I. Boon twijfelde in 1945 bij het schrijven 
van een proefschrift over de vaststellingsovereenkomst in elk geval niet: een beroep 
op dwaling terzake van feiten of rechten die men bij het aangaan van de vaststel
lingsovereenkomst als vaststaand aannam, zou met succes kunnen worden ingesteld 
indien de partijen bij een juiste voorstelling deze vaststellingsovereenkomst waar
schijnlijk niet zouden zijn aangegaan, aldus de auteur. Met dwaling ten aanzien van 
feiten of rechten waarover de partijen in onzekerheid verkeerden en die zij juist 
daarom nader wilden vaststellen, kan evenwel geen rekening worden gehouden. De 
partijen gaan de vaststellingsovereenkomst immers juist aan om deze onzekerheid in 
zekerheid te doen verkeren.8 4 

In de literatuur wordt thans algemeen erkend dat de bepalingen van het algemeen 
deel van het verbintenissenrecht uitdrukkelijk of stilzwijgend op de vaststellings
overeenkomst van toepassing zijn. Ook de Toelichting op het NBW boek 7 gaat van 
deze premisse uit.885 De regels die betrekking hebben op de dwaling zijn op elke 
overeenkomst van toepassing en derhalve ook op de vaststellingsovereenkomst, 
zolang er geen duidelijk aanwijsbare reden is om het tegendeel aan te nemen. Een rol 
bij deze redenering speelt uiteraard dat het niet aangaat eerst een overeenkomst te 
sluiten waarbij men een probleem dat is gerezen als gevolg van een onzekerheid in 
een bepaalde zin oplost om vervolgens, wanneer het resultaat blijkt tegen te vallen, 
de overeenkomst vernietigd te willen zien. 
Zo oordeelde de Hoge Raad in 1991 dat de aard van de vaststellingsovereenkomst 
meebrengt dat zij de partijen bindt, ook voor zover zij afwijkt van de rechtstoestand 
die zonder deze overeenkomst tussen hen zou hebben bestaan. Een ondernemer met 
een boerenbedrijf in Zeeland viel onder de zogenoemde landbouwregeling, waardoor 
hij niet BTW-plichtig was. In 1997 werd de boerderij door brand verwoest. De scha
de werd door taxateurs vastgesteld op f767.480. Hierin was een bedrag van f95.452 
aan omzetbelasting begrepen. Nadat de verzekeraar het laatste deelbedrag van de 
schade had uitgekeerd adviseerde de belastingadviseur van de boer hem te opteren 

8 8 4 1 . Boon, De vaststellingsovereenkomst, proefschrift, 1945, blz. 10. 
885 De Toelichting bij het oorspronkelijke artikel 7.15.6. lid 2 vermeldde het volgende: 'Te goeder trouw 
gegeven en gehandhaafde onjuiste inlichtingen inzake hetgeen tussen partijen onzeker of in geschil geldt, 
kunnen bij vaststellingsovereenkomsten een beroep op dwaling niet rechtvaardigen. Zij kunnen in deze 
materie bijzonder makkelijk voorkomen en mede daardoor zouden zij, indien relevant geacht, de vast
stellingsovereenkomst op losse schroeven zetten., hetgeen met de strekking van de overeenkomst niet 
verenigbaar is. Partijen moeten als gewaarschuwd gelden en kunnen niet pretenderen van de juistheid van 
eikaars beweringen te mogen uitgaan, behoudens de bescherming tegen handelen tegen beter weten in.' 
Het artikellid is later geschrapt. 
886 Numann, 1979, blz. 283. 
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voor het ondernemerschap in de zin van de omzetbelasting. Door deze keuze achter
af kon de boer de omzetbelasting die de verzekeraar hem had uitbetaald, verrekenen. 
Bijna tien jaar later vorderde de verzekeraar restitutie van f 95.452 op grond van de 
stelling dat het indemniteitsbeginsel was geschonden. De Hoge Raad verwierp het 
cassatieberoep van de verzekeraar met de volgende overweging: 
'Uit het indemniteitsbeginsel vloeit voort dat de verzekerde geen vergoeding zal 
ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zal geraken. Zulks 
brengt evenwel niet mede dat de verzekerde tot terugbetaling is gehouden wanneer 
hij, nadat de schadevergoeding is vastgesteld, door het ontvangen van een voordeel 
in een duidelijkvoordeliger positie komt te verkeren. Dit zou niet stroken met de aard 
van de vaststellingsovereenkomst (..).'887 

In 1997 overwoog de Hoge Raad dat een vaststelling van de schade die de verzeke
raar moet vergoeden ertoe strekt onzekerheid of een geschil omtrent de hoegrootheid 
van de te vergoeden schade te beëindigen. Daarmee is niet verenigbaar dat de vast
stelling als ongeldig zou moeten worden beschouwd als uitkering van het vastgestel
de bedrag in strijd met het indemniteitsbeginsel zou komen doordat zij de verzekerde 
in een duidelijk voordeliger positie brengt. De vaststelling bindt partijen immers ook 
voor zover zij leidt tot een rechtstoestand die afwijkt van die welke tussen hen zou 
hebben bestaan indien zij omtrent de schadevaststelling geen regeling zouden hebben 
getroffen.888 

De partijen bij een vaststellingsovereenkomst sluiten deze om een bestaande of een 
toekomstige onzekerheid in hun onderlinge rechtsverhouding uit de wereld te helpen. 
Niet alle elementen van die overeenkomst zijn onzeker. Een aantal feiten staat vast, 
of wordt verondersteld vast te staan. Enkele elementen behoeven nadere vaststelling. 
Indien achteraf blijkt dat de partijen zich bij de beoordeling van deze tweede groep 
factoren hebben vergist, is een beroep op dwaling niet mogelijk. De dwaling wordt 
dan geacht in de overeenkomst te zijn verdisconteerd.889 Er wordt immers een aantal 
onzekere factoren op een bepaalde manier gewaardeerd. Blijkt later dat deze waarde
ring niet geheel juist is, dan moet de kans op deze onjuistheid bij het contracteren 
geacht worden te zijn aanvaard. Met andere woorden: dwaling in de onzekere feiten 
die het voorwerp van de vaststelling vormen, is geen rechtens relevante dwaling. 
Wie twijfelt, dwaalt niet. Dit brengt mee dat wèl kan worden gedwaald ten aanzien 
van de feiten die de partijen als vaststaand hebben aangenomen}90 Indien de veron-

887 OZ-Mangnus, HR 5 april 1991, NJ 1992, 244, m. nt. P.v.S. Zie ook HR 14 februari 1992, NJ 1992, 
245. 
888 HR 12 september 1997, RvdW 1997, 171C. 
889 Numann, 1979, blz. 286. H. Drion, RM Themis 1960, biz. 490, aangevallen door Van der Grinten, De 
dwaling in het privaatrecht, WPNR 5172 (1972). Zie ook Numann, blz. 286 en Van Rossum, 1991, blz. 
15 inzake Hercules Seghers, HR 3 april 1959, NJ 1959, 179. Vgl. ook Ebele Dillema II, HR 15 november 
1985, NJ 1986, 228 m. n.t Van der Grinten. 
890 Dekkleden, HR 20 december 1946, NJ 1947, 85. Zie ook HR 7 februari 1941, NJ 1941, 934, m. nt. 
E.M.M, HR 18 maart 1955, NJ 1955, 347, m. nt. L.E.H.R. Van Smeden-Ver. V. Chr. Onderwijs te 
Zaandam, HR 3 november 1972, NJ 1973, 37, Ebele Dillema II, HR 15 november 1985, NJ 1986, 228, 
m. nt. Van der Grinten. H.F.C. Schoordijk, De vaststellingsovereenkomst, vooral in het licht van titel 15 
van hel zevende boek van het Ontwerp Nieuw-B.W., WPNR 5283, (1973) blz. 742, noot 9. Zie ook 
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derstelling waarvan beide partijen bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst 
zijn uitgegaan onjuist blijkt, moet op deze omstandigheid een beroep kunnen worden 
gedaan. De aard van de vaststellingsovereenkomst brengt dit mee.891 Ook indien de 
partijen zich bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst verlaten op een taxa
tierapport dat achteraf een onjuiste grondslag bevat, is een beroep op dwaling moge
lijk.892 Daarvan zal, gezien de deskundigheid van de betrokken taxateurs, evenwel 
niet snel sprake zijn. In 1992 overwoog de Hoge Raad dat een vaststellingsovereen
komst, tot stand gekomen door minnelijke waardering, alleen kan worden vernietigd 
indien de belanghebbende: 
hetzij vóór de taxatie moest veronderstellen dat de taxateurs bij de waardering van 
de onderhavige goederen van onjuiste gegevens zouden uitgaan, 
Hetzij na de taxatie moest aannemen dat deze in redelijkheid niet tot een als juist te 
aanvaarden uitkomst had geleid. 

5.3.1.3.1 Eenzijdige dwaling bij vaststellingsovereenkomsten 

Hoewel literatuur en rechtspraak lijken uit te gaan van het vereiste dat bij een actie 
tot vernietiging van een vaststellingsovereenkomst sprake moet zijn van wederzijdse 
dwaling, bestaat er, zo blijkt uit het vorenstaande, voor eenzijdige dwaling bij vast
stellingsovereenkomsten geen reden om af te wijken van de hoofdregel dat dwaling 
tot vernietiging van de overeenkomst kan leiden, ongeacht de vraag of ook de we
derpartij in dwaling verkeerde. Het gaat er bij dwaling immers om dat de betrokken 
contractant heeft gedwaald in hetgeen hij als vaststaand aan de vaststelling ten 
grondslag heeft gelegd, en dat zijn wederpartij met dit uitgangspunt bekend was of 
behoorde te zijn.894 

In 1995 wees de Hoge Raad een arrest waaruit blijkt dat een vaststellingsovereen
komst ook kan worden vernietigd als sprake is van dwaling bij één der partijen. De 
casus is als volgt. 
Hendriks, die cliënt was bij de ABN-AMRO, toonde belangstelling voor de handel 
in opties via de bank. Na een halfjaar handelen had hij forse verliezen geleden. Dit 
vormde de aanleiding voor een gesprek tussen de directie van de bank en Hendriks, 
waarbij ook diens accountant aanwezig was. De partijen kwamen in 1990 tot een 
vaststellingsovereenkomst, waarbij de bank Hendriks enigszins tegemoetkwam in de 
schade die hij had geleden. Begin 1991 werd Hendriks zich ervan bewust dat hij zich 

Numann, 1979, blz. 286. 
891 Ariëns-Staat, HR 3 maart 1916, NJ 1916, 525. Zie ook Kamphuisen, 1961, blz. 115, en Schoordijk, 
WPNR 5283, blz. 747. 
892 HR 25 februari 1937, NJ 1937, 1058, m. nt. E.M.M. Het betrof een nalatenschap die voor het over
grote deel uit het kapitaal van een maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen. Een der erfge
namen nam het erfdeel van een mede-erfgenaam over tegen een prijs, die was vastgesteld overeenkomstig 
een door een derde uitgebracht taxatierapport. Achteraf bleek het rapport slechts 60% van de werkelijke 
waarde aan te geven, zodat ook de prijs voor het erfdeel veel te laag was gesteld. De verkoper vroeg 
vernietiging wegens dwaling, met succes. Kamphuisen, 1961, blz. 129. 
893 HR 19 augustus 1992, BNB 1993/222, m.nt. A. Meering, zie ook § 5.3.1.4.3. 
894 Numann, 1979, blz. 287. 
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tot de verkeerde had gewend en richtte hij alsnog een verzoek om schadevergoeding 
aan de Klachtencommissie Optiebeurs.895 De commissie oordeelde evenwel dat zij 
Hendriks klacht niet in behandeling kon nemen. Hij had ter zake daarvan immers 
reeds een vaststellingsovereenkomst gesloten. Hendriks vorderde vervolgens in 
rechte primair vernietiging van de vaststellingsovereenkomst op grond van dwaling, 
en subsidiair een verklaring voor recht dat de bank in strijd handelde met redelijk
heid en billijkheid door hem aan die overeenkomst te houden. Aan zijn vorderingen 
legde hij ten grondslag a) dat de directie van de bank hem tijdens de besprekingen 
had medegedeeld dat hij ter zake van de verliezen geen enkel recht jegens de bank 
kon doen gelden en b) dat de bank, overeenkomstig de jurisprudentie van de Klach
tencommissie Optiebeurs, 75% van zijn schade had dienen te vergoeden, aanzienlijk 
meer dan het bedrag dat bij de vaststelling was overeengekomen. Het hof oordeelde 
ten aanzien van de eerste vordering dat in een geschil tussen partijen weliswaar in 
het algemeen niet van een partij kan worden verlangd dat zij de ander inlicht over 
haar rechtspositie ten opzichte van de eerstbedoelde partij, maar dat zulks in het 
onderhavige geval anders lag indien de stellingen van Hendriks juist waren dat hij 
recht zou hebben gehad op een aanzienlijk hogere schadevergoeding dan was over
eengekomen met de bank. De rol die banken in het maatschappelijk verkeer vervul
len, aldus het hof, verhindert te aanvaarden dat een bank haar cliënt onjuiste infor
matie verschaft over diens rechtspositie. De - niet deskundige - cliënt zal immers 
mogelijk snel geneigd zijn op stellige mededelingen van de - wèl deskundige - bank 
af te gaan. Bovendien heeft de relatie tussen bank en cliënt een vertrouwenskarakter 
en heeft de bank zich in haar algemene bankvoorwaarden verplicht naar beste ver
mogen met de belangen van haar cliënten rekening te houden. Om hierin klaarheid te 
krijgen gelastte het hof bij tussenarrest een comparitie van de partijen. Tegen dit 
tussenarrest stelde de bank cassatieberoep in. Zij was van mening dat tussen haar en 
Hendriks een dading was gesloten. Aard en strekking van die overeenkomst brachten 
volgens haar mee dat de partijen een geding over, en derhalve een onderzoek van de 
rechter naar de juistheid van de stellingen van Hendriks hadden willen voorkomen, 
zodat het hof zich reeds om die reden had moeten onthouden van zo'n onderzoek. 
De Hoge Raad verwierp dit betoog, oordelend dat in beginsel ook een overeenkomst 
als de onderhavige wegens dwaling kan worden vernietigd indien daarvoor gronden 
zijn. In verband daarmee was het hof gehouden, de feiten en omstandigheden die 
Hendriks voor zijn beroep op dwaling had aangevoerd, te onderzoeken. De bank 
voerde verder nog aan dat Hendriks bij de besprekingen met de bank werd bijgestaan 
door zijn accountant, dat hij een week de tijd had gehad om de overeenkomst te 
ondertekenen en dat hij zijn advocaat om advies had gevraagd. Dit waren haars in
ziens omstandigheden die konden meebrengen, dat de dwaling voor rekening van 
Hendriks diende te blijven. De Hoge Raad verwierp ook deze stelling. Het hof had 
niet miskend dat de aard van de overeenkomst van belang is voor de vraag of een 

195 Hendriks had van het bestaan van deze Commissie kennis kunnen nemen in het 'Officieel Bericht' 
van de optiebeurs dat hem vóór de aanvang van de transacties was uitgereikt. De directie van de bank 
verwees hem niet naar de Klachtencommissie, maar onderhandelde rechtstreeks met hem. 
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dwaling voor rekening van de dwalende zou moeten blijven. Niettemin had het hof 
terecht geoordeeld dat naast de genoemde omstandigheden ook de overige omstan
digheden van het geval van belang kunnen zijn. De inlichtingen die het hof verlangde 
strekten - mede - ertoe die omstandigheden vast te stellen, aldus de Hoge Raad. 
De bank had Hendriks op het verkeerde been gezet waar het ging om feiten waarover 
Hendriks meende dat zij zeker waren, namelijk dat hij geen enkel recht jegens de 
bank zou hebben. Nu de bank in haar mededelingsplicht jegens haar cliënt tekort was 
geschoten, kon Hendriks terecht een beroep op dwaling doen. 
Uit het voorgaande blijkt dat (vaststellings)overeenkomsten vernietigbaar zijn op 
grond van eenzijdige dwaling indien op de wederpartij een onderzoeks- en/of mede
delingsplicht rustte die niet werd vervuld. In het in § 5.3.1.2.3. besproken Oldtimer
arrest vloeide deze verplichting voor de verkopende partij voort uit het algemeen 
belang van de verkeersveiligheid. In het hierboven besproken arrest Hendriks-ABN 
AJVIRO vloeide voor de bank een mededelingsplicht voort uit de zorgvuldigheids-
verplichting die banken worden geacht jegens hun - veelal ondeskundige - cliënten 
in acht te nemen.8 7 

5.3.1.4 Fiscale vaststellingsovereenkomst en dwaling 

Bij de aantasting van fiscale vaststellingsovereenkomsten spitst de vraag zich mis
schien nog sterker dan in het privaatrecht toe op de naleving van mededelings- en 
onderzoeksplichten van de partijen die bij de overeenkomst zijn betrokken. Dat geldt 
zowel voor de Belastingdienst als voor de belanghebbende. Op de Belastingdienst 
als overheidsorgaan rust op grond van algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
bij het sluiten van een fiscale vaststellingsovereenkomst een bijzondere zorgvuldig-
heidsverplichting jegens de burger, waaruit een mededelingsplicht kan voortvloeien 
over de rechtsgevolgen van het compromis, de toepassing van wettelijke bepalingen, 
de gevolgen van de vaststellingsovereenkomst voor andere middelen en dergelijke. 

896 HR 29 september 1995, NJ 1998, 81. Zie ook NJB 20 oktober 1995, afl. 37, blz. 510. 
897 Van Lanschot-Berthe Bink, HR 1 juni 1990, NJ 1991, 759. De Hoge Raad overwoog dat 'het een 
professionele credietverlener als de bank alleen dan vrijstaat te betogen dat de dwaling voor rekening van 
de particuliere borg moet blijven indien hij stelt, en voor zover nodig bewijst, dat hij de borg omtrent die 
risico's heeft voorgelicht.' In dezelfde zin Leutscher-Banco de Jerez SA, HR 15 november 1996, NJ 
1997, 152, en Rabobank-Everaars, HR 23 mei 1997, RvdW 1997, 128c. Van Dunne, 1997, I, blz. 541 
e.V. Zie ook J.M. van Dunne, Aansprakelijkheid van de bank als adviseur, WPNR 6234, inzake Verity & 
Spindler v. Lloyds Bank, High Court, 4 september 1995, QB Division (Leeds CCC) no. 337, waarin werd 
geoordeeld dat de bank in haar zorgplicht jegens haar cliënten tekort geschoten was, en hun schade 
diende te vergoeden. Het betrof een mislukte poging van een particulier echtpaar tot projectontwikkeling. 
Taylor J. oordeelde dat de bank had moeten begrijpen dat het plan 'not feasible' was. De berekeningen 
van het echtpaar werden niet gecontroleerd en men had het echtpaar niet gewezen op de noodzaak, 
deskundig advies in te winnen inzake de werkelijke kosten die met het project zouden zijn gemoeid. 
In 1998 onderschreef de Hoge Raad het oordeel van het hof dat de maatschappelijke functie van banken 
een bijzondere zorgplicht meebrengt, zowel jegens de cliënten uit hoofde van de met hen bestaande 
contractuele verhouding, als jegens derden, met wier belangen zij rekening behoren te houden op grond 
van hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. HR 9 januari 1998, RvdW 1998, 13. 
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Daar staat tegenover dat de belastingplichtige jegens de Belastingdienst een wettelij
ke informatieplicht heeft waar het gegevens en inlichtingen betreft die voor de be
lastingheffing te zijnen aanzien van belang zijn, aldus de tekst van artikel 47 lid 1 
sub a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Ingevolge het bepaalde in artikel 
49 van de wet moeten de gegevens en inlichtingen 'duidelijk, stellig en zonder voor
behoud' worden verstrekt. Om de belastingschuld correct te kunnen vaststellen moet 
de Belastingdienst immers in de eerste plaats inzicht kunnen krijgen in de handelin
gen die de belanghebbende feitelijk heeft verricht. De bepalingen van artikel 47 
AWR zijn gericht op het wegnemen van deze 'informatie-achterstand'. Op grond 
daarvan heeft de Belastingdienst de bevoegdheid te verlangen dat belanghebbende 
gegevens en inlichtingen verstrekt dan wel boeken, bescheiden en andere gegevens
dragers of de inhoud daarvan beschikbaar stelt indien deze van belang kunnen zijn 
voor de belastingheffing te zijnen aanzien of ten aanzien van derden. 

5.3.1.4.1 Omvang informatieverplichting van de belanghebbende 

De belanghebbende dient bij het verstrekken van informatie volledige openheid te 
betrachten. Hij behoeft de Belastingdienst evenwel niet bij te staan in de fiscale 
duiding van het voorliggende feitencomplex. Beide partijen worden daartoe in be
ginsel in gelijke mate in staat geacht. De belanghebbende behoeft de Belastingdienst 
derhalve geen inzage in de fiscaalrechtelijke onderbouwing en waardering van zijn 
standpuntbepaling te geven. Zulks volgt uit het 'fair-trialbeginsel'. Indien de Belas
tingdienst het recht zou krijgen om de argumenten die tegen een belanghebbende 
pleiten op een presenteerblaadje aangeboden te krijgen, zou dit de gelijke kansen van 
de partijen in een procedure immers ernstig verstoren. Op die grond worden het 
vertrouwensvol beraad tussen belastingadviseur en cliënt, correspondentie, adviezen 
en dergelijke, buiten het inzagerecht van de Belastingdienst gebracht en is de open
bare accountant niet gehouden inzage te verlenen in het fiscale dossier dat fiscale 
correspondentie, adviezen en beschouwingen bevat.898 

Ook bij het maken van afspraken die van invloed zijn op de heffing of invordering 
van rijksbelastingen zal derhalve openheid moeten worden betracht. Wordt bij het 
maken van afspraken tussen de Belastingdienst en een belastingplichtige door de 
laatste bewust een onjuiste voorstelling van zaken gegeven, dan kan de Belasting
dienst bij ontdekking daarvan de gemaakte afspraken terzijde leggen en alsnog na-
heffen. Indien de belanghebbende bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst 
bewust informatie heeft achtergehouden die essentieel is voor de besluitvorming van 
de inspecteur, dan is een actie tot nakoming van een dergelijke vaststellingsovereen
komst kansloos. Heeft hij het onopzettelijk gedaan, dan heeft de inspecteur hem 

898 Mededeling van de Staatssecretaris van 5 januari 1994 nr. 10DGM4, V-N 1994, blz. 456. Gedragsco
de openbare accountants-fiscus nr. AFZ94/4517M, § 5.6. 
899 Rechtbank Amsterdam, KG94/20448P 18 augustus 1994, Infobulletin 94/760. De kort-gedingrechter 
verklaarde zich in deze procedure evenwel onbevoegd, omdat een uitspraak van zijn kant gelijk zou staan 
aan een oordeel over de opgelegde aanslagen. Dit oordeel is immers uitsluitend voorbehouden aan de 
belastingrechter. 
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wellicht niet de juiste vragen gesteld en heeft hij zich in onvoldoende mate gekweten 
van zijn onderzoeksplicht. Is dat niet het geval, dan zal de inspecteur alsnog gebon
den zijn, zo blijkt ook uit de hieronder weergegeven uitspraak van de belastingkamer 
van het hof Amsterdam uit 1996. 
Het hof oordeelde dat afspraken tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige 
alleen terzijde kunnen worden gesteld indien sprake is van gewijzigde omstandighe
den, of indien de afspraken berusten op dwaling door het verstrekken van onjuiste 
informatie aan de zijde van de belastingplichtige. Het betrof een navorderingsaanslag 
in de inkomstenbelasting over het jaar 1991. Deze was opgelegd aan de directeur
grootaandeelhouder van een BV, omdat de inspecteur van mening was dat de over
heveling van winst naar een turbo-BV moest worden aangemerkt als een middellijke 
uitdeling. De belanghebbende kwam hiertegen op, onder meer met het argument dat 
afspraken waren gemaakt met de inspecteur. Het feit dat de belanghebbende zich bij 
de totstandkoming van de afspraken (onder meer) niet had uitgelaten over mogelijk 
te behalen fiscaal voordeel kon niet als het bewust verstrekken van onjuiste informa
tie worden aangemerkt, zoals de Belastingdienst wilde. De inspecteur had hem daar 
immers niet naar gevraagd. Ook het aandragen van nieuwe argumenten voor de ge
volgde handelwijze kon niet als het verstrekken van onjuiste informatie worden ge
kwalificeerd. Van gewijzigde omstandigheden was geen sprake. Nu er al evenmin 
schijnhandelingen waren verricht, was van een middellijke uitdeling geen sprake en 
werd de Belastingdienst in het ongelijk gesteld. 

5.3.1.4.2 Mededelingsplicht bij onderhandelingen 

Indien tussen belanghebbende en de Belastingdienst onderhandelingen worden ge
voerd over een standpunt dat de Belastingdienst voor de toekomst in zal nemen, kan 
het voor een juiste besluitvorming van de Belastingdienst echter wèl noodzakelijk 
zijn fiscale beweegredenen op tafel te leggen. De post 'belastinglatenties' op de 
jaarrekening van een onderneming bevat bijvoorbeeld in het algemeen een verzame
ling onzekerheden over de fiscale aspecten van bepaalde onderdelen van het feiten
complex. Wil de belanghebbende daarover van tevoren duidelijkheid, dan spreekt 
het mijns inziens vanzelf dat hij wèl openheid geeft over de fiscale duiding van het 
feitencomplex zoals die hem voor ogen staat. 
Zo oordeelde het hof Amsterdam in 1993 dat voldoende duidelijk en concreet voor
overleg over een feitelijke of rechtskwestie te honoreren vertrouwen kan opwekken. 
Dit ligt anders indien belanghebbende heeft nagelaten de inspecteur van alle rele
vante feiten en omstandigheden op de hoogte te stellen, waar dat wèl op haar weg 
had gelegen. In dit geval had belanghebbende getracht het standpunt van de inspec
teur ook te betrekken op situaties die tijdens het vooroverleg niet expliciet aan de 
orde waren gesteld. Het hof verwierp de stelling van de belanghebbende dat de in
specteur uit de stukken die hem waren voorgelegd had kunnen opmaken dat zijn 

1 Hof Amsterdam 26 juni 1996, Infobulletin 97/81. 
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standpunt ook voor die situaties te gelden had. Volgens het hof rustte op de belang
hebbende in deze kwestie een actieve mededelingsplicht.901 

Ook waar het uitlatingen als toezeggingen of inlichtingen betreft spelen medede-
lings- en onderzoeksplichten een belangrijke rol. Zo overwoog de Hoge Raad in 
1994, dat het gebrek aan wetenschap inzake de verschuldigdheid van bouwgrondbe
lasting aan de gemachtigde van de belanghebbende te wijten was, en derhalve aan de 
belanghebbende zelf, nu de gemachtigde bij zijn vraagstelling aan de gemeente ver
wijtbaar onzorgvuldig was geweest. Belanghebbendes gemachtigde had de gemeente 
verzocht zich uit te spreken over de verschuldigdheid van ontsluitingsbij dragen bij 
een eventuele aankoop van een perceel. De gemeente bevestigde schriftelijk dat geen 
ontsluitingsbij dragen verschuldigd waren. Met deze mededeling in de hand bestreed 
de belanghebbende de aanslag bouwgrondbelasting, die hem na de koop van het 
perceel werd opgelegd. Het hof ging er evenwel vanuit, dat belanghebbendes ge
machtigde van meet af aan wist dat de gemeenteraad een verordening tot heffing van 
bouwgrondbelasting had vastgesteld. Ondanks die wetenschap had de gemachtigde 
zijn vragen niet mede afgestemd op het al dan niet verschuldigd zijn van bouw
grondbelasting, maar slechts geïnformeerd naar de kosten die voor rekening van zijn 
cliënt kwamen. Nu niet expliciet navraag was gedaan naar de verschuldigdheid 
van bouwgrondbelasting was belanghebbendes gemachtigde tekortgeschoten in zijn 
onderzoeksplicht. Er kon op die grond geen beroep worden gedaan op opgewekt 
vertrouwen. 

Het behoeft echter niet altijd te gaan om een mededeling die wordt gedaan naar aan
leiding van een vraag. Een spontane mededeling van de Belastingdienst waarvan de 
belanghebbende weet of zou kunnen weten dat deze onjuist is, vergt nader onder
zoek, wil sprake zijn van opgewekt vertrouwen. In 1995 oordeelde de rechtbank 's-
Hertogenbosch dat een belastingschuldige geen vertrouwen kon ontlenen aan een 
schriftelijke mededeling van de ontvanger dat de belastingschuld over de jaren 1981 
tot en met 1983 zou zijn voldaan. De belastingschuldige had de aanslagen inkom
stenbelasting over de genoemde jaren namelijk tot voor de Hoge Raad bestreden, en 
was daarbij in het ongelijk gesteld. Hij wist derhalve, of moest in elk geval weten, 
dat hij ter zake van deze aanslagen niets aan de ontvanger had voldaan. Het verzet 
tegen de opgelegde dwangbevelen werd afgewezen.903 In dit geval had het op de weg 
van de belastingschuldige gelegen om bij ontvangst van de mededeling van de ont
vanger uitdrukkelijk na te vragen op welke wijze van verrekening of betaling sprake 
was geweest, te meer daar dit kennelijk in zijn eigen administratie niet was terug te 
vinden. Net als in het vorige geval had de belastingschuldige zich onvoldoende ge
kweten van zijn onderzoeksplicht en dat maakte een beroep op opgewekt vertrouwen 
kansloos. 

Ook op de Belastingdienst kan de plicht rusten nader onderzoek te doen naar de 
juistheid van de informatie die hem in het kader van een in te nemen standpunt of te 

901 Hof Amsterdam, 28 september 1993, V-N 1994, blz. 367. 
902 HR 7 december 1994, BNB 1995/36, FED FW 1995/15, m. nt. J.A. Smit. 
903 Rechtbank 's-Heitogenbosch 3 februari 1995, Infobulletin 95/282. 
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sluiten vaststellingsovereenkomst wordt verstrekt. In 1997 overwoog de Hoge Raad 
in een bijzonder geval - het betrof een interne kwestie van de fiscus - dat de inspec
teur die zich had laten (mis)leiden door de - onware - mededeling van de gemachtig
de van een belastingplichtige dat het ministerie in het licht van recente kasgeldjuris
prudentie een compromis mogelijk achtte over de zakelijkheid van een bepaalde 
aandelentransactie, geen beroep op dwaling toekwam. Het hof had dit beroep van de 
inspecteur verworpen. Het achtte aannemelijk dat de inspecteur 'op andere grond dat 
de enkele mededeling van de gemachtigde zich bevoegd achtte met de gemachtigde 
in onderhandeling te treden'. De Hoge Raad ging hierin mee en verwierp het cassa
tieberoep op dit punt. 

5.3.1.4.3 Grenzen aan de informatieplicht - welke informatie is nog fiscaal 
relevant? 

Hierboven is reeds aangegeven dat de belastingplichtige in beginsel volledige open
heid dient te betrachten bij het vervullen van zijn informatieplicht jegens de Belas
tingdienst. Daarbij is tevens een eerste begrenzing van die informatieverplichting 
aangegeven, namelijk dat de belastingplichtige de Belastingdienst geen inzage be
hoeft te geven in de fiscaalrechtelijke onderbouwing en waardering van zijn stand
punt. Een tweede begrenzing, van meer inhoudelijke aard, kan worden gevonden in 
de fiscale relevantie van de te verstrekken informatie. Die relevantie hangt af van het 
karakter van de fiscaalrechtelijke bepaling, op grond waarvan informatie wordt ge
vraagd of actief verstrekt. Een tweetal arresten van de Hoge Raad kan deze stelling 
verduidelijken. 
Het eerste arrest betreft een ondernemer die een garagebedrijf dreef. Tengevolge van 
een bestemmingsplan zouden te zijner tijd onteigening en verplaatsing van het be
drijf plaatsvinden. In verband hiermee bood hij in 1982 de onroerende goederen die 
deel uitmaakten van zijn bedrijf aan Rijkswaterstaat te koop aan. Rijkswaterstaat liet 
de onroerende goederen met toestemming van de ondernemer taxeren door een onaf
hankelijk taxateur, die een onderhandse verkoopwaarde vaststelde van f630.000. 
Tot verkoop kwam het evenwel niet, omdat Rijkswaterstaat de ondernemer geen 
alternatieve vestigingsplaats voor zijn bedrijf wilde aanbieden. Eind 1983 zette de 
ondernemer zijn bedrijf om in een BV. De onroerende goederen, die tot het onder
nemingsvermogen behoorden, werden daarbij overgebracht naar privé. In verband 
daarmee vond eind 1983 in overleg met de inspecteur een minnelijke waardering van 
de onroerende goederen plaats door een rijkstaxateur en een beëdigd make
laar/taxateur gezamenlijk. Deze stelden de verkoopwaarde van de onroerende goede
ren voor het bepalen van de stakingswinst vast op f 400.000. Belanghebbende ver
meldde dit bedrag in zijn aangiftebiljet inkomstenbelasting over 1983. Medio 1984 
kwam Rijkswaterstaat op de onteigeningskwestie terug. Er werden nieuwe onderhan-

904 HR 17 december 1997, BNB 1998/125 m. nt. P.J. Wattel, FED FW 1998/307, m. nt. A.K.H. Klein 
Sprokkelhorst. 
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delingen gevoerd en begin 1985 kwamen de garagehouder en Rijkswaterstaat alsnog 
tot overeenstemming over de verplaatsing van belanghebbendes bedrijf. Het onroe
rend goed werd daarbij opnieuw getaxeerd, ditmaal op een onderhandse verkoop
waarde van f655.000. Eind 1985 vond de minnelijke verwerving plaats, waarbij 
Rijkswaterstaat een bedrag van in totaal f 1.482.725 betaalde. 
Toen de inspecteur dit vernam achtte hij de Belastingdienst benadeeld en legde hij 
de garagehouder over het jaar 1983 een navorderingsaanslag op. In de beroepspro
cedure tegen deze aanslag stelde de inspecteur dat de garagehouder te kwader trouw 
had gehandeld door het resultaat van de eerste taxatie door Rijkswaterstaat te ver
zwijgen. Het hof achtte het evenwel aannemelijk dat de taxateurs van de Belasting
dienst bij de minnelijke waardering in 1983 beroepshalve op de hoogte waren, dan 
wel op de hoogte hadden kunnen zijn, van alle voor de taxatie van belang zijnde 
feiten of omstandigheden. Zij waren blijkens het taxatierapport immers op de hoogte 
van het bestemmingsplan. Dit was voldoende uitgangspunt om alle relevante infor
matie boven tafel te kunnen krijgen. In het midden kon derhalve blijven, aldus het 
hof, of in 1983 onderhandelingen tussen de garagehouder en Rijkswaterstaat hadden 
plaatsgevonden, dit te meer daar vaststond dat de garagehouder niet had verkocht en 
toen ook niet was geïnteresseerd in verkoop, omdat geen alternatieve vestigings
plaats voorhanden was. Het kon de garagehouder derhalve niet worden tegengewor
pen dat hij de taxateurs niet had ingelicht over de taxatie door Rijkswaterstaat. Het 
cassatieberoep van de staatssecretaris werd verworpen met de overweging dat de 
aard van de overeenkomst tussen de belanghebbende en de Belastingdienst mee
bracht dat geen betekenis toekwam aan gegevens die na de taxatie over de waarde 
van de goederen bekend werden . 

Uit de casus blijkt dat de garagehouder jegens de Belastingdienst in 1983 geen in
formatieverplichting had ten aanzien van het aanbod van Rijkswaterstaat, nu dit om 
zakelijke redenen niet was aanvaard. Aan het aanbod kwam immers voor het vast
stellen van de jaarwinst geen betekenis toe. Het was niet fiscaal relevant. Uit het 
tweede arrest, eveneens uit 1995, kan in dit kader worden afgeleid dat de fiscale 
relevantie bij elke belastingsoort anders kan liggen. Het betrof hier informatie die 
moest worden verstrekt op grond van het bepaalde in de Successiewet. 
Een belastingplichtige had ter zake van de waardering van een woonhuis, behorend 
tot een nalatenschap, aan de inspecteur Registratie en Successie een taxatierapport 
van een onafhankelijk makelaar overgelegd waarin de waarde in het economische 
verkeer van het woonhuis, dat was verhuurd, werd vastgesteld op f 150.000. De 
ambtelijk deskundige van de Belastingdienst wist echter bij een contra-expertise 
door gesprekken met omwonenden te achterhalen dat de huurder van het woonhuis 
reeds vóór het overlijden van de erflaatster een bod op het woonhuis had uitgebracht 
van f275.000 en nog steeds 'gegadigde' was voor een eventuele aankoop van het 
woonhuis. De erfgenamen hadden dit bod weliswaar niet geaccepteerd, maar het hof 
leidde hieruit af dat de waarde in het economische verkeer ten tijde van het overlij-

905 HR 19 augustus 1992, BNB 1993/222c*, FED FW 1992/793 m. nt. A.K.H. Klein Sprokkelhorst 
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den ten minste moest worden gesteld op het bedrag van het uitgebrachte bod. De 
Hoge Raad verwierp het cassatieberoep tegen dit oordeel. 
De reden die de erfgenamen wellicht sterk zal hebben geprikkeld om het bod van de 
huurder niet te aanvaarden is het vooruitzicht om in het successierecht aanzienlijk 
hoger te worden aangeslagen. Een zuiver fiscaal motief derhalve. De reden die de 
garagehouder had om het bod van Rijkswaterstaat niet te aanvaarden lag primair in 
het ontbreken van een alternatieve vestigingsplaats en verborg derhalve niet een 
dergelijk motief. Men kan de beide casus natuurlijk zien als uiteenlopende feitelijke 
beslissingen van twee hoven die in cassatie standhielden. Het is echter aardiger om 
uit de beide gevallen te concluderen dat het begrip 'waarde in het economische ver
keer' als bedoeld in artikel 21 lid 1 van de Successiewet 1956 wellicht een andere 
waarderingswijze meebrengt dan het winstbegrip als neergelegd in artikel 7 van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964. Een noodzakelijk gevolg hiervan is dat de in
formatieverplichting anders wordt ingekleurd. In het eerste geval kon het de garage
houder niet worden aangerekend dat hij het bod van Rijkswaterstaat niet had be
kendgemaakt, nu dit niet fiscaal relevant was. In het tweede geval was het bod van 
de huurder op het woonhuis, mede gezien de omstandigheid dat het bod nog steeds 
gold, wèl informatie die voor de belastingheffing van belang was, zodat de erfgena
men hier wèl verplicht waren geweest daarvan melding te maken. 

5.3.1.5 Mededelingsplicht Belastingdienst en rechtsdwaling 

Het komt bij het sluiten van fiscale vaststellingsovereenkomsten een enkele maal 
voor dat de belanghebbende achteraf tracht deze vernietigd te krijgen met een beroep 
op dwaling in het recht. Het begrip rechtsdwaling is niet in de wet geregeld. De al
gemene beginselen van dwaling zijn ook op rechtsdwaling van toepassing. Een be
roep op dwaling in het objectieve recht zal echter veelal worden afgewezen omdat 
deze aan eigen schuld te wijten is of voor risico van de dwalende komt. Ook de 
belastingrechter houdt aan deze stelregel vast, zo blijkt uit de hierna besproken ge
vallen. 
In 1973 baseerde een ondernemer zijn beroep op dwaling tevergeefs op een passage 
uit Elseviers Belastingalmanak. Toen de inspecteur hem een compromis aanbood in 
verband met verzwegen inkomsten, met het verzoek dit voor akkoord te tekenen, 
raadpleegde hij de genoemde belastingalmanak, waarin letterlijk viel te lezen: 'Een 

906 Hof Amsterdam 12 april 1995, HR 19 juni 1996, nr. 31.358, niet gepubliceerd. 
907 Zie in dit verband ook hof Amsterdam 7 januari 1963, BNB 1963/203, waarin het hof oordeelde dat 
de inspecteur Registratie en Successie niet aan een overeenkomst tot minnelijke waardering was gebon
den. Een woonhuis waarop ten tijde van het overlijden van erflater een vruchtgebruik rustte, was door 
twee deskundigen getaxeerd op f 15.000. Enkele maanden later verkochten de erfgenamen en vruchtge
bruikster het pand voor f 50.000. Nu was gesteld noch gebleken dat tussen de overlijdensdatum en de dag 
van verkoop zich omstandigheden hadden voorgedaan die de verkoopwaarde in gunstige zin hadden 
beïnvloed, werd de verkregen opbrengst terecht aan de heffing van successierecht ten grondslag gelegd, 
aldus het hof. 
908 Van Rossum, 1991, blz. 9. 
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tegenover de inspecteur afgelegde akkoordverklaring ontneemt U niet het recht om 
tegen de navorderingsaanslag in beroep te gaan.' De ondernemer tekende voor ak
koord en kwam vervolgens op tegen de navorderingsaanslag die uit het compromis 
voortvloeide. Toen hem werd voorgehouden dat het compromis bindend was, beriep 
hij zich, onder verwijzing naar de gewraakte passage, op verschoonbare dwaling. 
Het hof oordeelde evenwel zonder meer dat daarvan geen sprake kon zijn. De Hoge 
Raad sloot zich hierbij aan en oordeelde dat de vaststellingsovereenkomst bindend 

909 

was. 

Als hoofdregel geldt derhalve dat dwaling inzake het bestaan en de inhoud van 
rechtsregels in de regel voor rekening van de belastingplichtige komt. Is de Belas
tingdienst evenwel zodanig tekortgeschoten in zijn mededelingsplicht jegens de 
belanghebbende dat sprake is van schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, dan 
kan van die regel worden afgeweken, zo blijkt uit een uitspraak van het hof 's-
Gravenhage uit 1991. 
De inspecteur omzetbelasting had met een ondernemer in het zicht van een door deze 
te sluiten crediteurenakkoord een compromis gesloten. In zijn schriftelijke vastleg
ging van het compromis ging de inspecteur wèl in op de fiscale gevolgen van het feit 
dat niet alle debiteuren zouden betalen, maar zweeg hij over de overige fiscale ge
volgen van het in de maak zijnde akkoord. Doordat de crediteuren slechts gedeelte
lijk zouden worden betaald, ontstond in beginsel een nieuwe schuld in de omzetbe
lasting. Uit het crediteurenakkoord vloeide derhalve een naheffingsaanslag omzet
belasting voort. Het hof vernietigde deze, waarbij werd overwogen dat de Belasting
dienst zijn recht om een naheffingsaanslag op te leggen had verwerkt, omdat onvol
doende rekening was gehouden met de belangen van zijn in financiële moeilijkheden 
verkerende wederpartij. 
Hieruit kan niet worden geconcludeerd dat aan de zijde van de Belastingdienst in het 
algemeen een mededelingsplicht bestaat terzake van de fiscale gevolgen die aan het 
sluiten van een vaststellingsovereenkomst zijn verbonden. In 1996 verwierp het hof 
's-Hertogenbosch de stelling van de belastingplichtige dat zij het compromis niet zou 
hebben gesloten als zij had geweten dat zij naast het overeengekomen bedrag nog 
eens heffingsrente moest betalen. Het compromis, waarbij een 'all-in' bedrag was 
overeengekomen, voorzag niet in het buiten toepassing blijven van de wettelijke 
heffingsrenteregeling. Het hof vatte haar stelling daarom op als een dwaling in het 
recht, die echter voor haar rekening moest blijven. n 

In 1998 verwierp ook het hof 's-Gravenhage het standpunt van de belastingplichtige 
dat als gevolg van dwaling geen rechtsgeldige overeenkomst met de inspecteur tot 
stand was gekomen, omdat zij bij het sluiten van de overeenkomst onvoldoende en 
deskundige bijstand van haar gemachtigde had gekregen en de draagwijdte van de 
overeenkomst onvoldoende doorzag. Tussen de partijen was afgesproken dat de 

9U9 HR 31 oktober 1973, BNB 1973/254. 
910 Hof 's-Gravenhage 22 februari 1991, V-N 1991, blz. 2000. 
911 Hof 's-Hertogenbosch 29 maart 1996, V-N 1996, blz. 3303. 
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geldleningen tussen de BV en haar directeur-grootaandeelhouder door een aflossing 
ineens en vervolgens tien jaarlijkse aflossingen tot nihil zouden worden terugge
bracht. Jaarlijks zou een rente van minimaal 2% bovenhet promessedisconto worden 
betald. Het promessedisconto beliep over 1993 gemiddeld 7,54% en eind 1993 6%. 
De BV bracht over 1993 7% rente inrekening, de inspecteur corrigeerde dit naar 8%. 
Het hof stelde de inspecteur in het gelijk. De stelling van de belastingplichtige dat 
geen sprake was geweest van een uitdeling, omdat op grond van de wet geen uitde
ling aanwezig kon worden geacht, werd eveneens verworpen. Ter oplossing van dit 
geschil was immers tussen de belastingplichtige en de inspecteur een vaststellings
overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst schiep zijn eigen rechtsgevolgen, aldus 
het hof, waaraan de partijen gebonden waren. Door een percentage van 8 te hanteren 
had de inspecteur een redelijke uitleg aan de overeenkomst gegeven.. 
Dat de Belastingdienst, anders dan de belastingplichtige, zich niet op rechtsdwaling 
kan beroepen waar het de strekking en de toepasselijkheid van fiscale bepalingen 
aangaat, behoeft hier geen betoog. Maar ook indien de belanghebbende dwaalt inza
ke het bestaan en de inhoud van wettelijke bepalingen, komt dit in het algemeen voor 
zijn rekening, tenzij voor de Belastingdienst in het kader van het zorgvuldigheids-
vereiste - bijvoorbeeld indien de wederpartij niet fiscaal is onderlegd - een medede
lingsplicht voortvloeide ten aanzien van de toepassing daarvan. Dit laat de eigen 
onderzoeksplicht van de belanghebbende in voorkomende gevallen onverlet. Heeft 
deze daarnaast onvoldoende of onjuiste informatie verstrekt, dan kan hij zich niet 

913 

later op gebondenheid van de Belastingdienst beroepen. 

5.3.2 Misbruik van omstandigheden - Anglo-Amerikaanse voorlopers 

Het leerstuk misbruik van omstandigheden is naar Nederlandse rechtsbegrippen 
betrekkelijk nieuw. In het Anglo-Amerikaanse recht kwam het leerstuk onder de term 
constructive fraud, unconscientious dealing of unconscionability echter al veel eer
der tot volledige wasdom. Zo oordeelde de eguifv-rechter in 1751 dat een vermoeden 
van misbruik kan ontstaan 'from the circumstances or conditions of the parties con
tracting - weakness on one side, usury on the other, or extortion, or advantage taken 
ofthat weakness' 
Met name in de negentiende eeuw heeft de Engelse rechter veel overeenkomsten op 
grond van misbruik vernietigd, waar het ging om zwakbegaafdheid, drankzucht, 
ernstige ziekte, ouderdom, excentriciteit, analfabetisme of lichtzinnigheid van de 
wederpartij. Maar ook indien sprake was van noodtoestand, onervarenheid of onwe
tendheid kon een beroep op misbruik worden gedaan. In 1889 besliste de Engelse 
rechter dat bij unconscionable bargains in het algemeen de vraag kan worden ge-

912 Hof's-Gravenhage 10 februari 1998, V-N 1998/45.8. 
913 Zie over dit onderwerp ook § 3.3.3.3. waar het de gebondenheid aan toezeggingen en inlichtingen 
betreft. 
9I4Earl of Chesterfield v. Janssen, 2 Ves. Sen. 125, 1751. 
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steld 'whether the dealings have been fair, and whether undue advantage has been 
taken (..) of the weakness or necessities of the person raising the money'. 
In de Verenigde Staten vormt het begrip unconscionability de grondslag van vrijwel 
het gehele Amerikaanse equity-xscht. De e^w/ry-rechter past het algemene begrip 
unconscionability toe als de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen. Bij 
unconscionable bargains is in het algemeen sprake van de aanwezigheid van op
pression dan wel unfair surprise. Bij oppression bestaat grote ongelijkheid in onder
handelingspositie, verkeert één der partijen in een noodtoestand of worden er be
dreigingen geuit. Unfair surprise kan zich voordoen indien weliswaar op basis van 
gelijkwaardigheid is onderhandeld, maar door onwetendheid, toeval, onoordeelkun
digheid of iets soortgelijks de overeenkomst, of een beding daaruit, achteraf éénzij
dig bezwarend blijkt te zijn. Beide criteria kunnen moeilijk los van elkaar worden 
gedacht. De enkele ongelijkwaardigheid van prestaties leidt niet tot aantastbaarheid 
van de overeenkomst.916 Bij een onredelijke contractsinhoud behoeft de precontrac-
tuele fase echter maar weinig gebreken te vertonen of de rechter zal misbruik aan
nemen. Bij ongelijkheid in onderhandelingspositie of andere gebreken in de precon-
tractuele fase zal de rechter de overeenkomst in zijn geheel redelijk moeten vinden. 
Is dat niet het geval, dan kan hij het gehele contract of een bepaling daarvan buiten 
werking stellen, ofwel het contract wijzigen (rewriting the bargain). 

5.3.2.1 Inequality of bargaining power - Onevenredigheid als rode draad 

In het Anglo-Amerikaanse recht heeft zich een drietal categorieën van misbruik 
ontwikkeld, namelijk undue influence, misbruik van geestelijk overwicht in een al 
dan niet vertrouwelijke persoonlijke relatie, unconscionability, waar dit persoonlijke 
element ontbreekt, en economie duress, misbruik van economisch overwicht. In alle 
categorieën wordt uitgegaan van de regel dat misbruik van vertrouwen moet worden 
tegengegaan en dat niemand voordeel behoort te hebben van zijn eigen misdragin-
„ ,„ , 917 
gen. 

915 Nevill v. Snelling, (1889) 15 Ch.D. 679. 
916 Een geval van unfair surprise is het fameuze Campbell Soup v. Wentz, waarin sprake was van een 
grower-canner contract dat overwegend in het voordeel van één partij was gesteld. De Amerikaanse 
rechter nam de gehele contractsinhoud in ogenschouw, ook de bepalingen waarop Campbell geen beroep 
deed, en wees Campbells eis tot nakoming af op grond van 'gross overall imbalance'. Campbell Soup v. 
Wentz, 172 F. 2d 80 (3d Cir. 1948). Een omstandigheid die werd meegewogen is dat Campbell van deze 
grower-canner contracts klaarblijkelijk standaardcontracten had weten te maken. D.P. Ruitinga, Mis
bruik van economisch overwicht als grond voor het aantasten van overeenkomsten, proefschrift, 1982, 
blz. 108. In dezelfde zin Henningsen v. Bloomfield Motors Inc., Supreme Court of New Jersey, 1960, 32 
N.J. 358, 161 A.2d 69, 75 A.L.R. 2d 1. 
917 Inzake de betekenis van de term constructive fraud oordeelde de Engelse rechter in 1873: '(..) it 
means an unconscientious use of the power arising out of these circumstances and conditions; and 
when the relative position of the parties is such as prima facie to raise this presumption, he transaction 
cannot stand unless the person claiming the benefit of it is able to repel the presumption by contrary 
evidence, proving it to have been in point of fact fair, just and reasonable. ' Earl of Aylesford v. Morris, 
L.R. 8 Ch. App, 484, 1873. 
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Zowel in de Engelse als in de Amerikaanse rechtspraak moet voor een geslaagd 
beroep op misbruik sprake zijn geweest van noodtoestand, dat wil zeggen een situa
tie waarin de zwakkere partij geen ander alternatief had dan zich te schikken naar de 
wensen van zijn wederpartij. Reeds in 1762 oordeelde de Engelse rechter dat 
'necessitous men are not, truly speaking, free men, but, (..) will submit to any terms 
that the crafty may impose upon them. '918 Ontbreekt een duidelijke noodtoestand, 
dan kan geen beroep worden gedaan op unconscionability. De wederpartij moet 
daarvan misbruik hebben gemaakt door het uitoefenen van oneigenlijke druk. In 
1866 oordeelde de Engelse rechter dat 'where there is inequality between parties 
and one of them by taking an unfair advantage of the situation of the other forces an 
agreement upon him, the transaction will be set aside. ' In 1966 gaf Lord Denning, 
in een geval waarin een kleine aannemer zonder aanleiding werd gedwongen een 
lager bedrag te accepteren dan de overeengekomen aanneemsom, uitdrukking aan de 
algemene regel dat: Wo person can insist upon a settlement procured by intimidati-

,921 

on. 
Voor de constatering dat sprake was van misbruik van omstandigheden, zal van 

922 

geval tot geval moeten worden bezien welke factoren doorslaggevend zijn. In 
1974 gaf Lord Denning J. in het fameuze Lloyds Bank v. Bundy aan dat de drie mis-
bruikcategorieën één gemeenschappelijke factor hebben: inequality of bargaining 
power. Daarbij noemde hij een aantal nevenfactoren dat in samenhang met deze 
gemeenschappelijke factor tot de conclusie kan leiden dat bij de totstandkoming van 
de overeenkomst sprake was van misbruik van omstandigheden: 'Gathering all to
gether, I would suggest that through all these instances there runs a single thread. 
They rest on 'inequality of bargaining power'. By virtue of it, the English law gives 
relief to one who, without independent advice, enters into a contract upon terms 
which are very unfair, or transfers property for a consideration which is grossly 
inadequate, when his bargaining power is grievously impaired by reason of his own 

918 Vemon v. Bethel, (1762), 2 Eden 110. S.M. Waddams, Unconscionability in contracts, 39 MLR 369, 
1976, biz. 370; Pao On v. Lau Yiu Long (1980) A.C. 614, (1979) 3 All E.R. 65. Goff & Jones, 1998, biz. 
307. 
919 The Elfrida, 172 U.S. 186 (1898). 
920 Williams v. Bayley, (1866) L.R. 1 H.L. 200, U.S. v. Bethlehem Steel Corp., (1942) 315 U.S. 289, 
326, 62 S.Ct. 581, 599, 86 L.Ed.855, 876. The Universe Sentinel (Universal Tankships Inc. of Monrovia 
v. International Transport Workers Federation), (1983) 1 A.C. 366, (1983) 2 All E.R. 67. Goff & Jones, 
1998, onder meer op biz. 307-309. Hetzelfde standpunt is terug te vinden in de Nederlandse literatuur. 
Zie bijvoorbeeld J.L.P. Cahen, Misbruik van omstandigheden, 1983, blz. 27. 
921 D. & C. Builders Ltd. v. Rees (1966) 2 Q.B. 617. De case vormde de springplank voor de later gewe
zen case Lloyds Bank Ltd v. Bundy, zie hieronder. J. Adams, Contract Law at Sea?, 42 MLR 557, blz. 
560. Zie ook Goff & Jones, 1998, blz. 310. 
922 'No one element is controlling. The court must examine all the circumstances surrounding the trans
action, including conspicuousness of the clause, prior course of dealings between the parties, negotiati
ons about the clause, the commercial setting and usage of the trade. ' Aldus de Amerikaanse rechter in 
Mieske v. Bartell Drug Co., 92 Wn2d 40 (1979) 26 UCC Rep. 262. Zie ook J.M. van Dunne, Het gebruik 
van open normen in de UCC: 'unconscionability' bijvoorbeeld, Van Ovenbundel, Gratia Commercii, 
1981. Ruitinga, 1982, blz. 143. 
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needs or desires, or by his own ignorance or infirmity, coupled with undue influen
ces or pressures brought to bear on him by or for the benefit of the other. ' 923 

5.3.2.1.1 Independent advice - mededelings- en onderzoeksplichten 

Een belangrijke weegfactor bij de constatering of bij de totstandkoming van een 
rechtshandeling sprake was van misbruik van omstandigheden is de mate waarin de 
zwakkere partij op de hoogte was van de essentialia van de overeenkomst. Indien de 
sterkere partij de ander had kunnen inlichten over de gevolgen van de overeenkomst, 
dan wordt al snel misbruik aangenomen, als dit achterwege is gebleven. In het An-
glo-Amerikaanse recht is op dit terrein derhalve al vrij snel de leer van de onder-
zoeks- en mededelingsplichten tot ontwikkeling gekomen. 
In 1888 overwoog de Engelse rechter: '(..) where a purchase is made from a poor 
and ignorant man at a considerable undervalue, the vendor having no independent 
advice, a court of equity will set aside the transaction''.924 In 1968 werd deze for
mulering bijna letterlijk herhaald in een geval waarin de vrouw bij een echtscheiding, 
om zich te bevrijden van haar aandeel in de hypotheekschulden, haar aandeel in de 
echtelijke woning aan de man had overgedaan. Achteraf bleken de hypotheekschul
den slechts een fractie van de waarde van het pand te bedragen. 'What has to be 
considered is, first, whether the plaintiff is poor and ignorant; second, whether the 
sale was at a considerable undervalue; and third, whether the vendor had indepen
dent advice. ' De vrouw kon de gevolgen van het door haar ondertekende papier niet 
overzien, omdat zij daarvoor, gezien haar geringe afkomst en status, geestelijk on
voldoende was toegerust. De Engelse rechter nam hier een mededelingsplicht aan 
voor de advocaat van de man. Het zou voor deze een kleine moeite zijn geweest, zo 
overwoog hij, om de vrouw een briefje te sturen waarin haar duidelijk werd gemaakt 
wat de gevolgen van de overdracht waren en waarin haar werd aangeraden deskundig 
advies in te roepen. Zou de vrouw dat hebben nagelaten, dan hadden de gevolgen 
voor haar rekening kunnen blijven.925 

Ook de Amerikaanse rechter zal een overeenkomst in het algemeen buiten toepassing 
laten, tenzij deze 'is fair and open, and in regard to which all material matters 
known to each have been communicated to the other. '926 Zo kwam de Amerikaanse 
rechter in 1964 tot het oordeel dat een exorbitant hoge koopprijs een zelfstandige 

923 Lloyds Bank v. Bundy, (1974) 3 W.L.R. 501. Goff & Jones, 1998, onder meer op blz. 310. In 1985 
gaf de Engelse rechter nog eens aan dat naast inequality of bargaining power tevens sprake moet zijn 
van 'unconscionable conduct or unconscientious use of power' Alec Lobb Garages Ltd. v. Total Oil 
(Great-Britain) Ltd., (1985) 1 W.L.R. 173. Zie ook Goff & Jones, 1998, blz. 310. In overeenkomstige zin 
Burmah Oil Co. v. The Bank of England, Unreported, The Times, July 4, 1981, (Hannigan (1982) JBL 
104). 
924 Fry v. Lane, (1888) 40 Ch.D. 312. Zie ook S.M. Waddams, Unconscionability in Contracts, 39 MLR 
369, 1976, blz. 386. 
925 Cresswell v. Potter, 1 W.L.R. 1968 (1968), Goff & Jones, 1998, blz. 308. 
926 Rothmiller & Stein, 143 N.Y. 581, 592, 38, N.E. 718, 721 (1894); Frostifresh v. Reynoso, 52 Mic. 2d. 
26, 274 N.Y. S. 2d 757 (1966); Jones v. Star Credit Corp., 59 Misc. 2d 189, N.Y.S. 2d 264 (Sup. Ct. 
1969); Kugler v. Romain, 58 N.J. 522, 279 A. 2d 640 (1971). Ruitinga, 1982, blz. 140. 

240 



GEBREKEN IN DE TOTSTANDKOMING 5.3 

vernietigingsgrond kan zijn, indien de koper zich er niet van bewust was (en ik ga 
ervanuit: ook niet kon zijn) dat hij een veel te hoge prijs betaalde, bijvoorbeeld om
dat de contractsbepalingen dusdanig verhullend waren dat hij daaruit niet kon opma
ken dat hij te veel betaalde. 7 

5.3.2.2 Misbruik naar Nederlands recht 

De vraag of bij de totstandkoming van een rechtshandeling sprake was een ongelijke 
onderhandelingspositie van partijen en de sterkere partij daarvan misbruik heeft 
gemaakt, kan zich in velerlei situaties voordoen.928 Naar Nederlands recht kan grof
weg eenzelfde driedeling worden gemaakt als naar Anglo-Amerikaans recht, name
lijk misbruik van geestelijk overwicht, misbruik van noodtoestand en misbruik van 
economisch overwicht. Voor de tekst van het vierde lid van het huidige artikel 3:44 
BW heeft de wetgever aansluiting gezocht bij de normen die in het Anglo-
Amerikaanse recht zijn ontwikkeld op het terrein van undue influence, geestelijk 
overwicht derhalve. Het artikellid is evenwel ruim genoeg geredigeerd om ook de 
beide andere categorieën in te sluiten, mede omdat de daarin gegeven opsomming 
van situaties, waarin zich misbruik van omstandigheden kan voordoen, niet limitatief 
is bedoeld. 
Evenals in het Anglo-Amerikaanse recht zijn ongelijkheid in onderhandelingspositie, 
economische dwangpositie929 en benadeling in enigerlei zin naar Nederlands recht op 
zichzelf genomen geen doorslaggevende elementen voor de constatering van mis
bruik van omstandigheden.930 Ook het enkele feit dat één der partijen een monopo
liepositie heeft en/of pressie uitoefent leidt nog niet tot misbruik. Niet het gebruik, 
maar het misbruik van monopolie is onrechtmatig, zo overwoog de Hoge Raad in 
1968. Van misbruik zou sprake kunnen zijn indien het contracteren met een mono
polist zo bezwaarlijk en nadelig was dat deze in redelijkheid, rekening houdend met 
alle betrokken belangen, niet tot een dergelijk contract had kunnen komen. 

927 American Home Improvement Inc. v. Maclver, 105 N.H. 435, 201 A. 2d 886 (1964). Ruitinga, 1982, 
blz. 141. Zie ook Weaver v. American Oil Company, 276 N.E. 2d. 144 (1972) Supreme Court of Indiana, 
1972. Ruitinga, 1982, blz. 130. 
928 De Hoge Raad overwoog in het arrest Kniseman-Gemeente Amsterdam HR 13 april 1962, NJ 1964, 
366, dat het bij misbruik van omstandigheden 'onverschillig is of de wilsovereenstemming, welke door 
de voldoening aan hetgeen de overheid voor haar medewerking verlangt aan den dag treedt, al dan niet 
kan worden gekwalificeerd als een privaatrechtelijke overeenkomst.' Het leerstuk misbruik van omstan
digheden is derhalve ook van toepassing op rechtshandelingen. In dezelfde zin Penterman-Handgraaf, 
HR 30 juni 1978, NJ 1978, 610. 
929 Een vergeefs beroep op noodtoestand werd gedaan in het arrest Weduwepensioen, HR 29 april 1971, 
NJ 1972, 336. Zie ook Antilliaanse fraude, HR 31 mei 1974, NJ 1974, 435, en Brandwijk-Bouwbureau 
Brandwijk BV, HR 2 november 1979, NJ 1980,429. 
930 HBU-Saladin, HR 19 mei 1967, NJ 1967, 216, in 1976 gevolgd door Pseudo-Vogelpest (Top-Van der 
Laan), HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486. 
931 Buma-Brinkman, HR 24 mei 1968, NJ 1968, 252. Cursivering van mij. De Hoge Raad steunde voor 
deze redenering op oudere arresten inzake misbruik van eigendomsrecht, zoals Watertoren, HR 13 maart 
1936, NJ 1936, 415, Lentsche Schutting, HR 7 juni 1937, NJ 1937, 512 en Grensoverschrijdende garage, 
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Misbruik komt derhalve pas in beeld indien sprake is van een onevenredige belan
genafweging of lastenverdeling. De twee factoren die hierbij een belangrijke rol 
spelen, namelijk de omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de rechts
handeling en de inhoud en de strekking daarvan, zijn onlosmakelijk met elkaar ver
bonden. Hebben de partijen een ongelijke onderhandelingspositie, dan zal dit van 
invloed zijn op de inhoud van de overeenkomst. Dit brengt mede dat steeds zal 
moeten worden getoetst aan het vereiste van 'equality of bargaining power'. Het zal 
daarbij moeten gaan om een evenredige belangenafweging. Is daarvan geen sprake, 
dan kan een overeenkomst of een beding dat eenzijdig bezwarend is terzijde worden 
gesteld.932 

Ook op het terrein van misbruik van omstandigheden spelen de mededelings- en 
onderzoeksplichten een niet onbelangrijke rol, met name waar het de mededelings
plicht van de sterkere partij aangaat. In het bekende arrest Bierbrouwerij of Bieraf-
namebeding gaf het hof duidelijk aan dat de wederpartij zich van de strekking van 
het beding bewust moet zijn geweest. Dit brengt mee dat op de partij die het voor
deel genoot een mededelingsplicht rust. Schiet deze daarin te kort, dan rijst al snel 
het vermoeden dat misbruik van omstandigheden werd gemaakt.933 

5.3.2.3 Fiscale situaties 

De overheid kan zich bij de uitoefening van haar bevoegdheden schuldig maken aan 
machtsmisbruik door beslissingen te nemen waartoe zij bij afweging van de betrok
ken belangen in redelijkheid niet had kunnen komen.934 De staat zal derhalve bij de 
uitoefening van zijn bevoegdheden rekening moeten houden met het gegeven dat die 
bevoegdheden hem enkel ter wille van het algemeen belang zijn toegekend. Over
schrijding van die bevoegdheden door het uitoefenen van druk levert dan al snel 
misbruik van omstandigheden op. Van misbruik van omstandigheden zal bijvoor
beeld sprake zijn indien de Belastingdienst reeds bij een eerste mondeling of schrif
telijk verzoek om inlichtingen dreigt met omkering van de bewijslast of strafrechte
lijke vervolging. Van een behoorlijke overheid mag immers worden verwacht dat zij 
uitgaat van de goede trouw van haar burgers tot het tegendeel is gebleken. 
De situatie dat met de Belastingdienst wordt onderhandeld over de totstandkoming 
van een fiscale vaststellingsovereenkomst of een betalingsregeling leent zich bij 

HR 17 april 1970, NJ 1971, 89. Lebens-de Mug, 1960, blz. 55. 
932 Ruitinga, 1982, blz. 214. Zie ook Holleman-De Klerk, HR 20 november 1981, NJ 1982, 517, waarin 
de Hoge Raad ten aanzien van standaardvoorwaarden overwoog: 'dat er zich onder die voorwaarden 
bepalingen bevinden van een zodanige inhoud dat de toestemming van de wederpartij niet kan worden 
geacht op toepasselijkverklaring ook daarvan gericht te zijn geweest. Of dit het geval is, is een kwestie 
van uitleg van de overeenkomst'. Een ander voorbeeld is Ondeugdelijk Staalgrit, HR 8 maart 1991, NJ 
1991, 396, waarin een exoneratiebeding van de leverancier, dat voor de afnemer uiterst nadelig was, 
terzijde werd gesteld. 

1967, NJ 1968, 222; hof Amsterdam, 3 januari 1969, NJ 1970, 89. 
934 HF 
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uitstek voor het uitoefenen van ongeoorloofde druk. Uit de schaarsheid van jurispru
dentie op dit stuk kan evenwel worden afgeleid dat de ambtenaren van de Belasting
dienst bij de uitoefening van hun taak bij het zoeken naar redelijke oplossingen in 
het algemeen binnen de grenzen van hun bevoegdheden blijven. Gegeven de ongelij
ke (onderhandelings)positie die Belastingdienst en burger ten opzichte van elkaar 
innemen, is misbruik van machtspositie door de Belastingdienst echter niet ondenk
baar. Daarbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan situaties waarin bij het 
uitoefenen van bevoegdheden onaanvaardbare druk wordt uitgeoefend. 
In 1987 oordeelde de Hoge Raad dat van misbruik van omstandigheden c.q. onge
oorloofde druk sprake is indien op de belanghebbende zodanige druk is uitgeoefend 
dat hij niet vrij was in zijn beslissing zich al dan niet akkoord te verklaren met een 
voorstel dat de Belastingdienst hem voorlegde: 
'Zo het hof al niet (..) tot uitdrukking heeft willen brengen dat de onderwerpelijke 
regeling is tot stand gekomen door misbruik van omstandigheden, zodat zij niet als 
een belanghebbende bindende overeenkomst kan gelden, ligt in die oordelen in elk 
geval besloten dat de handelwijze van de aanslagregelende ambtenaar zodanig in
druist tegen de door de belastingadministratie jegens belastingplichtigen (..) in acht 
te nemen zorgvuldigheid dat de Inspecteur in redelijkheid belanghebbende niet aan 

diens akkoordverklaring mag houden.' 93 

Een factor die bij het vaststellen van onaanvaardbare druk eveneens een rol kan 
spelen is het ontbreken van een redelijke termijn om zich nader te beraden. In 1991 
ging het hof 's-Gravenhage in beginsel uit van de verbindendheid van een compro
mis, mits de belanghebbende in de gelegenheid was gesteld zich op een voorstel van 
de Belastingdienst te beraden. In dit geval had de Belastingdienst een overlegtermijn 
van vier weken aangeboden. De belanghebbende was echter reeds na vier dagen op 
het voorstel ingegaan. Het hof achtte het compromis op die grond rechtsgeldig, ook 
al werd het gesloten in afwezigheid van belanghebbendes boekhouder. 
Indien de sterkere positie van de Belastingdienst ertoe leidt dat bij een overeenkomst 
meer wordt bedongen dan redelijkerwijs van de belanghebbende kon worden ver
langd, kan de belastingrechter de 'wurgbepaling' buiten werking stellen. In 1992 
oordeelde het hof 's-Gravenhage dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijk
heid onaanvaardbaar zou zijn om in 1983 van de belanghebbende nakoming te ver
langen van een in 1964 gesloten compromis, temeer daar de overeenkomst in feite 
reeds in 1965 was uitgewerkt. In verband met de overbrenging van een onroerende 
zaak van zakelijk naar privé hadden de belanghebbende en de inspecteur een com
promis gesloten over de waarde daarvan. Als voorwaarde had de inspecteur gesteld 
dat, indien de onroerende zaak 'ooit' zou worden ingebracht in een door de belang
hebbende beheerste BV, dit zou gebeuren 'tegen dezelfde waarde'. Twintig jaar later 
wilde de belanghebbende de onroerende zaak inbrengen, maar dan tegen de op dat 
moment geldende waarde. De inspecteur wilde hem evenwel houden aan het inder
tijd gesloten compromis. De belastingrechter oordeelde het naar maatstaven van 

HR 8 april 1987, BN 1987/191. Zie ook HR 27 februari 1985, BNB 1985/158*. 
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redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om de belanghebbende alsnog aan het 
compromis te houden. Nu de overbrenging naar privé indertijd tegen de juiste waar
de was geschied, werd de overeenkomst geacht te zijn uitgewerkt.937 

Ook in situaties die minder duidelijk liggen, maar waar uit de strekking van de over
eenkomst blijkt dat de Belastingdienst bij de totstandkoming van een vaststellings
overeenkomst al te zeer zijn gewicht in de schaal heeft gelegd, zal de belastingrech
ter de burger in bescherming nemen. In 1991 overwoog het hof 's-Gravenhage dat de 
Belastingdienst zijn recht om een naheffingsaanslag op te leggen had verwerkt, om
dat onvoldoende rekening was gehouden met de belangen van zijn in financiële 
moeilijkheden verkerende wederpartij.938 In 1996 oordeelde het hof 's-Gravenhage 
dat de belastingplichtige bij de totstandkoming van de fiscale vaststellingsovereen
komst geen enkele invloed had kunnen uitoefenen op de redactie daarvan. Toen 
naderhand een geschil ontstond over de strekking van het overeengekomene kende 
het hof geen gewicht toe aan de interpretatie van de inspecteur, maar koos voor een 
redelijke uitleg.939 

Indien een belastingplichtige een compromisvoorstel van de inspecteur afwijst, staat 
het deze niet vrij deze weigering te negeren, zo blijkt uit een uitspraak van de Natio
nale ombudsman uit 1998.940 Een belanghebbende was verwikkeld in een geschil met 
de inspecteur over de waardering van een vordering. Een compromisvoorstel van de 
fiscus wees hij af, omdat hij meende dat een rechterlijke uitspraak meer duidelijk
heid in de zaak zou verschaffen. De inspecteur gaf evenwel niettemin uitvoering aan 
zijn voorstel, hetgeen tot gevolg had dat de aanslag werd verminderd tot nihil. Het 
hof kon zich nu niet meer uitlaten over de waardering van de vordering. Als gevolg 
hiervan moest de belanghebbende procederen over de verliesverrekeningsbeschik-
king om alsnog de beoogde beslissing te krijgen.941 Hij diende hierover een klacht in 
bij de Nationale ombudsman. Deze achtte de handelwijze van de inspecteur onbe
hoorlijk. De Belastingdienst had geen zwaarwegend belang bij de gevolgde handel
wijze, terwijl voorzienbaar was dat het geschil over de omvang van het te verrekenen 
verlies daardoor niet zou worden opgelost. Duidelijk was dat de belanghebbende een 
uitspraak van de rechter wenste en aannemelijk was dat diens uitspraak voor de par
tijen tot meer duidelijkheid had kunnen leiden.942 

Contacten met een burger die zich door een gemachtigde laat bijstaan kunnen in 
beginsel niet zonder de tussenkomst van die gemachtigde tot stand komen, ook als 
het gaat om het afsluiten van een fiscale vaststellingsovereenkomst.943 In 1989 heeft 

937 Hof 's-Gravenhage, MK I, 8 september 1992, V-N 1993, blz. 3335. Verwijzingsuitspraak van HR 25 
september 1991, BNB 1991/336. De belanghebbende moest twintig jaar na het compromis nog bijna tien 
jaar procederen voor hij zekerheid verkreeg over de rechtsgevolgen daarvan. 
938 Hof 's-Gravenhage 22 februari 1991, V-N 1991, blz. 2000, besproken in in § 5.3.1.5. 
939 Hof's-Gravenhage 8 augustus 1996, V-N 1997, blz. 211. 
940 Andersom kan dat uiteraard evenmin. Hof 's-Gravenhage 19 december 1996, V-N 1997, blz. 2747. 

Art. 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dat bepaalt dat de inspecteur met ingang van 
1 januari 1995 het verlies moet vaststellen bij beschikking, was nog niet van toepassing. 
942 Rapport Nationale ombudsman 11 mei 1998, nr. 98/155, V-N 1998/31.27. 

In 1992 oordeelde de rechtbank Roermond dat de ontvanger, door de gemachtigde van de belasting
schuldige niet in te lichten over het verstrijken van de beroepstermijn van de beschikking op het be-
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de Hoge Raad benadrukt dat, indien bekend is dat een belanghebbende zich laat 
bijstaan door een gemachtigde, niet rechtstreeks een overeenkomst met hem dient te 
worden gesloten. Door dit wèl te doen handelde de inspecteur in strijd met algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur. 
Wordt de belanghebbende bijgestaan door een deskundige, dan leidt dit er al snel toe 
dat een beroep op het uitoefenen van ongeoorloofde druk door de Belastingdienst 
niet wordt gehonoreerd. In 1991 verwierp het hof 's-Gravenhage de stelling van de 
belanghebbende dat hij bij het sluiten van een compromis onder zodanige druk zou 
zijn gezet dat hij niet vrij was in zijn beslissing zich al dan niet akkoord te verklaren 
met de regeling die hem werd voorgesteld. De Belastingdienst had hem uitdrukkelijk 
de gelegenheid geboden zich tijdens een week vakantie te beraden op het voorstel. 
Daarna had hij, na enig onderhandelen en na langdurig overleg met zijn adviseur, in 
diens bijzijn het compromis ondertekend. 
Hierbij dient in het oog te worden gehouden dat de vraag of degene die bijstand 
verleent over voldoende fiscale kennis beschikt voor de belastingrechter jammer 
genoeg niet altijd een rol van betekenis speelt. Uit een uitspraak van het hof Arnhem 
uit 1992, waarin het hof oordeelde dat een hasjhandelaar die in het bijzijn van zijn 
advocaat een compromis had gesloten daaraan was gebonden, ook al was zijn advo
caat niet fiscaal onderlegd, kan worden afgeleid dat die factor in de beleving van 
deze belastingrechter voor rekening van de belanghebbende dient te komen. Voor 
belastingplichtigen die de voorkeur geven aan bijstand door een advocaat geldt der
halve dat zij zich terdege ervan dienen te vergewissen dat deze over voldoende ken
nis van het formele belastingrecht beschikt. 

5.3.2.3.1 Mededelings- en onderzoeksplichten 

In § 5.3.2.2. werd reeds aangegeven dat ook bij misbruik van omstandigheden de 
mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten een niet onbelangrijke rol spelen, 
met name indien sprake is van inequality of bargaining power. Indien de sterkere 
partij het voordeel genoot heeft deze een zwaardere mededelingsplicht: de weder
partij moet zich van de strekking van het overeengekomene bewust zijn geweest, 

zwaarschrift, in strijd handelde met normen van behoorlijk bestuur. Rechtbank. Roermond, KG nr. 
90/1992, 18 juni 1992, V-N 1992, blz. 2744. 
944 HR 25 oktober 1989, BNB 1990/6. In 1993 was de Nationale ombudsman van mening dat contact 
tussen de Belastingdienst en een belanghebbende die zich door een gemachtigde laat bijstaan via die 
gemachtigde plaats dient te hebben, tenzij de informatie die de Belastingdienst nodig heeft niet via zijn 
gemachtigde is te verkrijgen. In casu kon verzoekers gemachtigde niet op alle vragen van de Belasting
dienst antwoord geven. Het stond de verzoeker overigens vrij om ook voor de beantwoording van die 
vragen naar zijn gemachtigde te verwijzen of deze daarbij in te schakelen, aldus de Nationale ombuds
man. Rapport Nationale ombudsman nr. 93/R208, 8 april 1993, niet gepubliceerd. 
945 Hof's-Gravenhage nr. 2146/90-E-ll, 27 maart 1991, niet gepubliceerd. 
946 Hof Arnhem 14 juli 1992, nr. 92/0074, Futd 1993/19. De omstandigheid dat de inspecteur geen 
schriftelijk bewijs van het compromis over kon leggen baatte de belanghebbende evenmin: ook een 
mondelinge overeenkomst bindt, aldus het hof. 
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aldus de Hoge Raad in het Bierbrouwerij-arrest.947 Schiet de sterkere partij tekort, 
dan rijst al snel het vermoeden dat misbruik van omstandigheden werd gemaakt. Tot 
nu toe is enkele malen gebruik gemaakt van dit argument, met wisselend succes. 
Een fiscale tegenhanger van het Bierbrouwerij-arrest is te vinden in het arrest van de 
Hoge Raad van 1994, dat de vraag betrof of tussen een belastingplichtige en de in
specteur een compromis tot stand was gekomen ter zake van een in aftrek toegelaten 
bedrag van f5.000 aan buitengewone lasten in verband met voorzieningen aan de 
woning van zijn gehandicapte zoon. 
De belanghebbende had voor het hof aangevoerd dat er geen sprake was van een 
compromis, omdat de inspecteur in zijn visie slechts een aanbod had gedaan en des
gevraagd daarbij had medegedeeld dat aanvaarding van dat aanbod door belangheb
bende alleen tot gevolg zou hebben dat belanghebbende in een latere bezwaar- c.q. 
beroepsprocedure in een wat zwakkere positie zou komen te verkeren, doch dat de 
weg naar het gerechtshof niet zou worden afgesloten. De belanghebbende had de 
inspecteur tijdens de besprekingen namelijk medegedeeld dat hij de weg naar het 
gerechtshof open wilde houden. Daarmee kon toch slechts bedoeld zijn, aldus het 
hof Amsterdam, dat hij de hoogte van de onderhavige aftrekpost aan het oordeel van 
de rechter wenste te onderwerpen. Door de onderwerpelijke uiüatingen van de be
langhebbende had de inspecteur moeten begrijpen dat belanghebbende met de aan
vaarding van het aanbod (..) niet tot een fiscale afdoening wilde komen. Onder de 
geschetste omstandigheden kon er derhalve geen sprake zijn van een compromis. De 
Hoge Raad verwierp het cassatieberoep van de staatssecretaris.948 

Hoewel hof en Hoge Raad zich daarover niet uitlieten en het oordeel zich voorna
melijk uitstrekte over hetgeen de inspecteur redelijkerwijs uit de uitlatingen van de 
belastingplichtige had kunnen begrijpen, zou hier met recht kunnen worden aange
voerd dat de inspecteur tekort was geschoten in zijn mededelingsplicht jegens de 
belanghebbende. Na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst sorteren bezwaar 
en beroep materieel immers geen effect meer, en dat is ernstiger dan 'een wat zwak
kere positie', zoals de inspecteur het uitdrukte. 

Het enkele argument dat ongeoorloofde druk zou zijn uitgeoefend kan niet leiden tot 
de rechterlijke conclusie dat daarvan ook werkelijk sprake was, zo blijkt uit een 
arrest van de Hoge Raad uit 1996, waarin tevergeefs een beroep werd gedaan op 
ongeoorloofde druk, dwaling en het onvoldoende naleven van de mededelingsplicht 
aan de zijde van de inspecteur. Een ondernemer in de aardappelbranche dreef tot 1 
januari 1987 een eenmanszaak. Daarna maakt hij gebruik van twee BV's. Bij een 
boekenonderzoek over de jaren 1986 tot en met 1991 stelde de controleur vast dat de 
ondernemer bedrij fsontvangsten had verzwegen en daarmee zwart loon had betaald. 
De lonen waren niet in de administratie verantwoord en er had geen inhouding en 
afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen plaatsgevonden. De con-

1967, NJ 1968, 222; hof Amsterdam, 3 januari 1969, NJ 1970, 89. 
948 ffi 

246 

948 HR 29 juni 1994, BNB 1994/256. 



GEBREKEN IN DE TOTSTANDKOMING 5.3 

troleur legde de ondernemer een schatting voor van de bedragen die als te bruteren 
nettoloon zouden gelden. Over 1986 zou naheffing plaatsvinden bij de ondernemer 
zelf, over de daarop volgende jaren zou worden nageheven bij één der BV's, die als 
inhoudingsplichtige werd aangemerkt. De ondernemer tekende voor akkoord, waar
bij hij onder meer verklaarde bekend te zijn met het feit dat de naheffingstermijn 
inzake 1986 was verstreken, maar dat hij niettemin akkoord ging met naheffing over 
dat jaar. In ruil daarvoor werd de verhoging vastgesteld op 25%. In de verklaring 
werden ook brutoloonbedragen vermeld, hoewel daarover tussen de partijen geen 
overeenstemming bestond. Na ontvangst van de naheffingsaanslag over 1986 kwam 
de ondernemer terug van zijn eerdere verklaring en stelde dat de naheffingsaanslag 
nietig was, omdat de termijn voor het opleggen daarvan was verstreken. Bovendien, 
zo voerde hij aan, was het compromis onder druk tot stand gekomen. Weliswaar was 
zijn toenmalige administrateur daarbij aanwezig, maar als hij een paar dagen de 
gelegenheid had gekregen om een second opinion van een andere adviseur te krijgen, 
dan zou hij het compromis misschien niet hebben getekend. Het hof achtte deze 
argumenten niet steekhoudend en oordeelde dat de partijen een rechtsgeldig com
promis hadden gesloten en dat de ondernemer blijkens zijn verklaring welbewust 
afstand had gedaan van het inroepen van de nietigheid wegens termijnoverschrijding. 
De ondernemer ging in cassatie, waarbij hij aanvoerde dat geen compromis tot stand 
was gekomen, omdat partijen zich niet op alle punten die in de verklaring werden 
genoemd jegens elkaar hadden gebonden. Er kon derhalve slechts sprake zijn van 
een akkoordverklaring. Over de brutoloonbedragen was immers geen overeenstem
ming bereikt, zodat uit de akkoordverklaring niet kon worden afgeleid tot welk be
drag de ondernemer zou worden aangeslagen. De fiscale gevolgen van de overeen
komst lagen derhalve niet vast. De Hoge Raad oordeelde evenwel dat van een com
promis ook sprake kan zijn als de betrokken partijen niet alle tussen hen bestaande 
punten van geschil hebben opgelost. 

De belanghebbende had in dit geval tevens aangevoerd, hoewel niet met zoveel 
woorden gesteld, dat hij in dwaling had verkeerd terzake van de fiscale gevolgen van 
het compromis, omdat de overeenkomst onvoldoende bepaald zou zijn. Buiten ge
vallen van misverstand is het evenwel niet goed voorstelbaar dat dwaling een fiscale 
vaststellingsovereenkomst onbepaald maakt. De partijen weten in dergelijke gevallen 
immers heel goed wat de inzet van het compromis was.950 Met zijn stelling dat hij de 
overeenkomst niet zou hebben getekend als hij een adviseur had kunnen raadplegen, 
trachtte de ondernemer aan te geven dat sprake zou zijn van ongeoorloofde druk, een 
unconscionable bargain, mede omdat de inspecteur in zijn mededelingsplicht jegens 
de belanghebbende tekort zou zijn geschoten. Hof en Hoge Raad hielden evenwel 
vast aan het standpunt dat de akkoordverklaring van de ondernemer als een vaststel
lingsovereenkomst moest worden gezien, ook al was de strekking daarvan beperkt en 
was de bru tering bewust in het midden gelaten. 

949 HR 1 mei 1996, BNB 1996/212*. 
950 Zie ook Lokin, 1973, blz. 81. 
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Uit de hierboven weergegeven uitspraken blijkt dat de belastingrechter een aanslag 
die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst die tot een onredelijk resultaat leidt 
in de regel vermindert of vernietigt wegens schending van het zorgvuldigheidsbegin
sel.951 Het doet dan niet zoveel terzake of sprake is van schending van een medede
lingsplicht, dwaling of misbruik van omstandigheden door ongeoorloofde druk of 
anderszins. Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn de overzienbaarheid van 
de gevolgen voor de belanghebbende van het compromis, dat wil derhalve zeggen de 
wijze waarop de partijen zich van hun mededelings- en onderzoeksplichten hebben 
gekweten, de termijn die werd gesteld voor de aanvaarding van het compromis, de 
wijze waarop de onderhandelingen werden gevoerd en de deskundigheid van de 
belanghebbende of diens gemachtigde. 

5.4 IMPREVISION - GEBONDENHEID BIJ ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

Ten aanzien van de gebondenheid van de overheid aan overeenkomsten heeft tot 
1963 de oude leer gegolden dat de overeenkomst waarbij de overheid zich verbond 
haar bevoegdheden op een bepaalde wijze te hanteren weliswaar privaatrechtelijk 
bepaalde gevolgen kon hebben, maar publiekrechtelijk zonder effect bleef. Dit 
bracht mee dat de bevoegdheden die het onderwerp van een dergelijke overeenkomst 
uitmaakten daardoor niet werden geraakt. Ook na die overeenkomst werden deze 
uitsluitend beheerst door de wettelijke voorschriften waarin die bevoegdheden hun 
grondslag vonden. De overheid kon de handelingsvrijheid die haar bij of krachtens 
die voorschriften toekwam derhalve vrijelijk blijven uitoefenen. Indien een nader
hand afgegeven beschikking in strijd was met het overeengekomene, dan kon dit aan 
de geldigheid van die beschikking niet afdoen, aangenomen dat die regelmatig tot 

953 

stand was gekomen. 
In 1963 wees de Hoge Raad echter de veelbesproken Landsmeerarresten, waarin 
werd overwogen dat de overheid alleen van een met de burger gesloten overeen
komst mocht afwijken in het uitzonderlijke geval dat sprake was van onvoorziene 
omstandigheden.954 De Hoge Raad overwoog in het derde Landsmeerarrest (NJ 
1964, 204) dat het daarbij moet gaan om omstandigheden die bij het aangaan van de 
overeenkomst niet waren voorzien en die de overheid in redelijkheid hebben kunnen 
leiden tot het oordeel dat het algemeen belang dat zij behartigt, zich niet langer ver-

951 Bij ontstentenis van een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst kan de aanslag overigens toch 
rechtens juist zijn. 
952 Zie ook HR 27 februari 1985, BNB 1985/158, waarin deze beoordelingscriteria reeds werden ge
noemd. 
953 De gedupeerde burger had hooguit recht op schadevergoeding. In 1953 oordeelde de Hoge Raad in 
een geval waarin een gemeente in weerwil van een eerder gedane toezegging woonruimte had gevorderd, 
'dat in het algemeen een toezegging om van een publiekrechtelijke bevoegdheid geen gebruik te maken, 
niet uitsluit dat die bevoegdheid wordt uitgeoefend, indien juist overheidsbeleid (..) zich met de inacht
neming van de toezegging niet langer verdraagt'. HR 20 februari 1953, NJ 1954, 3. Zie ook G.J. Wiarda, 
WPNR 5067, blz. 28. 
954 HR 4 januari 1963, NJ 1964, 202-204. 
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draagt met naleving van de overeenkomst. Dan zal zij kunnen afwijken van de ge
dragslijn waaraan zij zichzelf heeft gebonden. 
Van onvoorziene omstandigheden is derhalve alleen sprake indien deze op het mo
ment dat de overeenkomst werd gesloten in de toekomst lagen en de partijen niet in 
het intreden van deze omstandigheden hebben voorzien, dat wil zeggen dat deze niet 
zijn verdisconteerd in de overeenkomst, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend. 
Het gaat om de vraag of de partijen ten aanzien van die omstandigheden een voor
ziening hebben getroffen en niet om de vraag of die omstandigheden al dan niet 
voorzienbaar waren ten tijde van de totstandkoming van de toezegging of de over
eenkomst. De omstandigheden dienen voorts van dien aard te zijn, dat naar maatsta
ven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeen
komst niet mag worden verwacht. De regel is thans neergelegd in artikel 6:258, eer
ste lid BW. 
In 1989 overwoog de Hoge Raad in het arrest GCN-Nieuwegein956 dat een beroep op 
het algemeen belang de overheid niet van haar verplichtingen kan bevrijden. Dat kan 
alleen als dat algemene belang een omstandigheid vormt als bedoeld in artikel 6:258 
BW. De Hoge Raad overwoog hierin dat de vraag of afwijking van een eerder ge
sloten overeenkomst gerechtvaardigd is, afhangt van factoren als: 'de aard van de 
overeenkomst, de aard van de overheidstaak op de uitoefening waarvan het over
heidslichaam zich beroept en, wanneer het om een beleidswijziging gaat, om de aard 
en het gewicht van de maatschappelijke belangen die met de beleidswijziging zijn 
gediend'. Indien de overeenkomst betrekking heeft op de wijze waarop de overheid 
haar bevoegheden zal uitoefenen, dan zal eerder een beroep op het algemeen belang 
kunnen worden gedaan dan indien bijvoorbeeld sprake is van een koopovereen
komst, omdat het algemeen belang in het eerste geval een grotere rol speelt. Voor het 
belastingrecht betekent dit dat het algemeen belang sneller een beroep op onvoorzie
ne omstandigheden zal vormen dan wanneer sprake is van een zuiver privaatrechte
lijke transactie, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe computers voor mede
werkers van de Belastingdienst. 

5.4.1 Onvoorziene omstandigheden in het belastingrecht 

In het belastingrecht werd aanvankelijk min of meer dezelfde lijn aangehouden waar 
het de verbindendheid van afspraken over toekomstige feiten betreft. In 1956 ver
klaarde de Hoge Raad fiscale overeenkomsten over de betekenis van feiten die nog 
moesten plaatsvinden, ongeldig.957 Het arrest is inmiddels achterhaald. Afspraken 
over de toekomst worden in de praktijk thans dagelijks gemaakt. De noodzaak tot het 
maken van afspraken over toekomstige feiten in het belastingrecht wordt onder meer 

955 HR 12 september 1997, NJ 1997, 733. Zie ook HR 1 juli 1994, NJ 1994, 597. 
956 HR 23 juni 1989, NJ 1991, 673 (Gasbedrijf Centraal Nederland-Nieuwegein), zie ook hierna, § 5.4. 
957 HR 20 juni 1956, BNB 1956/246. Zie ook Klein Wassink, 1964, blz. 90. Het arrest is reeds genoemd 
in § 2.2.2. 
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veroorzaakt door de omstandigheid dat de wijze van belastingwetgeving in de loop 
van de twintigste eeuw sterk is veranderd. Nieuwe wetten hebben thans steeds vaker 
het karakter van kaderwetgeving, waarbij het invullen van de details is overgelaten 
aan de administratie.958 Dit heeft niet alleen aanleiding gegeven tot een constante 
stroom ministeriële resoluties, maar ook tot afdoening door middel van fiscale vast
stellingsovereenkomsten. Een dergelijke overeenkomst dient bindend te zijn, behou
dens de opzegging van de overeenkomst wegens onvoorziene omstandigheden.959 

Het is immers een vereiste van behoorlijk bestuur dat de Belastingdienst zijn hande
len moet kunnen aanpassen aan gewijzigde inzichten en omstandigheden. Het belas
tingrecht hangt sterk samen met maatschappelijke opvattingen, met name waar het 
economische ontwikkelingen in de samenleving betreft, waardoor het een dynami
scher karakter heeft dan andere rechtsgebieden. De fiscale beleidsregels en stand
puntbepalingen volgen deze ontwikkelingen op de voet. Uit de enkele omstandigheid 
dat een wetsbepaling, een beleidsregel of een gedragslijn gedurende zekere tijd heeft 
bestaan mag de burger derhalve niet de verwachting ontlenen dat hierin geen wijzi
gingen worden aangebracht. Het is dan ook vaste jurisprudentie dat een belangheb
bende niet op ongewijzigde instandhouding mag rekenen van beleid dat de Belas
tingdienst in het verleden heeft gevoerd of een gedragslijn die is gevolgd inzake het 
opleggen en vaststellen van een aanslag.960 In 1984 oordeelde de Hoge Raad dien
aangaande: 

'dat het belanghebbende kan bevreemden dat de onderhavige aftrek, nadat deze 
ongeveer dertig jaar lang was verleend (..) opeens is geweigerd zonder dat er een 
aanwijsbare verandering in de omstandigheden was gekomen, maar ook deze om
standigheid het hof niet belette, de uitspraak van de Inspecteur te bevestigen, daar 
belanghebbende aan de enkele aanvaarding van de aftrek gedurende een lange reeks 
vanjaren niet een gerechtvaardigd vertrouwen kon ontlenen(..)'.961. 
Het vertrouwensbeginsel beperkt de vrijheid van handelen van de Belastingdienst 
derhalve niet of nauwelijks. Dit ligt anders indien de Belastingdienst zijn standpunt
bepaling met betrekking tot de wijze waarop beleid zal worden uitgevoerd of be
paalde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend, voor de toekomst uitdrukkelijk en 
concreet tegenover de burger kenbaar heeft gemaakt. Met andere woorden: de mate 
waarin een bestendige gedragslijn wordt beheerst door het vertrouwensbeginsel 
hangt af van de vraag, of deze al dan niet is neergelegd in een toezegging die ver
trouwen heeft kunnen opwekken. Bij de vraag in hoeverre opgewekt vertrouwen 
moet worden gehonoreerd, is een belangrijke factor immers hoe ondubbelzinnig en 
onvoorwaardelijk een zekere handelwijze in het vooruitzicht is gesteld. In 1989 
oordeelde de Hoge Raad alsvolgt: 

'Afgezien van het geval dat de gedragslijn berust op een toezegging waarvan de 
belastingplichtige mocht menen dat zij ook voor het onderhavige jaar zou gelden, is 

958 Van der Poel, 1942, blz. 346. Klein Wassink, 1964, blz. 107 
959 Klein Wassink, 1964, blz. 91. 
960 Zie onder meer HR 21 december 1977, BNB 1978/55. 
961 HR 18 januari 1984, BNB 1984, 127. 
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voor in rechte te beschermen vertrouwen als hier bedoeld méér vereist dan de enkele 
omstandigheid dat de Inspecteur gedurende een aantal jaren (..) de aangifte op een 
bepaald punt heeft gevolgd. De gerechtvaardigdheid van het vertrouwen hangt af van 
de waardering van - voor zoveel nodig in onderlinge samenhang te beoordelen -
omstandigheden die bij de belastingplichtige de indruk hebben kunnen wekken dat 
een door de Inspecteur gedurende een aantal jaren betreffende dezelfde aangelegen
heid gevolgde gedragslijn berust op een bewuste standpuntbepaling.' 

5.4.1.1 Wijziging wegens strijd met de wet 

Zoals reeds in hoofdstuk 2 werd aangegeven is een vaststellingsovereenkomst die in 
strijd is met dwingend recht ook geldig. Indien achteraf blijkt dat sprake is geweest 
van strijd met dwingend recht, dan zal derhalve eerst moeten worden vastgesteld of 
de inhoud of de strekking van de vaststellingen in strijd zijn met nieuwe bepalingen 
van belastingrecht die geacht worden van openbare orde te zijn. Alleen in het laatste 
geval kan sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid als bedoeld in artikel 
6:258 BW. 
Heeft de inspecteur een bindende toezegging heeft gedaan, maar wordt naderhand 
een feit bekend dat belastingheffing overeenkomstig de toezegging in strijd doet zijn 
met de wet, dan kan de inspecteur zijn voor eerdere jaren gevolgde gedragslijn voor 
latere jaren zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, aldus de Hoge Raad in 
1996. De inspecteur mocht, nadat hij in eerdere jaren de lijfrentetermijnen die een 
belastingplichtige had betaald volledig in aftrek had toegelaten, zonder voorafgaande 
waarschuwing overgaan tot het slechts in aftrek toelaten van 50% daarvan. Het be
roep van de belanghebbende op het vertrouwensbeginsel faalde, nu het eerdere 
standpunt van de inspecteur niet in overeenstemming bleek te zijn met de wet. 
In 1997 overwoog het hof 's-Gravenhage dat het de inspecteur niet vrijstond om een 
compromis door opzegging te beëindigen, omdat er geen sprake was van een wijzi
ging van omstandigheden waardoor de toepassing van het compromis in strijd zou 
komen met een juiste wetstoepassing. In 1991 had een belanghebbende met de in
specteur een compromis gesloten. Wat zijn inkomstenbelasting over 1990 betrof zou 
hij afzien om meer dan f 6.000 aan kosten van levensonderhoud van zijn schoon
moeder af te trekken. De inspecteur stelde daartegenover dat hij 'voor de nog ko
mende jaren' een bedrag van f6.000 als aftrekbare kosten van levensonderhoud zou 
accepteren. Toen de belanghebbende later onder een andere belastingeenheid viel 
wilde de nieuwe inspecteur vanaf 1993 geen kosten van levensonderhoud van de 
schoonmoeder meer accepteren. Volgens het hof had de belanghebbende, gezien de 
leeftijd van zijn schoonmoeder (80 jaar) bij de totstandkoming van het compromis de 
bewoordingen 'voor de nog komende jaren' in redelijkheid aldus kunnen opvatten 
dat het compromis zou duren zolang hij zijn schoonmoeder zou ondersteunen. Van 

962 HR 13 december 1989, BNB 1990/119. 
963 HR 31 januari 1996, V-N 1996, blz. 725. 
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gewijzigde omstandigheden in bovenvermelde zin was geen sprake en het compro
mis kon dus niet door opzegging worden beëindigd. 
Geen onvoorziene omstandigheid voor de fiscus vormt het feit dat achteraf blijkt dat 
een belastingbepaling onverbindend was. In het arrest Vulhop-Staat overwoog het 
hof dat een gemeente die, naar achteraf blijkt, een voorschrift uitvaardigt dat met een 
hogere regeling strijdig en derhalve onverbindend is, geen beroep toekomt op on
voorziene omstandigheden. In haar verweer tegen de actie uit onrechtmatige daad die 
een belastingplichtige in verband hiermee tegen haar had aangespannen, beriep zij 
zich op de omstandigheid dat haar van het uitvaardigen van het onverbindende voor
schrift geen verwijt kon worden gemaakt, omdat zij de beslissing van de Hoge Raad 
niet had kunnen voorzien, noch had behoren te voorzien. Het hof overwoog evenwel 
dat met het uitvaardigen van het onverbindende voorschrift in beginsel de schuld van 
de gemeente reeds gegeven was, en dat het beroep op imprévision er niet aan in de 
weg stond dat de gevolgen van dit arrest voor rekening van de gemeente kwamen. 
De Hoge Raad bevestigde dit oordeel. 65 

Het enkele feit dat de Hoge Raad een belastingbepaling achteraf onverbindend ver
klaart kan derhalve niet worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid als 
bedoeld in artikel 6:258 BW. De belasting die op grond van het onverbindende 
voorschrift was betaald, kon worden teruggevorderd. Een vaststellingsovereenkomst 
die is gebaseerd op een - naar achteraf blijkt - onverbindende regeling ontbeert dan 
eveneens geldingskracht. 

5.4.1.2 De gevolgen van latere jurisprudentie 

Waar het latere wijzigingen in jurisprudentie betreft oordeelde de Hoge Raad in 
1997 dat de invloed die naar redelijkheid en billijkheid aan een latere wijziging van 
de jurisprudentie toekomt afhangt van de uitleg die daaraan, met inachtneming van 
de strekking van de overeenkomst, moet worden gegeven. 
Een holding-BV had met de inspecteur ten aanzien van haar financieringsactiviteiten 
vanuit een vaste inrichting in Zwitserland met de inspecteur in 1987 een winstvast
stellingsovereenkomst gesloten, die onder meer inhield dat de daarmee behaalde 
winst voor 90% zou worden toegerekend aan de vaste inrichting. Als gevolg hiervan 
werd 10% van de winst die de BV behaalde met de Zwitserse financieringsactivitei
ten bij wijze van 'toerekening at arm's length ' in de heffing in Nederland betrokken. 
Deze regeling gold tot en met 31 december 1992. In 1988 werd het kapitaal van de 
BV uitgebreid doordat haar moedermaatschappij deels in de vorm van aandelenka
pitaal, deels in de vorm van agio, stortingen had gedaan. Deswege moest de BV in 
Nederland kapitaalsbelasting voldoen. Tussen de BV en de Belastingdienst ontstond 
een geschil over de vraag of voor de heffing van vennootschapsbelasting over het 
jaar 1989 de kapitaalsbelasting die toegerekend zou kunnen worden aan de financie-

965 
' Hof 's Gravenhage 4 december 1997, FED FW 1998/68. 
HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 638, m. nt. M. Scheltema. 
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ringsactiviteiten, voor 90% in mindering kon worden gebracht op het resultaat van 
de vaste inrichting en in zoverre zou strekken tot verlaging van de vermindering ter 
voorkoming van dubbele belasting. Het hof oordeelde dat de inspecteur ten onrechte 
het standpunt innam dat uit de tussen hem en de BV gesloten overeenkomst volgde 
dat 90% van de kapitaalsbelasting aan de vaste inrichting diende te worden toegere
kend. Het hof baseerde dit oordeel op een in 1994 gewezen arrest, BNB 1994/164. 
Op grond hiervan zou een dergelijke uitleg van de overeenkomst tot de conclusie 
moeten leiden dat de partijen een overeenkomst hadden gesloten waarvan de bepa
lingen in strijd waren met het recht. De staatssecretaris voerde in cassatie aan dat het 
hof de BV gehouden had moeten achten aan de inhoud van de overeenkomst, zoals 
die geacht moest worden aan de partijen voor ogen te hebben gestaan ten tijde van 
het aangaan daarvan, dat wil zeggen naar de stand van het indertijd gewezen arrest 
BNB 1977/176. Volgens hem kon een latere wijziging in de jurisprudentie er niet toe 
leiden dat overeenkomsten die waren gesloten op basis van de voordien geldende 
opvattingen gevolgen hadden die de partijen niet hadden gewild. 
De Hoge Raad overwoog: 'Indien het bepaalde in de door belanghebbende en de 
inspecteur in 1987 gesloten overeenkomst aldus moet worden uitgelegd dat de partij
en bij de overeenkomst hebben beoogd eventueel verschuldigde kapitaalsbelasting 
mede te betrekken in de overeengekomen wijze van berekening van de winst van de 
vaste inrichting, kan - mede gelet op het arrest van de Hoge Raad van 8 juni 1977, 
BNB 1977/176 - niet worden gezegd dat de overeenkomst zozeer in strijd is met 
geldende wettelijke regelingen, dat de inspecteur op volledige nakoming daarvan 
niet mocht rekenen.' De zaak werd verwezen 'voor een onderzoek omtrent de vraag 
of de overeenkomst aldus moet worden uitgelegd, dat zij ertoe strekte de kapitaals
belasting mede in de overeengekomen toerekening van de winst aan de vaste inrich
ting te betrekken, en - indien deze vraag bevestigend moet worden beantwoord - of 
de latere wijziging van de jurisprudentie meebrengt dat, met inachtneming van de 
strekking van de overeenkomst, naar redelijkheid en billijkheid de werking daarvan 
in zoverre moet worden beperkt, dat zij met betrekking tot de kapitaalsbelasting geen 
toepassing meer kan vinden.' 

Indien sprake is van een beleidswijziging, dan is het de vraag of deze de strekking 
van het overeengekomene in strijd doet zijn met een juiste wetstoepassing. Of een 
latere wijziging in de jurisprudentie, bijvoorbeeld een 'omgaan' van de Hoge Raad, 
ertoe leidt dat een vaststellingsovereenkomst zijn geldingskracht verliest, hangt der
halve in de eerste plaats af van de strekking van de vaststellingsovereenkomst. Is 
deze na normatieve uitleg vastgesteld, dan blijft de vraag over of de latere wijziging 
in de jurisprudentie dit resultaat in strijd doet zijn met de wet. 

966 HR 7 mei 1997, BNB 1997/221*, m. nt. J. Hoogendoom. 
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5.4.1.3 De werking van het gelijkheidsbeginsel bij imprévision 

Met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst hebben de partijen hun procesrisi
co willen beperken. Indien een partij later, na een wijziging van het beleid, of na 
kennisneming van zaken die wèl uitgeprocedeerd werden, tot de overtuiging komt 
dat doorprocederen voor hem wellicht een gunstiger resultaat zou hebben opgele
verd, dan zal hij het risico daarvan moeten dragen en is er geen reden de vaststel
lingsovereenkomst open te breken. Een partij kan in redelijkheid slechts dan niet 
meer aan een vaststellingsovereenkomst gebonden worden geacht indien het rechter
lijk oordeel in die andere zaken van een verderreikende strekking was geweest dan 
de enkele beslechting van de feiten, die in dat geval aan de orde waren en de feitelij
ke toedracht identiek zou zijn geweest aan die waarop het gewraakte compromis 
betrekking heeft, aldus het hof 's Gravenhage in 1993.967 Het openbreken van een 
vaststellingsovereenkomst in verband met later gewezen jurisprudentie is derhalve 
slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk. 
De belanghebbende zal in elk geval moeten bewijzen dat zijn geval exact gelijk is 
aan het geval waarop de later gewezen jurisprudentie betrekking heeft. In het laatste 
geval dient het vereiste van de meerderheidsregel te zijn vervuld. In 1995 oordeelde 
de Hoge Raad dat de belanghebbende ten aanzien van een standpuntbepaling vooraf 
na een wijziging van het beleid geen beroep toekwam op het gelijkheidsbeginsel, 
omdat hij niet aannemelijk had gemaakt dat in de meerderheid van de met het geval 
van de belanghebbende vergelijkbare gevallen na de beleidswijziging een juiste 
wetstoepassing achterwege was gebleven.968 

5.4.1.4 De verplichting tot heronderhandelen 

Geen enkele overeenkomst wordt geacht eeuwigdurend te zijn, ook niet indien daarin 
geen bepaling is opgenomen over de geldingsduur daarvan. Bij de beoordeling van 
de vraag of bij de opzegging van een overeenkomst die voor onbepaalde tijd werd 
aangegaan een redelijke termijn in acht is genomen, dienen de wederzijdse belangen 
van de partijen te worden afgewogen. Daarbij moet ook belang worden toegekend 
aan aard en gewicht van de redenen die aan de opzegging ten grondslag lagen.9 Bij 
beëindiging wegens onvoorziene omstandigheden of gewijzigd inzicht zal de Belas
tingdienst derhalve rekening moeten houden met de gerechtvaardigde belangen van 
de wederpartij. 

967 Hof 's Gravenhage 2 maart 1993, V-N 1993, blz. 2318. 
968 HR 29 november 1995, BNB 1996/55. Uit het arrest bleek tevens dat de opzegging van een stand
puntbepaling moet worden gedaan aan de partij(en) aan wie de inspecteur zijn standpuntbepaling heeft 
afgegeven of van wie de inspecteur weet of redelijkerwijs kan weten dat deze zich naar zijn standpuntbe
paling richt(en). 
969 HR 21 april 1995, NJ 1995, 437. 
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Indien de Belastingdienst op grond van gewijzigd inzicht97 van mening is dat een 
vaststellingsovereenkomst moet worden beëindigd of een toezegging niet langer 
gestand kan worden gedaan, kan het uit oogpunt van redelijkheid en billijkheid ge
boden zijn de wederpartij een bepaalde termijn te gunnen om maatregelen te treffen 
die de gevolgen van de beëindiging ondervangen. 
In 1992 overwoog de belastingkamer van de Hoge Raad dat de Belastingdienst een 
afspraak op grond waarvan de belanghebbende zijn afnemers geen omzetbelasting in 
rekening bracht wegens gewijzigd inzicht kon beëindigen, behalve voor zover de 
belanghebbende ingevolge door hem reeds gesloten overeenkomsten, redelijkerwijs 
niet in staat was de te betalen omzetbelasting alsnog aan zijn afnemers in rekening te 
brengen.971 De afspraak bleef derhalve gelden voor reeds bestaande contracten. 
Bij opzegging wegens gewijzigd inzicht zal derhalve in elk geval overleg moeten 
plaatsvinden over de termijn waarmee de overeenkomst kan worden opgezegd. Ook 
is het denkbaar dat afspraken moeten worden gemaakt over de vraag of de overeen
komst in zijn geheel moet worden opgezegd, dan wel voor bepaalde situaties zijn 
geldingskracht kan behouden. 

In een kortgedingvonnis overwoog de rechtbank 's-Gravenhage in 1993 dat de Be
lastingdienst zich bij zijn voornemen een bepaalde afspraak met de belanghebbende, 
Campina, te beëindigen, de belangen van Campina diende aan te trekken. Dit bracht 
mee dat de enige jaren daarvóór met Campina gemaakte afspraken, die in 1992 we
gens gewijzigd inzicht per 1 januari 1993 door de Belastingdienst waren opgezegd, 
geacht werden tot 1 januari 1996 te gelden, teneinde Campina in de gelegenheid te 
stellen de gevolgen van de opzegging door de Belastingdienst te ondervangen, aldus 
de president.972 De afspraken betroffen een certificatenregeling. Campina gaf aan 
haar leden certificaten uit naar de maatstaf van de geleverde melk, waarop jaarlijks 
een bedrag werd bijgeschreven. De Belastingdienst had ermee ingestemd dat de 
bijschrijving op de certificaten voor Campina direct aftrekbaar was, maar bij de 
leden pas belastbaar was bij realisatie. 

5.4.1.5 Imprévision als risicovraagstuk 

In 1995 verwoog het hof 's Gravenhage dat, voor zover de belanghebbende een 
vonnis van de burgerlijke rechter dat volgens hem een nieuw licht wierp op de vraag 
of hij wel of geen zwart loon had uitbetaald, wilde aanmerken als een onvoorziene 
omstandigheid waardoor de vaststellingsovereenkomst die tussen hem en de inspec
teur was gesloten, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet in stand kon 

970 Zie bijvoorbeeld de resolutie van 16 augustus 1995 nr. DB 95/2779M, waarin de toezegging die de 
staatssecretaris in 1992 had gedaan over de waardering van geïndexeerde pensioenverplichtingen werd 
herroepen. Deze toezegging had namelijk tot gevolg gehad dat de indexering (coming-backservice) van 
pensioenverplichtingen twee maal kon worden afgetrokken van de belaste winst van de pensioen-BV. 
971 HR 2 september 1992, BNB 1993/2*. 
972 Campina-Staat, 9 juli 1993, KG 93/0541, V-N 1993, blz. 2937, voortgezet in hof 's-Gravenhage 23 
februari 1995, nr. 93/1284, V-N 1995, blz. 1203. 
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blijven, deze omstandigheid op grond van het bepaalde in artikel 6:258, tweede lid 
BW voor zijn rekening moest blijven.973 

De vrijheid die de overheid toekomt om een gekozen beleid te wijzigen brengt niet 
mee dat de schade die werd veroorzaakt door het niet-nakomen van een onvoor
waardelijke toezegging, niet zou behoeven te worden vergoed.974 Dit geldt overigens 
ook indien beleid wordt gewijzigd, maar de wijziging niet tijdig ter kennis van de 
belanghebbende komt. In 1996 oordeelde het Hof 's Gravenhage dat de gemeente 
een bestaande beleidsregel ter zake van de afvalstoffenheffing mocht wijzigen, mits 
de wijziging tijdig ter kennis van de belanghebbende was gekomen. Het beleid was 
gewijzigd bij besluit van B&W van 14 juli 1992, en ging op 1 januari 1993 in. De 
kennisgeving aan de belanghebbende was gedateerd 20 januari 1993. De mededeling 
was volgens het hof in beginsel weliswaar te laat bij de belanghebbende aangeko
men, maar door de overgangsregel die bij de beleidswijziging was getroffen was aan 
het nadeel dat daaruit voor de belanghebbende voortvloeide tegemoet gekomen, 
zodat de aanslag in stand bleef.975 

Uit het bovenstaande blijkt dat imprévision au fond een overbodig leerstuk is. Zoals 
reeds aangegeven in §3.1.2.1. vloeit uit het systeem van het recht voort dat wordt 
vastgesteld voor wiens risico bepaalde rechtsgevolgen dienen te komen.976 Het ant
woord op die vraag zal de rechter moeten vinden in zijn interpretatie van het feiten
complex. 
Dit neemt niet weg dat het aanbeveling verdient, fiscale vaststellingsovereenkomsten 
aan een bepaalde tijdslimiet te binden. Daarmee kan worden voorkomen dat alsnog 
moet worden geprocedeerd over de vraag of de overeenkomst al dan niet terecht 
werd opgezegd.977 Bij overeenkomsten ter zake van afgelopen jaren zal het in begin
sel niet nodig zijn de overeenkomst aan een tijdslimiet te binden. De afspraken heb
ben immers betrekking op feiten die al hebben plaatsgevonden. Het overeengekome-
ne heeft dan geen werking voor toekomstige jaren, tenzij dit expliciet werd overeen
gekomen. 

973 Hof 's Gravenhage 16 augustus 1995, V-N 1995, blz. 3938. Zie ook § 4.3.2. 
974 Lopez & Trias-Aruba, HR 19 februari 1993, NJ 1995, 704, m. nt. M.S. Zie ook Brabants Vastgoed, 
HR 10 augustus 1988, NJ 1989, 157, m. nt. G. 
975 Hof 's Gravenhage, 22 oktober 1996, nr. 95/3734, Belastingblad 1997, blz. 498, m.nt. G. J. van Leij-
enhorst. 
976 Nieskens-Isphording, 1991, blz. 69 en 134. 

77 Zie over dit onderwerp ook de Kaders voor vaststellingsovereenkomsten, punt 9. Besluit van 1 de
cember 1997, AFZ97/2412, V-N 1997, blz. 4702. 
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5.5 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is allereerst uiteengezet op welke wijze het vereiste van redelijkheid 
en billijkheid de rechtsvinding van de burgerlijke rechter en de belastingrechter in de 
loop van de twintigste eeuw heeft beïnvloed. Daarbij is geconcludeerd dat de rechts
vinding zich heeft ontwikkeld in de richting van de normatieve uitlegmethode. In 
deze methode wordt niet langer de norm op de feiten losgelaten, maar worden feit en 
norm wederkerig geselecteerd en bepaald. Voor het verbintenissenrecht geldt dat de 
kern van de normatieve uitleg niet is het vaststellen van de partijbedoeling, maar van 
datgene wat de partijen, gezien de omstandigheden van het geval en de maatschap
pelijke context, redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Het accent ligt hierbij 
derhalve op de geobjectiveerde redelijkheid, datgene wat in het licht van de omstan
digheden als redelijk kan worden aangemerkt. Uit de hier besproken jurisprudentie 
van de feitenrechter blijkt dat deze ter bereiking van een aanvaardbaar resultaat voor 
de uitlegmethode kiest die in het voorliggende geval naar zijn inzicht het beste re
sultaat oplevert. De methoden van rechtsvinding lopen hier uiteen van uitleg naar 
redelijkheid van feiten en omstandigheden tot grammaticale uitleg. 
Indien zich problemen voordoen bij de totstandkoming van rechtshandelingen zal de 
gebondenheid van de partijen door uitleg naar redelijkheid moeten worden gevon
den. Aan het einde van de twintigste eeuw toetst de Hoge Raad de uitlegmethode van 
de feitenrechter indien nodig rechtstreeks, zonder de omweg van het motiveringsge
brek. De methode van rechtsvinding die daarbij wordt omschreven, kan worden 
gekwalificeerd als normatieve uitleg. Deze vereist met name van de burgerlijke 
rechter een actievere houding. Uit recente arresten van de belastingkamer van de 
Hoge Raad blijkt dat ook de belastingrechter telkenmale op het vereiste van norma
tieve uitleg wordt gewezen. Een gebrekkige motivering van het rechterlijk oordeel 
wordt thans niet langer gezien als een vormverzuim, maar als een schending van 
fundamentele regels van procesrecht. Daarbij verdient aantekening dat de vraag hoe 
uitgebreid of beknopt de rechterlijke verantwoording van de gemaakte keuzes moet 
zijn, afhangt van de omstandigheden van het geval, de aard van het recht, het rechts
gebied en de procesrechtelijke context. 

Bij de uitleg van fiscale vaststellingsovereenkomsten en toezeggingen wordt in be
ginsel de achterliggende bedoeling van de wetgever of de beleidsmaker tot leidraad 
genomen. Is dat niet mogelijk, dan streeft de (belasting)rechter naar een zo redelijk 
mogelijk resultaat. De fiscale vaststellingsovereenkomst bevat slechts één of meer 
vastomlijnde aspecten van de belastingschuld. Is daarin niet expliciet opgenomen dat 
een bepaalde wettelijke regeling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing wordt ge
laten, dan wordt deze normaal toegepast. 

In het tweede onderdeel van dit hoofdstuk werd in de eerste plaats de ontwikkeling 
geschetst die het leerstuk van de dwaling in de loop van de twintigste eeuw heeft 
doorgemaakt, van een traditioneel wilsgebrek tot een uitleg- c.q. risicoprobleem. 
Daarbij is aandacht besteed aan de opkomst van de mededelings- en onderzoeks
plichten als subnorm van de goede trouw. Sedert het in 1957 gewezen arrest Baris-
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Riezenkamp geldt dat de precontractuele rechtsverhouding van partijen wordt be
heerst door de goede trouw. Daarmee werd de gehele dwalingsproblematiek bij dit 
leerstuk ondergebracht en kwam de dwaling in de context te staan van de informatie-
, mededelings- en onderzoeksplichten. Deze bepalen bij uitleg naar redelijkheid in 
belangrijke mate het antwoord op de vraag welke partij het risico van de dwaling 
dient te dragen. 
De belangen van de wederpartij waarmee men rekening moet houden beperken zich 
tot die, welke gerechtvaardigd zijn. Het eerst voor de hand liggende gerechtvaardig
de belang is dat de partijen een juiste voorstelling van zaken hebben over hetgeen zij 
overeenkomen. De gehoudenheid van een partij tot onderzoek hiernaar gaat evenwel 
in het algemeen niet zo ver dat hij niet zou mogen afgaan op de juistheid van de 
mededelingen van zijn wederpartij. De eisen van de redelijkheid en billijkheid en de 
normen van betamelijkheid brengen mee dat men zijn tegenspeler op de hoogte stelt 
van feiten die voor hem in de transactie van relevant belang zijn of kunnen zijn. In 
het huidige recht is het zwaartepunt verschoven naar toerekenbaar gedrag van de 
wederpartij van de dwalende. De wederpartij die van de dwaling onkundig is en 
daarvan ook niet behoort te weten, mag afgaan op het opgewekt vertrouwen. Een 
beroep op eenzijdige dwaling slaagt derhalve alleen indien de wederpartij deze heeft 
onderkend of indien hij deze heeft opgewekt. De mededelings-, informatie- en on
derzoeksplichten zijn niet een algemene diligentienorm, maar een verplichting die 
voortvloeit uit de goede trouw. De omvang van die verplichting wordt bepaald door 
de aard van de overeenkomst, de omstandigheden van het geval en de verkeerseisen. 
Het inroepen van bijstand door een deskundige staat naar huidig inzicht derhalve niet 
zonder meer aan een beroep op dwaling in de weg. 

Ook bij vaststellingsovereenkomsten is een beroep op dwaling mogelijk, maar alleen 
waar het feiten of rechten betreft die bij het aangaan van de overeenkomst als vast
staand werden aangenomen. Dwaling in de onzekere feiten die het voorwerp van de 
vaststellingsovereenkomst vormen is geen rechtens relevante dwaling. Ook hier 
spelen de mededelings- en onderzoeksplichten eenbelangrijke rol. Bij fiscale vast
stellingsovereenkomsten, toezeggingen en standpuntbepalingen vooraf geldt dit nog 
sterker, gezien de zorgvuldigheidsnorm waaraan de Belastingdienst als overheidsor
ganisatie is onderworpen en de wettelijke informatieplicht die op de belastingplichti
ge rust. Deze laatste wordt formeel gezien beperkt door de regel, dat de belasting
plichtige de Belastingdienst geen inzage behoeft te geven in de fiscaalrechtelijke 
waardering van zijn standpunt en materieel gezien door de fiscale relevantie van de 
te verstrekken informatie. Die relevantie moet worden gevonden in de aard van de 
fiscaalrechtelijke bepaling op grond waarvan de informatie wordt gevraagd. Dwaling 
over de toepasselijkheid en de strekking van wettelijke bepalingen komt in het alge
meen voor rekening van de belanghebbende, tenzij op de Belastingdienst een mede
delingsplicht rustte. 
Is de dwaling naar Nederlandse rechtsbegrippen een ouder leerstuk, misbruik van 
omstandigheden is daarentegen een betrekkelijk nieuw fenomeen, dat het best wordt 
begrepen in het licht van het Anglo-Amerikaanse unconscionability-leerstuk. Wil 
een beroep op misbruik naar Anglo-Amerikaans recht slagen, dan moet sprake zijn 
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geweest van noodtoestand en moet de wederpartij daarvan misbruik hebben gemaakt 
door het uitoefenen van oneigenlijke druk. Voor de vraag of sprake was van mis
bruik van omstandigheden zal van geval tot geval moeten worden bezien welke fac
toren doorslaggevend zijn. Ook hier zijn mededelings- en onderzoeksplichten van 
belang. Indien de sterkere partij de ander had kunnen inlichten over de gevolgen van 
de overeenkomst, maar dit achterwege heeft gelaten, wordt al snel misbruik aange
nomen. Naar Nederlands recht kan bij misbruik grofweg een driedeling worden ge
maakt in misbruik van geestelijk overwicht, misbruik van noodtoestand en misbruik 
van economisch overwicht. Ongelijkheid in onderhandelingspositie, economische 
dwangpositie en benadeling in enigerlei zin zijn op zichzelf genomen geen doorslag
gevende elementen voor de constatering van misbruik van omstandigheden. Ook het 
enkele feit dat één der partijen een monopoliepositie heeft en/of pressie uitoefent 
leidt nog niet tot misbruik. Van misbruik is alleen sprake indien een onevenredige 
belangenafweging of lastenverdeling heeft plaatsgevonden. De twee factoren die 
hierbij een belangrijke rol spelen, namelijk de omstandigheden ten tijde van de tot
standkoming van de rechtshandeling en de inhoud en de strekking daarvan, zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Gezien de ongelijke (onderhandelings)positie die de Belastingdienst en de burger ten 
opzichte van elkaar innemen, leent met name de situatie dat met de Belastingdienst 
wordt onderhandeld over de totstandkoming van een fiscale vaststellingsovereen
komst of een betalingsregeling zich voor het uitoefenen van ongeoorloofde druk. 
Van dit laatste is sprake indien op de belanghebbende zodanige druk is uitgeoefend 
dat hij niet vrij was in zijn beslissing zich al dan niet akkoord te verklaren met een 
voorstel dat de Belastingdienst hem voorlegde. Ook kan het onaanvaardbaar zijn om 
een belanghebbende langer aan een fiscale vaststellingsovereenkomst te houden dan 
in het licht van de omstandigheden redelijk is. Het niet gunnen van een redelijke 
termijn om zich (nader) te beraden en het passeren van de gemachtigde van de be
lastingplichtige worden eveneens onzorgvuldig geacht. Wordt de belanghebbende 
wèl bijgestaan door een gemachtigde of een anderszins deskundig persoon, dan 
wordt niet snel geconcludeerd tot misbruik. Indien uit de inhoud of de strekking van 
de overeenkomst blijkt dat de Belastingdienst bij de totstandkoming van een vast
stellingsovereenkomst al te zeer zijn gewicht in de schaal heeft gelegd, dan zal de 
belastingrechter de zwakkere partij in bescherming nemen. Uit de op dit terrein ver
schenen jurisprudentie blijkt dat de belastingrechter een aanslag, voortvloeiend uit 
een vaststellingsovereenkomst, die tot een onredelijk resultaat leidt, vermindert of 
vernietigt wegens schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. Het doet dan niet 
zoveel terzake of sprake is van schending van een mededelingsplicht, dwaling of 
misbruik van omstandigheden door ongeoorloofde druk of anderszins. 

In het derde onderdeel van dit hoofdstuk zijn de gevolgen in kaart gebracht die on
voorziene omstandigheden op de gebondenheid van de Belastingdienst kunnen heb
ben. Daarbij is in de eerste plaats vastgesteld dat de noodzaak tot het maken van 
afspraken over toekomstige feiten in het belastingrecht onder meer wordt veroor
zaakt door het karakter van de huidige belastingwetgeving. De inspecteur is aan een 
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standpuntbepaling, toezegging of vaststellingsovereenkomst gebonden. De Belas
tingdienst moet zijn handelen echter kunnen aanpassen aan gewijzigde inzichten en 
omstandigheden. De burger mag er derhalve niet vanuitgaan dat een bepaalde ge
dragslijn, een beleidsregel of een standpuntbepaling voor onbepaalde tijd zal gelden. 
Bij de vraag in hoeverre opgewekt vertrouwen moet worden gehonoreerd is een 
belangrijke factor, hoe ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk een zekere handelwijze 
in het vooruitzicht is gesteld en voor welke periode deze toezegging geldt. De in
vloed die naar redelijkheid en billijkheid aan latere wijzigingen in de jurisprudentie 
toekomt hangt thans af van de uitleg die, met inachtneming van de strekking van de 
overeenkomst, daaraan moet worden gegeven. Indien sprake is van een beleidswijzi
ging, dan is het de vraag of deze de strekking van het overeengekomene in strijd doet 
zijn met een juiste wetstoepassing. Het openbreken van een vaststellingsovereen
komst op grond van het gelijkheidsbeginsel in verband met later gewezen jurispru
dentie is slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk. De belanghebbende zal in elk 
geval moeten bewijzen dat zijn geval exact gelijk is aan het geval waarop de later 
gewezen jurisprudentie betrekking heeft. Daarbij dient ook nog eens het vereiste van 
de meerderheidsregel te zijn vervuld. 

Indien de Belastingdienst op grond van gewijzigd inzicht van mening is dat een 
vaststellingsovereenkomst moet worden beëindigd of een toezegging niet langer 
gestand kan worden gedaan, dient in voorkomende gevallen te worden onderhandeld 
over een opzegtermijn, alsmede over de vraag of en zo ja in hoeverre de eerder ge
maakte afspraak voor bepaalde situaties kan blijven bestaan. 
In het algemeen zal de Belastingdienst met het oog op het algemene belang van be
lastingheffing op de juiste grondslag een vaststellingsovereenkomst kunnen beëindi
gen met een beroep op onvoorziene omstandigheden. Dit levert het op het oog para
doxale resultaat op dat de achteraf geconstateerde onverbindendheid van een belas
tingbepaling voor de fiscus geen onvoorziene omstandigheid kan vormen. 
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6 Aspecten van mandaat en vertegenwoordiging 

6.1 INLEIDING 

'Loyaliteit, Mijne Heeren! Dat is de eenige mogelijkheid om in 
deze moeilijke en subtiele kwesties de hoogheid van den Belas
tingdienst te handhaven. ' 

H.A. ten Holder, Maandblad van de Vereeniging van Inspecteurs, 1933. 

Bij contacten tussen de burger en de Belastingdienst in het algemeen en derhalve ook 
bij het sluiten van vaststellingsovereenkomsten tussen deze partijen is steeds sprake 
van enigerlei vorm van vertegenwoordiging, in elk geval aan de zijde van de Belas-

978 

tmgdienst. 
Bij de burger ligt dit anders. Hij kan de Belastingdienst zelfstandig tegemoettreden, 
zonder de tussenkomst van een vertegenwoordiger. Het terrein van de belastingwet
geving is voor veel burgers evenwel slecht begaanbaar. Tussen de burger als fiscale 
leek en de Belastingdienst bestaat doorgaans een groot verschil in deskundigheid, 
een discrepantie die onzekerheid over de toepasselijkheid van het belastingrecht in 
de hand werkt.979 Op zijn beurt kan de belastingplichtige ter overbrugging van dit 
kennishiaat de bijstand van een deskundige zoeken. In de meeste gevallen zal dat een 
belastingadviseur zijn. Deze treedt vervolgens in contacten met de Belastingdienst 
op als ge(vol)machtigde namens de belastingplichtige. 

978 Het algemene privaatrechtelijke begrip vertegenwoordiging behelst zowel de onmiddellijke als de 
middellijke vertegenwoordiging. Onder onmiddellijke vertegenwoordiging wordt verstaan de situatie dat 
iemand die daartoe de bevoegdheid heeft, een (rechts)handeling verricht in naam van een ander, teneinde 
de beoogde rechtsgevolgen niet voor hemzelf maar voor die ander te laten intreden. De feitelijke hande
ling of rechtshandeling die de vertegenwoordiger verricht wordt daarmee in beginsel toegerekend aan de 
vertegenwoordigde. Qua rechtsgevolg ontlopen de begrippen elkaar niet veel. Middellijke vertegenwoor
diging, waarbij de vertegenwoordiger op eigen naam handelt, komt bij het sluiten van fiscale vaststel
lingsovereenkomsten in de relatie tussen de burger en de Belastingdienst echter niet voor. Deze figuur 
blijft hier derhalve buiten beschouwing. 
979 Eén van de eerste taken van de Belastingdienst is derhalve dit kennishiaat zo klein mogelijk te houden 
door goede voorlichting, begrijpelijke en eenduidige regelgeving en een hoge mate van rechtstoeganke-
lijkheid. L.G.M. Stevens en A.O. Lubbers, Drempels in de toegang tot de belastingrechter, WFR 
1994/6094, blz. 337. 
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Vanwege de bijzondere verhouding tussen de belastingplichtige als burger en de 
fiscus als overheid heeft het begrip derdenbescherming voor elk der partijen een 
andere lading. In dit hoofdstuk wordt allereerst uiteengezet in welke mate het leer
stuk van de 'apparent authority'980, dat de Hoge Raad in 1992 heeft erkend, een rol 
speelt bij derdenbescherming indien sprake is van mandaat, dat wil zeggen van ver
trouwen dal door een medewerker van de Belastingdienst werd opgewekt. Vervol
gens wordt getracht een antwoord te vinden op de vraag waarom de Hoge Raad op 
het terrein van de vertegenwoordiging in het belastingrecht tot nu toe geen plaats 
voor het leerstuk van de 'apparent authority' heeft ingeruimd. Daarbij zal aandacht 
worden besteed aan de gevolgen van de invoering van artikel 3:42 van de Algemene 
wet bestuursrecht. 

6.2 DERDENBESCHERMING BIJ MANDAAT 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van ambtenaren van de Belastingdienst wordt 
uitgeoefend krachtens mandaat, de publiekrechtelijke tegenhanger van de privaat
rechtelijke volmacht. Hoewel mandaat ook aan niet-ondergeschikten kan worden 
verleend gaat mandaatverlening binnen de Belastingdienst, anders dan de privaat
rechtelijke volmachtverlening in belastingzaken, in het algemeen samen met een 
ondergeschiktheidsverhouding, gegrond op het ambtelijk dienstverband. De ambte
lijke rechtspositie brengt mede dat het bestuursorgaan leiding geeft aan de werk
zaamheden en daarbij te allen tijde bevoegd is om aanwijzingen te geven. 
Sinds 1994 zijn op grond van het bepaalde in artikel 19, eerste lid van de Uitvoe
ringsregeling Belastingdienst alleen de hoofden van eenheden inspecteur en ontvan
ger. Deze hoofden kunnen binnen hun eenheid ambtenaren aanwijzen die namens 
hen de bevoegdheden van de inspecteur en de ontvanger uitoefenen die de wetgever 
aan deze organen heeft geattribueerd. De aanwijzing geschiedt schriftelijk. Daarna 
beschikken de betreffende ambtenaren over een mandaat. 
Bij mandaatverlening spelen dezelfde factoren een rol als bij volmachtverlening in 
het privaatrecht, namelijk bevoegdheid enerzijds en schijn van bevoegdheid ander
zijds. Of een overeenkomst die werd gesloten door een onbevoegde ambtenaar moet 
worden nagekomen, is derhalve afhankelijk van de vraag of een schijn van bevoegd
heid is gewekt en of de burger in de gegeven omstandigheden op die schijn mocht 
afgaan. 
Bij de beantwoording van deze vraag blijkt al snel dat het toedoenbeginsel an sich -
de regel dat de schijn moet zijn opgewekt door een gedraging of een verklaring van 
de vertegenwoordigde - in mandaatsituaties niet goed voldoet, met name omdat de 
derde niet direct kan nagaan of de vertegenwoordiger bevoegd is of niet.981 In con-

980 Felix-Aruba, HR 27 november 1992, NJ 1993, 338. 
981 In het arrest Heesch-Reijs, HR 13 februari 1981, NJ 1981, 456 sprak de Hoge Raad uitdrukkelijk van 
het niet-nakomen van een schriftelijke toezegging van een orgaan van een rechtspersoon, terwijl het hier 
ging om een overheidsorganisatie. De Kluiver, WPNR 1993/6116, blz. 927. In dit arrest oordeelde de 
Hoge Raad dat een onbevoegde vertegenwoordiger van de overheid of van een rechtspersoon onder 
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tacten tussen de burger en de Belastingdienst lag dit voor de invoering van de derde 
tranche van de Algemene wet bestuursrecht niet anders. De Uitvoeringsregeling 
Belastingdienst brengt immers mee dat aanslagen vrijwel nooit door de inspecteur -
immers het hoofd van de eenheid - worden opgelegd, maar door ambtenaren die op 
de eenheid werkzaam zijn. Na invoering van de derde tranche liggen op de eenheden 
van de Belastingdienst mandaatregisters ter inzage, waarin wordt vermeld welke 
ambtenaren namens het hoofd van de eenheid als inspecteur of ontvanger kunnen 
optreden.982 

In de literatuur werd dit probleem reeds lang onderkend. Terzake van toezeggingen 
en overeenkomsten door onbevoegde ambtenaren betoogde Ten Holder bijvoorbeeld 
reeds in 1933 dat de Belastingdienst in het algemeen aan iedere afspraak was gebon
den, ook als deze onbevoegdelijk was gedaan, tenzij die afspraak 'grovelijk tegen de 
wet' was.983 Ten aanzien van onbevoegdelijk gesloten overeenkomsten of onbevoeg
delijk gedane toezeggingen betoogde hij dat indien sprake was van opgewekt ver
trouwen of de toezegging een zaak van niet te groot belang betrof, het toegezegde of 
overeengekomene moest worden gehandhaafd. Voor het nadeel moest dan maar 
regres worden genomen op de betrokken ambtenaar. 
Dit standpunt was evenwel niet dat van de belastingrechter. Deze ging tot voor kort -
geheel in lijn met het privaatrechtelijke beperkte toedoenbeginsel - van het formele 
standpunt uit dat bij uitlatingen door onbevoegde vertegenwoordigers van de Belas
tingdienst vertrouwen alleen kon worden opgewekt door een gedraging van de be
voegde inspecteur. Zo oordeelde de Tariefcommisie in 1971 bijvoorbeeld dat een 
uitlating van de rijksaccountant geen vertrouwen had kunnen wekken, nu de bevoeg
de autoriteit hier de inspecteur was.984 

6.2.1 Formeelrechtelijke aspecten - de derde tranche Algemene wet 
bestuursrecht 

De derde tranche Algemene wet bestuursrecht985 is op 1 januari 1998 in werking 
getreden. Er bestaat op dit moment geen specifiek mandateringsvoorschrift waarin 
bepaalde bevoegdheden aan ambtenaren van de Belastingdienst, zoals bijvoorbeeld 

omstandigheden een onderhandelingsresultaat aan het bevoegde orgaan voor moet leggen. 
982 Zie hierna, §6.2.1. 
983 Circulaire van de Hoofdinspecteur. De circulaire had in hoofdzaak betrekking op overeenkomsten die 
de Belastingdienst onbevoegdelijk was aangegaan. Een gedeelte uit de tekst daarvan luidt: ' (..)wanneer 
afspraken gemaakt of toezeggingen gedaan zijn (ook tegen Uw voorschrift in), dan gaat het naar mijne 
meening als regel niet aan om Uw ondergeschikten te désavoueeren. (..) Vanzelfsprekend is de Belas
tingdienst niet aan iedere afspraak van één zijner ambtenaren gebonden. Afspraken die grovelijk tegen de 
wet zijn, zijn niet bindend, evenmin die afspraken, welke gebaseerd zijn op onjuiste of onvolledige 
inlichtingen van belastingplichtige. Doch geoorloofde overeenkomsten of toezeggingen désavoueere men 
in principe niet'. Ten Holder, 1933, blz. 162. 
984 TC 30 maart 1971, BNB 1971/157. 
985 Wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht, 20 juni 1996, Stb. 1996, 333. 
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de klantcoördinator, worden gemandateerd. Hoofdstuk II, § 2.1. van het Voorschrift 
Algemene wet bestuursrecht 1997 is in dit kader bij Besluit van 19 december 1997, 
nr. AFZ97/4566M 6 aldus gewijzigd dat een algemeen mandaat wordt vastgelegd in 
een mandaatbesluit en een mandaatregister. Het register bestaat uit twee onderdelen. 
In het ene onderdeel is vermeld welke ambtenaren namens het hoofd van de eenheid 
als inspecteur besluiten kunnen nemen, in het andere welke ambtenaren namens hem 
als ontvanger kunnen optreden. Teneinde een belangenverstrengeling te voorkomen 
worden aan dezelfde ambtenaar in beginsel niet de bevoegdheden van zowel inspec
teur als ontvanger gemandateerd. In bepaalde gevallen kan hierop een uitzondering 
worden gemaakt door het verlenen van een bijzonder mandaat. Ingevolge artikel 
10:3, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht strekt het mandaat zich niet uit 
tot het beslissen op een bezwaarschrift door degene die het besluit waartegen het 
bezwaar zich richt krachtens mandaat heeft genomen. 
Voor het sluiten van overeenkomsten in concrete gevallen bestaat evenmin een man
dateringsvoorschrift. Tot nu toe zijn in eerste instantie de zwaarte en de complexiteit 
van een dossier bepalend geweest voor het niveau van de medewerker die dit ter 
behandeling krijgt, waarmee impliciet toch een voldoende mate van mandatering 
aanwezig werd geacht. De derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht biedt 
thans de mogelijkheid tot het verlenen van een beslissingsmandaat in incidentele 
gevallen. 
Mandaat was tot de inwerkingtreding van de derde tranche Algemene wet bestuurs
recht niet wettelijk geregeld. In de literatuur is wel betoogd dat de bepalingen van 
titel 3.3 BW krachtens de schakelbepaling van artikel 3:79 BW op mandaat van 
toepassing zouden zijn.987 Mandaat speelt immers een rol die vergelijkbaar is met die 
van volmacht in het privaatrecht. In de derde tranche Algemene wet bestuursrecht is 
evenwel een bijzondere regeling voor mandaat opgenomen die derogeert aan titel 3.3 
BW. Sedert de inwerkingtreding van de wet kan derhalve alleen nog in de gevallen 
waarin de regeling van de Algemene wet bestuursrecht niet voorziet aansluiting 
worden gezocht bij de bepalingen van titel 3.3 BW. 
Een aantal bepalingen daarvan mist praktische betekenis, zoals die over dood en 
ondercuratelestelling van de volmachtgever. Op volmacht aan niet-ondergeschikten 
is het BW echter onverkort van toepassing, aldus de Memorie van Toelichting bij 
artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht.988 In de wet is (nog) geen bepaling 
over bekrachtiging opgenomen. Daarvoor geldt derhalve het bepaalde in artikel 3:69 
BW. In het privaatrecht heeft bekrachtiging tot doel om een onbevoegd verrichte 
rechtshandeling toe te rekenen aan de volmachtgever, omdat deze dit wenst. In het 
bestuursrecht komt bekrachtiging neer op het herstellen van een onregelmatigheid in 
een eerder genomen besluit. Er kan derhalve vanuit worden gegaan dat bekrachtiging 
op grond van het bepaalde in artikel 3:69 BW kan plaatsvinden indien de overheid 
het besluit terecht genomen acht. 

986 Infobulletin 98/58. 
' G.R.J. de Groot en , 

vs MvT Wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht, Stb. 1996, 333. 
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De regeling van de wet heeft primair betrekking op publiekrechtelijke rechtshande
lingen, maar geldt ook voor volmachtverlening aan ondergeschikten waar het gaat 
om rechtshandelingen met een privaatrechtelijk karakter. 

Mandaat wordt verleend door een bestuursorgaan. Het kan worden verleend aan: 
a) een functionaris, ongeacht wie de functie uitoefent; 

989 

b) aan een abstract omschreven categorie van personen, en 
c) aan een met name genoemde, natuurlijke persoon. 

Evenals volmachtverlening is mandaatverlening vormvrij. Het mandaat moet alleen 
schriftelijk worden verleend indien het gaat om een algemeen mandaat, dat wil zeg
gen het verlenen van de bevoegdheid om een bepaalde categorie van besluiten te 
nemen. Wordt mandaatverlening schriftelijk vastgelegd, dan is sprake van een be
sluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Het moet vervol
gens derhalve ook bekend worden gemaakt, wil het mandaat van kracht kunnen wor
den. 

Naar buiten toe moet duidelijk zijn dat de gemandateerde zijn bevoegdheden uitoe
fent onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever. Daarom wordt in artikel 
10:10 van de wet bepaald dat in een besluit dat krachtens mandaat wordt genomen, 
moet worden aangegeven namens welk bestuursorgaan de gemandateerde handelt. 
Het op eigen naam nemen van een besluit door een ambtenaar zal veelal tot vernieti
ging van de beschikking leiden wegens onbevoegdheid. Ook wanneer sprake is van 
ondermandaat dient bij het besluit in elk geval de oorspronkelijke mandaatgever te 
worden vermeld. De burger moet immers kunnen nagaan of de gemandateerde wel 
bevoegdelijk namens de mandaatgever optreedt. Voor de algemene mandaatsbeslui-
ten is artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, dat algemene 
bekendmaking van deze besluiten voorschrijft. De burger kan zich, zo nodig met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, tot het bestuursorgaan wenden met de 
wens kennis te nemen van het mandaatsbesluit.990 Op de eenheden van de Belasting
dienst liggen registers ter inzage, waarin belanghebbenden kunnen lezen welke 
ambtenaren de bevoegdheid van inspecteur of ontvanger mogen uitoefenen. 

Evenals bij volmacht gaat het bij mandaat om de bevoegdheid om in naam van een 
ander rechtshandelingen te verrichten die de mandaatverlener worden toegere
kend.991 Rechtens geldt een in mandaat genomen besluit als een besluit van de man
daatgever. De rechtsgevolgen zijn dezelfde als wanneer de mandaatgever zelf het 
besluit tot stand had gebracht. Het belangrijkste kenmerk van mandaat is derhalve 
dat de mandaatgever zelf bevoegd blijft om de gemandateerde bevoegdheid uit te 

Daaronder moeten bijvoorbeeld worden verstaan de inspecteur en de ontvanger. Dit brengt mee dat 
een integraal dienstonderdeel als de FIOD niet kan worden aangemerkt als een abstract omschreven 
categorie personen. 

MvT bij art. 10:10 Algemene wet bestuursrecht. 
Art. 10:1 Algemene wet bestuursrecht. 
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oefenen. Dit in tegenstelling tot delegatie, waarbij de delegans de bevoegdheid over
draagt, en deze derhalve niet meer zelf kan uitoefenen.992 Uit het bepaalde in artikel 
10:9, tweede lid van de wet blijkt dat ondermandaat kan worden verleend volgens 
dezelfde regels als die voor mandaat. Gelet op de verantwoordelijkheid van het be
stuursorgaan voor de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid ligt het in de 
rede dat niet de gemandateerde, maar het bestuursorgaan zelf bepaalt of, en zo ja in 
hoeverre, het de gemandateerde vrijstaat om anderen te belasten met de uitoefening 
van de gemandateerde bevoegdheden.993 

Ingevolge artikel 10:12 van de wet zijn de bepalingen inzake mandaat van overeen
komstige toepassing, indien het bestuursorgaan binnen zijn eigen organisatie vol
macht verleent om een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten. Het zou 
ongewenst zijn, aldus de Memorie van Toelichting bij het artikel, indien de regeling 
van mandaat en volmacht binnen een bestuursorgaan verschillend zou zijn. Daarbij 
moet worden bedacht dat het van min of meer toevallige omstandigheden kan afhan
gen of de publiekrechtelijke dan wel de privaatrechtelijke weg wordt gekozen. Dat 
geldt echter in mindere mate voor de rechtshandelingen die de Belastingdienst ver
richt, waar het met name in een proces als de aanslagregeling in de regel om publiek
rechtelijke rechtshandelingen zal gaan. De vaststellingsovereenkomst is daarnaast op 
zichzelf genomen weliswaar een privaatrechtelijke rechtshandeling, maar moet be
stuursrechtelijk worden gezien als een voorbereidende handeling voor een beschik
king. 

6.2.1.1 Het toedoenbeginsel in de derde tranche Algemene wet bestuursrecht 

Handelt de gemandateerde of de ambtenaar aan wie een volmacht tot het verrichten 
van privaatrechtelijke rechtshandelingen is verleend, binnen de grenzen van zijn 
bevoegdheid, dan wordt een besluit dat hij neemt toegerekend aan de mandaatgever. 
Het besluit geldt derhalve als een besluit van de mandaatgever, en heeft dezelfde 
juridische consequenties als een door hemzelf genomen besluit.994 

Dat wil niet zeggen dat een besluit dat buiten de grenzen van die bevoegdheid is 
genomen nimmer aan het bestuursorgaan kan worden toegerekend. Immers, het ver
trouwensbeginsel beschermt de derde die op de aanwezigheid van een geldig man
daat vertrouwt en daarop in de gegeven omstandigheden ook mag vertrouwen. De 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur staan eraan in de weg dat een over
heidsorgaan dat zelf de indruk heeft gewekt dat een functionaris bevoegd was, zich 
naderhand erop beroept dat een besluit onbevoegd is genomen. Er bestaat aanleiding 
voor de toepassing van dit toedoenbeginsel indien aan twee voorwaarden is voldaan, 
aldus de Memorie van Toelichting: 

992 Art. 10:7 Algemene wet bestuursrecht. 
MvT Wet van 20 juni 1996 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht, Stb. 1996, 333. 

994 Zie art. 10:2 Algemene wet bestuursrecht. 
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1. Het bestuursorgaan moet door zijn gedrag het vertrouwen hebben gewekt dat er 
een rechtsgeldig mandaat bestond. In beginsel gaat het daarbij niet om het gedrag 
van de gemandateerde, maar om dat van het mandaterende bestuursorgaan. 
2. Vast zal moeten staan dat de wederpartij in redelijkheid op de gewekte schijn van 
bevoegdheid heeft mogen afgaan. 

De wetgever lijkt met deze opvatting, in navolging van het BW, voorbij te gaan aan 
de recent ten aanzien van dit leerstuk ontwikkelde opvattingen. In de praktijk zal de 
burgerlijke rechter, en ook die in belastingzaken, zich hiermee echter wel weten te 
redden, gezien de hierboven besproken stand van zaken in de jurisprudentie over dit 
onderwerp. 
De derde zal zich uiteraard slechts op het toedoenbeginsel willen beroepen indien het 
besluit of de privaatrechtelijke rechtshandeling voor hem gunstig is. In gevallen 
waarin het besluit of de privaatrechtelijke rechtshandeling (achteraf) niet gunstig 
uitpakt, zal de belanghebbende eerder een beroep willen doen op de stelling dat aan 
het mandaat een gebrek kleefde. Bij gebreke van (voldoende) mandaat is het besluit 
onbevoegd genomen en vindt (in beginsel) geen toerekening plaats aan het bestuurs
orgaan. 
Op deze gedachtengang valt op zichzelf genomen weinig af te dingen, zij het dat 
deze problemen kan opleveren in situaties waarin geen beroep is ingesteld. Anders 
dan in het privaatrecht geldt een besluit dat het bestuursorgaan zonder toereikend 
mandaat heeft genomen, niettemin als een besluit van het bestuursorgaan. Indien 
daartegen beroep is ingesteld, komt het voor vernietiging in aanmerking, maar ook 
dan geldt het als een besluit van het bestuursorgaan. Wordt geen beroep ingesteld, 
dan verkrijgt het besluit derhalve formele rechtskracht. Daarmee wordt het in rechte 
onaantastbaar, ook al is het onbevoegdelijk genomen. De burgerlijke rechter zal er 
dan immers vanuit moeten gaan dat het besluit ook naar de wijze van totstandkoming 
rechtmatig is.995 

Na de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht op 
1 januari 1998 is de Uitvoeringsregeling Belastingdienst dienovereenkomstig aange
past.996 Voorheen was het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de ambtenaar die op basis 
van mandaat een aanslag had opgelegd, ook besliste op een bezwaarschrift tegen die 
aanslag. Thans is dat niet langer mogelijk. In artikel 10:3, derde lid van de wet wordt 
- zoals hierboven reeds werd opgemerkt - bepaald dat mandaat tot het beslissen op 
een bezwaarschrift niet wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het 
bezwaar zich richt krachtens mandaat heeft genomen. 7 

995 HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723; HR 26 februari 1988, NJ 1989, 528; HR 11 november 1988, AB 
1989, 81; HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 638. Zie ook § 1.4.1. en De Groot & Van Rossum, 1993, blz. 
136. 
996 Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst, WDB 97/589, 19 december 1997, Stscrt. 1997, 246, 
V-N 1998/3.5. 
997 Zie RvS 16 september 1996, Afd. Bestuursrechtspraak, nr. E03.94.1926, FED FW 1996/902, m. nt. 
M.W.C. Feteris, waarin de Raad van State op dit artikel anticipeerde en de regel toepaste als ongeschre-
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6.2.2 'Apparent authority' - het toedoenbeginsel verbreed 

Het enkele feit dat een ambtenaar onbevoegd optreedt leidt op zichzelf genomen niet 
tot aansprakelijkheid van de staat. In 1997 oordeelde de burgerlijke kamer van de 
Hoge Raad dat onbevoegd handelen in naam van een ander slechts dan onrechtmatig 
is, wanneer het geschiedt op een wijze, of gepaard gaat met omstandigheden waaruit 
voortvloeit dat dit optreden in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer 
betaamt. In § 3.3.3. e.v. is reeds aangegeven dat het doen van onjuiste uitlatingen 
door een bevoegde ambtenaar in strijd kan komen met algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. 
Waar het de verbindendheid van uitlatingen van onbevoegde ambtenaren betreft gold 
sedert 1984 de regel dat indien inlichtingen werden ingewonnen bij een andere in
specteur dan de inspecteur die ter zake van de betrokken belasting ten aanzien van 
die belastingplichtige de bevoegde inspecteur was, de belastingplichtige aan onjuiste 
inlichtingen, verstrekt door de andere inspecteur over de uitlegging of toepassing van 
de belastingwet, doorgaans niet een zodanig vertrouwen kon ontlenen dat het de 
bevoegde inspecteur - behoudens bijzondere omstandigheden - niet meer zou vrij
staan om de belastingwet op de juiste wijze toe te passen.999 

Het ziet er evenwel naar uit dat de belastingkamer van de Hoge Raad inmiddels de 
criteria van het in 1992 door de burgerlijke kamer gewezen arrest Felix-Aruba heeft 
omarmd. In 1994 besliste de Hoge Raad namelijk dat aan mededelingen, gedaan 
door een politieagent over het voldaan hebben aan verplichtingen die voortvloeien 
uit de Wet Motorrijtuigenbelasting, in rechte te beschermen vertrouwen kon worden 
ontleend. Daarmee is het toedoenbeginsel in fiscalibus bij mandaatverlening 
verbreed tot de leer van de 'apparent authority' van de gemandateerde. 
De Hoge Raad baseerde zijn oordeel op het bepaalde in artikel 15 van de Wet Mo
torrijtuigenbelasting, waaruit blijkt dat ambtenaren van politie 'mede betrokken' zijn 
bij de handhaving van die wet. Het behoeft hier geen betoog dat een dergelijke be
trokkenheid reeds van rechtswege een 'apparent authority' oplevert. De vraag of de 
Belastingdienst ook zou zijn gebonden indien de uitlatingen waren gedaan door een 
onbevoegde ambtenaar bleef in dit arrest onbeantwoord. 
Enige maanden later oordeelde de burgerlijke kamer van de Hoge Raad in het arrest 
Staat-Van Benten evenwel dat een onjuiste verklaring van ambtenaren van het mi
nisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij terzake van de verschuldigdheid 
van omzetbelasting over een vergoeding in verband met de overneming van een 
swillkookinstallatie bij de belanghebbende vertrouwen kon wekken, zodat het mi
nisterie de 'schade' die hij hierdoor leed - een onverwachte naheffingsaanslag omzet
belasting ten bedrage van ruim f45.000 - diende te vergoeden. De Hoge Raad ver
wierp het in cassatie aangevoerde argument van het ministerie dat het niet tot de taak 

ven recht. 
998 
999 
'98 HR 31 januari 1997, NJ 1998, 704. 

HR 24 augustus 1984, BNB 1984/285. Zie ook P.J. Wattel, WFR 1991/5947, blz. 137. 
ïooo H R 2 7 n o v e m b e r 1 9 9 2 i N J ] 9 9 3 ? 33g z i e o o k g 6A 
1001 HR 23 maart 1994, BNB 1994/145c (Kinderzitje). 
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en de bevoegdheid van de betrokken ambtenaren behoorde om mededelingen te doen 
over het al dan niet verschuldigd zijn van omzetbelasting, zodat Van Benten in rede
lijkheid niet had mogen vertrouwen op de juistheid van de verstrekte informatie.1002 

Ook uitlatingen van een onbevoegde ambtenaar kunnen derhalve vertrouwen wek
ken. Aangezien het belastingrecht in het bestuursrecht geen uitzonderingspositie 
toekomt kan er mijns inziens van worden uitgegaan dat de leer van de 'apparent 
authority' zich ook uitstrekt over handelingen van de Belastingdienst. De hierboven 
besproken twee arresten geven geen rechtstreeks antwoord op de vraag of gebonden
heid behalve door een toedoen, dat wil zeggen een gedraging of verklaring van de 
mandaatverlener, ook kan plaatsvinden door toerekening van bepaalde factoren. De 
jurisprudentie van de belastingrechter die naderhand is verschenen lijkt evenwel uit 
te gaan van de leer van de 'apparent aufhrotiy', hoewel nergens met zoveel woorden 
wordt gerefereerd aan de criteria die in het arrest Felix-Aruba werden geformuleerd. 
Zo oordeelde het hof Amsterdam eind 1995 dat een ondubbelzinnige uitlating van 
een niet-bevoegde inspecteur de Belastingdienst bond, ook al was de inspecteur die 
voor de aanslagregeling van het onderhavige jaar wèl bevoegd was, een andere op
vatting toegedaan. Het betrof een voorovereenkomst ter zake van de heffing van 
vermogensbelasting over de goodwill bij inbreng van belanghebbendes onderneming 
in een BV. De inspecteur had deze voorovereenkomst gesloten met de maatschap 
waarvan de belanghebbende deel uitmaakte. Deze inspecteur was jegens de belang
hebbende evenwel (nog) niet bevoegd. Onduidelijkheid over de competentie in de 
(post)reorganisatiefase van de Belastingdienst mocht echter niet aan de belangheb
bende worden tegengeworpen.1003 

De toerekeningsfactor op grond waarvan de 'apparent authority' van de niet-
bevoegde inspecteur kon worden aangenomen bestond hier uit de voor buitenstaan
ders ondoorzichtige wijze waarop de bevoegdheden binnen de Belastingdienst op dat 
ogenblik waren verdeeld. Deze omstandigheid kwam voor rekening van de Belas
tingdienst. 
Enige weken later overwoog ook het hof ' s-Gravenhage dat uitlatingen van een niet-
competente medewerker van de Belastingdienst vertrouwen kunnen wekken. Het 
geval betrof een handelaar in tweedehands auto's, die het nultarief BTW toepaste bij 
verkoop van auto's voor de export. Hij deed dit als volgt. Eerst factureerde hij de 
koopsom aan de koper met BTW. Die betaalde de BTW volledig. Als de koper na 
enige tijd terugkwam met een douanestempel op de factuur betaalde de handelaar de 
BTW aan hem terug. Toen daarop bij een controle-onderzoek kritiek kwam stelde de 
handelaar dat een douane-ambtenaar deze handelwijze telefonisch had goedgekeurd. 
Ten bewijze hiervan legde de handelaar in het bijzijn van de controleurs dezelfde 

1002 HR j o k t o b e r 1 9 9 4 ! N J 1 9 9 7 > 1 7 4 Z i e ook Happé, 1996, blz. 223. 
1003 Hof Amsterdam 11 oktober 1995, V-N 1996, blz. 804. Voor dit geval gold nog niet de regeling van 
art. 4 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst inzake de overgang van bevoegdheid, hoewel deze in de 
praktijk wel werd toegepast. In dit geval had de inspecteur Directe Belastingen te A zijn bevoegdheid 
voor wat de heffing van vermogensbelasting bij belanghebbende nog niet overgedragen aan het hoofd 
van de eenheid Grote Ondernemingen te R. 
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vraag opnieuw telefonisch voor aan de douane-ambtenaar. Ook ditmaal stemde deze 
met die handelwijze in. Volgens het hof had deze verklaring bij de handelaar ver
trouwen kunnen wekken en mocht geen naheffingsaanslag BTW worden opgelegd. 
De inspecteur had nog aangevoerd dat de douane-ambtenaar niet competent was 
voor de BTW, maar volgens het hof had de handelaar daarvan in dit geval wèl mo
gen uitgaan.1 4 

De toerekeningsfactor in dit geval was de omstandigheid dat de douane-ambtenaar 
klaarblijkelijk voor de ondernemer diens aanspreekpunt vormde waar het BTW-
aangelegenheden bij de export van zijn handelswaar betrof. Ook al zou de douane
ambtenaar in dit geval niet bevoegd zijn geweest voor de BTW, zijn positie binnen 
de organisatie en zijn gedragingen leverden in dit geval een 'apparent authority' op 
die de Belastingdienst kon worden toegerekend. 

Het vertrouwen dat een ambtenaar van de Belastingdienst bevoegd is tot het doen 
van een toezegging of het sluiten van een overeenkomst kan blijkens de hierboven 
weergegeven uitspraken niet alleen ontstaan door een toedoen, maar ook door een 
toerekening aan de inspecteur en/of de Belastingdienst van de factoren die de Hoge 
Raad in het arrest Felix-Aruba heeft genoemd. 
Dit leidt tot de gevolgtrekking dat sedert 1984 een omkering heeft plaatsgevonden 
van de regel die de Hoge Raad heeft geformuleerd. Onjuiste uitlatingen over de 
uitleg of toepassing van de belastingwet, afkomstig van een onbevoegde ambtenaar, 
kunnen doorgaans een zodanig vertrouwen wekken dat het de bevoegde inspecteur -
behoudens bijzondere omstandigheden - niet meer vrijstaat de belastingwet op de 
juiste wijze toe te passen, indien dit ten nadele van de belastingplichtige is. Het 
standpunt dat in rechte te beschermen vertrouwen alleen kan worden gewekt door 
een gedraging van de bevoegde inspecteur is in zijn algemeenheid verlaten. Ook de 
ambtenaar die onder hem ressorteert of van wiens diensten hij gebruik maakt kan de 
inspecteur binden. De belanghebbende mag ervan uitgaan dat deze ambtenaren over 
de vereiste deskundigheid beschikken om hun controlerende taak te kunnen uitoefe
nen. Daarnaast kunnen ook factoren als onduidelijkheid rond de bevoegdheidsverde
ling, de plaats die een ambtenaar binnen de Belastingdienst inneemt en diens gedra
gingen of werkzaamheden leiden tot gebondenheid van de inspecteur. 

6.2.2.1 Het instituut klantcoördinator als toerekeningsfactor 

De plaats die een vertegenwoordiger binnen een organisatie inneemt en diens werk
zaamheden vormen zoals gezegd toerekeningsfactoren die tot gebondenheid van de 
inspecteur c.q. de Belastingdienst kunnen leiden. Dat is bijvoorbeeld ook het geval 
bij het na de reorganisatie van de Belastingdienst ontwikkelde instituut van de klant
coördinator. In het algemeen wordt deze functie vervuld door een branche-

1004 Hof' s-Gravenhage 1 mei 1996, V-N 1996, blz. 3361. 
1005 Zie De Groot & Van Rossum, 1993, blz. 131, en § 6.2.1. 
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gespecialiseerde controleur, wiens werkzaamheden worden aangestuurd en onder
steund door academisch gevormde specialisten op fiscaal-technisch, controle
technisch en invorderings-technisch gebied. Soms worden evenwel ook inspecteurs 
tot klantcoördinator benoemd. Omdat de klantcoördinator fungeert als vast aan
spreekpunt voor de ondernemers zal hij in die hoedanigheid als vertegenwoordiger 
van de Belastingdienst het gerechtvaardigde vertrouwen van die ondernemers kun
nen opwekken. 
Zo oordeelde het hof Arnhem in 1996 dat een akte inzake een aandelenverkoop die 
in 1991 in verband met een verzoek om toepassing van een fiscale eenheid ter be
schikking was gesteld aan de klantcoördinator, geacht moest worden bekend te zijn 
bij de inspecteur. Een navorderingsaanslag die in 1994 was opgelegd kon daarom 
niet in stand blijven wegens het ontbreken van een nieuw feit. De inspecteur had nog 
tegengeworpen dat het instituut klantcoördinator in 1991 'slechts een theoretisch 
model' was. Bovendien, aldus de inspecteur, was niet de klantcoördinator de be
voegde autoriteit, maar de inspecteur. Aan handelingen die de klantcoördinator had 
verricht konden derden volgens hem geen vertrouwen ontlenen. Het hof was evenwel 
niet overtuigd. Het feit dat de aandelenverkoop reeds eerder in contacten met de 
Belastingdienst aan de orde was geweest en de klantcoördinator zich in 1991 in elk 
geval al wèl bezighield met het actueel houden van het overzicht van de samenstel
ling van bedrijven, leidde de belastingrechter tot het oordeel dat de inspecteur, rede
lijkerwijs bezien, bij een zorgvuldige uitoefening van zijn taak bekend had kunnen 
en behoren te zijn met de inhoud van de akte.1 

6.2.2.1.1 Het vereiste van 'overall solutions' 

Tot voor kort werd in de jurisprudentie ten aanzien van fiscale compromissen het 
formele standpunt ingenomen dat een fiscale vaststellingsovereenkomst, gesloten 
terzake van het ene belastingmiddel, in beginsel geen rechtsgevolgen kon hebben 
voor de heffing van andere belastingmiddelen. Zo oordeelde het hof Amsterdam in 
1993 dat een compromis met de inspecteur vennootschapsbelasting waarbij de aan
vankelijk opgelegde verhoging verviel, de inspecteur inkomstenbelasting niet bond. 
Navorderingsaanslagen inkomstenbelasting met 50% verhoging bleven derhalve in 
stand. De inspecteur vennootschapsbelasting had weliswaar toegezegd dat hij een 
aanbeveling zou doen om ook bij de inkomstenbelasting verhogingen achterwege te 
laten, maar het stond de inspecteur inkomstenbelasting vrij om van die aanbeveling 
af te wijken, aldus het hof.1 7 

Het is de vraag of bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst een zo sterke 
scheiding tussen de diverse belastingmiddelen na de reorganisatie van de Belasting
dienst nog kan worden volgehouden. Dat geldt met name indien sprake is van belas
tingbepalingen die onderlinge samenhang vertonen, bijvoorbeeld uit de Wet op de 
Inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de Vennootschapsbelasting. De vorming van 

1006 Hof Arnhem, 14 juni 1996, nr. 94/2117. Futd 1996/1673. 
1007 Hof Arasterdam 5 januari 1993 nr. 90/4889, Futd 1993/1351. 
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entiteitendossiers - waarin bijvoorbeeld bij ondernemers de leggers van verschillende 
belastingmiddelen als vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loon- en omzet
belasting zijn verenigd in één dossier - speelt hierbij een belangrijke rol. Grond voor 
deze stelling kan eveneens worden gevonden in de in 1995 door het hof Arnhem 
geformuleerde regel dat beschikkingen die krachtens de ene belastingwet worden 
genomen gevolgen kunnen hebben voor de heffing van andere belastingen, mits 
voldoende samenhang bestaat. 
Het hof Arnhem overwoog in 1995 namelijk dat de inspecteur inkomstenbelasting 
gebonden was aan een fusiebeschikking die de inspecteur vennootschapsbelasting 
had genomen. Het geval betrof een echtpaar dat enig aandeelhouder was van een 
werkmaatschappij en een holdingmaatschappij. Eind 1987 dienden zij bij de inspec
teur vennootschapsbelasting een verzoek in ex artikel 40 (oud)van de Wet op de 
Inkomstenbelasting 1964 voor een aandelenfusie tussen de twee BV's. De fusie vond 
in 1989 plaats. In 1990 deelde de adviseur van de werkmaatschappij de inspecteur 
inkomstenbelasting mede dat de man van het echtpaar in het kader van de aandelen
fusie nog een afrondingscreditering kreeg van 5% van de waarde van de aandelen 
van de werkmaatschappij. Die creditering werd in de jaarstukken over 1989 ver
werkt. De inspecteur inkomstenbelasting weigerde evenwel de creditering te accepte
ren. Hij legde een aanslag inkomstenbelasting over het jaar 1989 op waarbij de aan-
merkelijkbelangwinst op de aandelen van de werkmaatschappij werd belast. De 
creditering werd belast naar het hoge bijzondere tarief, omdat er volgens de inspec
teur sprake was van een holdingconstructie. 

Het hof verwierp beide stellingen. De aandelenruil strookte met de fusiebeschikking 
van de inspecteur vennootschapsbelasting. Aan die beschikking was de inspecteur 
inkomstenbelasting gebonden.1008 

Een tweede geval dat grond biedt voor de hierboven geformuleerde stelling is dat 
van de Chinese restauranthouder. Daarin werd een overeenkomst met de inspecteur 
vennootschapsbelasting ook geacht geldingskracht te hebben voor de inkomstenbe
lasting. Bij het sluiten van de overeenkomst was geen functionaris aanwezig geweest 
die bevoegd was voor de inkomstenbelasting. De restauranthouder deed onder meer 
een beroep op de stelling dat de inspecteur vennootschapsbelasting niet bevoegd was 
om een compromis te sluiten dat zich tevens uitstrekte over de inkomstenbelasting. 
Het hof was evenwel van mening dat de inspecteur vennootschapsbelasting daartoe 
in dit geval wèl bevoegd was, omdat het hier een compromis inzake een uitdeling 
betrof. De wetgeving op het gebied van inkomsten- en vennootschapsbelasting hangt 
nauw met elkaar samen, aldus het hof. Dit blijkt onder meer uit de overeenkomst in 
systematiek en begrippenapparaat. Dit heeft tot gevolg dat indien een vennootschap, 
zoals hier het geval was, aan een aandeelhouder een uitkering doet die is aan te mer
ken als een winstuitdeling, deze uitkering bij de aandeelhouder voor de heffing van 
inkomstenbelasting geldt als inkomsten uit vermogen. Bij wege van renseignering 
plegen de verschillende inspecteurs elkaar van dergelijke samenhangende kwesties 

1008 Hof Arnhem, 23 oktober 1995, V-N 1996, blz. 2017. 
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op de hoogte te brengen. Om het compromis geldingskracht te laten hebben voor 
zowel de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting was het daarom niet 
noodzakelijk dat namens beide sectoren een bevoegde functionaris het compromis 
voor akkoord tekende. 

Indien sprake is van samenhangende belastingmiddelen zal een fiscale vaststellings
overeenkomst terzake van het ene middel tevens gevolgen hebben voor die andere 
middelen. Wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten door tussenkomst van een 
klantcoördinator, dan ligt het derhalve op diens weg om bij geschillen die zich lenen 
voor het sluiten van een fiscale vaststellingsovereenkomst zorg te dragen voor de 
totstandkoming van een 'overall solution'. Deze wordt immers geacht voor de on
dernemer aanspreekpunt te zijn en als coördinator te fungeren voor alle betrokken 
belastingmiddelen. Het lijkt niet overdreven te stellen dat in dit verband van een 
bevorderingsplicht zou kunnen worden gesproken.1010 

6.2.2.2 Grenzen aan het toedoenbeginsel - het ontbreken van goede trouw 

Uit de voorgaande paragrafen valt af te leiden dat het tot de invoering van artikel 
3:42 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel niet op de weg van de belang
hebbende of diens belastingadviseur lag om zich vooraf te vergewissen van de om
vang van de beslissingsmacht van de belastingambtenaar die hij tegenover zich trof. 
Thans geldt dat de belanghebbende het mandaatregister ter inzage kan vragen. Indien 
hij handelt met een ambtenaar van wie hij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen 
dat deze daartoe geen bevoegdheid heeft kan hij geen beroep op derdenbescherming 
doen.1011 

Bij de beantwoording van de vraag wat in dit kader wordt verstaan onder 'de be
voegde inspecteur' moet een onderscheid worden gemaakt tussen absolute en rela-

. . . 1012 

tieve competentie. 
De absolute competentie is niet neergelegd in een algemene bepaling. In de Algeme
ne wet inzake rijksbelastingen worden aan de inspecteur verschillende bevoegdheden 
geattribueerd, waarvan de belangrijkste zijn de bevoegdheid om de aanslag vast te 
stellen, te weinig geheven belasting na te vorderen of na te heffen, de bevoegdheid 
om daarbij een boete op te leggen en de bevoegdheid om informatie in te winnen. 
Daarnaast worden in sommige heffingswetten bevoegdheden aan de inspecteur ver-

1009 H R 7 m e i j 9 9 7 > B N B 1997/207. Bij niet-samenhangende kwesties ligt dit anders: zie in dit verband 
bijvoorbeeld HR 25 april 1979, BNB 1979/155. 
1010 De Kluiver, 1992, blz. 153. Heesch-Reijs, HR 13 februari 1981, NJ 1981, 456. 
1011 Zie ook HR 27 november 1992, NJ 1993, 287. 
1012 Op grond van het bepaalde in art. 3, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt 
bij ministeriële regeling bepaald welke inspecteur, ontvanger of directeur bevoegd is. Deze regeling heeft 
gestalte gekregen in de Uitvoeringsregeling Belastingdienst van 14 juni 1994, nr. WDB94-129, Stscrt. 
114, gewijzigd bij Regeling van 12 juli 1994, Stscrt. 132. 
1013 Zie de artikelen 11, 16, 67g en 47 e.v. van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 
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leend.1014 De ontvanger ontleent naast de bevoegdheden die voortvloeien uit de In-
vorderingswet 1990 en het Burgerlijk Wetboek onder meer bevoegdheden aan het 
bepaalde in de artikelen 10 en 19 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 
Relatieve competentie heeft betrekking op de vraag welke directeur, inspecteur of 
ontvanger in een concreet geval bevoegd is. Artikel 15, eerste lid van de Uitvoe
ringsregeling Belastingdienst wijst de hoofden van de directies als genoemd in arti
kel 5 van de regeling aan als 'directeur'. In artikel 16 van de Uitvoeringsregeling 
Belastingdienst is de directeur aangewezen als het bestuur van 's Rijks belastingen. 
De directeur speelt slechts een indirecte rol, onder meer in artikel 76 van de Alge
mene wet inzake rijksbelastingen.1015 Zoals opgemerkt in § 6.2. kunnen alleen de 
hoofden van de eenheden inspecteur en ontvanger zijn. 
De relatieve competentie kan worden onderscheiden in een functionele en een terri
toriale competentie. Functionele competentie bepaalt welke soort inspecteur (hoofd 
van een eenheid, dat wil zeggen Particulieren, Ondernemingen of Grote onderne
mingen) bevoegd is. Als vaststaat welk soort inspecteur bevoegd is blijft nog de 
vraag over of de natuurlijke of rechtspersoon in het ambtsgebied is gevestigd dat bij 
de betreffende eenheid hoort. Is dat het geval, dan is de inspecteur bevoegd en bindt 
hij de Belastingdienst met zijn handelen. 

6.2.2.2.1 Wetenschap van gebreken in de absolute competentie 

In 1992 oordeelde de burgerlijke kamer van de Hoge Raad dat zich omstandigheden 
kunnen voordoen die meebrengen dat het vertrouwen dat de vertegenwoordiger 
bevoegd is niet zonder meer gerechtvaardigd is. Dat is het geval indien de derde wist 
of redelijkerwijs kon begrijpen dat de vertegenwoordigde niet met een overeenkomst 
zou instemmen. 
Het geval betrof een betalingsregeling die werd getroffen met een deurwaarder ter 
zake van de executie van een ontruimingsvonnis. In het algemeen zal een partij die 
een betalingsregeling aan een deurwaarder aanbiedt, erop mogen vertrouwen dat die 
deurwaarder bevoegd is om een dergelijke regeling te treffen. Er kunnen zich even
wel omstandigheden voordoen die meebrengen dat een zodanig vertrouwen niet 
zonder meer gerechtvaardigd is. In het onderwerpelijke geval had de bewoner moe
ten begrijpen dat de schuldeiser er ook bij betaling van de huurachterstand niet mee 
instemde dat hij de woning zou blijven bewonen, omdat diens eerdere vordering tot 
staking van executiemaatregelen was afgewezen, aldus de Hoge Raad. Het had op de 
weg van de bewoner gelegen om de deurwaarder hiervan op de hoogte te stellen, 
althans zich ervan te vergewissen of de deurwaarder daarover met de schuldeiser 

1014 Zie bijvoorbeeld art. 44k, eerste lid, van Wet op de inkomstenbelasting 1964, en art. 13d, negende 
lid, van de Wet op de Vennootschapsbelasting. L.A. de Blieck, P.J. van Amersfoort, J. de Blieck, E.A.G. 
van der Ouderaa, Algemene wet inzake rijksbelastingen, vierde druk, 1995, blz. 95. 
1015 De Büeck et al, 1995, blz. 92. 
1016 Inspecteur en ontvanger zijn de hoofden van de eenheden, die zijn genoemd in de artikelen 6, 7 
aanhef, onderdeel a en b, art. 9 aanhef, onderdeel a, b, c, d en e, en art. 10, aanhef en onderdeel a van de 
Uitvoeringsregeling Belastingdienst. Zie ook art. 1, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling. 
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contact had gehad. Nu de bewoner dit had nagelaten mocht hij er niet zonder meer 
op vertrouwen dat de deurwaarder bevoegd was om namens de schuldeiser de over
eenkomst te sluiten.1017 

Vertaald naar toezeggingen en overeenkomsten in de verhouding burger-
Belastingdienst betekent dit dat, indien een belanghebbende of diens gemachtigde 
een vaststellingsovereenkomst sluit met een ambtenaar die onder de inspecteur res
sorteert of van wiens diensten de inspecteur gebruik maakt, terwijl hij weet of rede
lijkerwijs kan begrijpen dat de inspecteur zich ten aanzien van het geschilpunt in 
kwestie niet wil binden, de overeenkomst niet verondersteld kan worden bindende 
kracht te hebben. 
Voor deze stelling kan aansluiting worden gezocht bij de regel dat aan het afgeven 
van voorlopige beschikkingen geen vertrouwen kan worden ontleend. Bij de beant
woording van een rechtsvraag kan immers alleen sprake zijn van opgewekt vertrou
wen indien de belanghebbende mag aannemen dat de inspecteur de van belang zijn
de feiten aan een voldoende grondig onderzoek heeft onderworpen. Daarvan is bij 
door middel van voorheffing geheven belasting geen sprake, aldus de Hoge Raad in 
1981.1018 

In 1993 kwam de Hoge Raad tot een soortgelijk oordeel. De belanghebbende, een 
particulier, had met een ambtenaar van de afdeling loonbelasting twee maal overleg 
gevoerd over de aftrekbaarheid van alimentatie. Deze besprekingen resulteerden in 
de afgifte van een loonbelastingbeschikking. De inspecteur inkomstenbelasting stond 
de aftrek uiteindelijk evenwel niet toe, omdat er geen sprake bleek te zijn van een 
rechtens afdwingbare alimentatieverplichting. Volgens hem had de loonbelastingbe
schikking slechts een voorlopig karakter en was deze afgegeven op grond van infor
matie die de belanghebbende had verstrekt. Er kon daarom aan de beschikking geen 
vertrouwen worden ontleend voor de definitieve aftrekbaarheid. Bovendien kon de 
ambtenaar van de afdeling loonbelasting niet beoordelen of sprake was van een 
rechtens afdwingbare verplichting, aldus de inspecteur. Het hof ging aan deze argu
menten voorbij en overwoog dat de belanghebbende niet aannemelijk had gemaakt 
dat vanwege de inspecteur een toezegging was gedaan waarop hij in vertrouwen had 
mogen afgaan. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep.1 

Zou het hof wèl op de argumenten van de inspecteur zijn ingegaan, dan zou dit bete
kenen dat onder omstandigheden aan voorlopige beschikkingen wèl vertrouwen zou 
kunnen worden ontleend. Het feit dat de belastingplichtige niet werd bijgestaan door 
een belastingadviseur had hier een dergelijke omstandigheid kunnen vormen. Het hof 
hield echter strak vast aan de formele bevoegdheidsverdeling. 

1017 HR 24 april 1992, NJ 1993, 232. 
lois H R 9 s e p t e m t , e r 1981, BNB 1981/293. Cursivering van mij. Zie ook Happé, 1996, blz. 276. 
1019 HR 24. november 1993, BNB 1994/150, V-N 1994, blz. 1395. Cursivering van mij. In min of meer 
dezelfde zin reeds HR 18 maart 1987, BNB 1987/230 en HR 18 januari 1989, BNB 1989/130. 
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Indien de burger er onder de gegeven omstandigheden ervan mocht uitgaan dat de 
ambtenaar de Belastingdienst kon binden, dan is een geldige overeenkomst tot stand 
gekomen. Dat is in elk geval het geval indien de inspecteur handelde in de uitoefe
ning van zijn functie, aldus de belastingkamer van de Hoge Raad in 1997. 
De Hoge Raad overwoog dat een belastingplichtige en diens gemachtigde ervan 
mogen uitgaan dat een inspecteur die handelt in de uitoefening van zijn functie en in 
dat kader een compromisvoorstel doet, daartoe bevoegd is. De inspecteur had zich 
voor het sluiten van een compromis met de belanghebbende laten leiden door de -
onjuiste - mededeling van de gemachtigde dat het ministerie in het licht van recente 
kasgeldjurisprudentie een compromis mogelijk achtte over de zakelijkheid van een 
bepaalde aandelentransactie. Op die grond had hij zich bevoegd geacht om de belas
tingplichtige een compromis-aanbod te doen. Nadat de gemachtigde tijdens een 
telefoongesprek met een ambtenaar van het ministerie van Financiën te verstaan was 
gegeven dat het compromis 'van tafel was' en dat het geschil aan de belastingrechter 
diende te worden voorgelegd, aanvaardde hij het compromis alsnog per fax, die de 
inspecteur aan het einde van de middag bereikte. 
De inspecteur trachtte vervolgens de vaststellingsovereenkomst ongedaan te maken, 
onder meer met een beroep op dwaling. Het hof verwierp deze stelling. De enkele 
mededeling van een gemachtigde dat een bepaald onderwerp zich volgens 
(ambtenaren van) het ministerie zou lenen voor onderhandelingen zal voor een rede
lijk handelend inspecteur niet de enige basis zijn waarop hij, indien hij die bevoegd
heid in twijfel trekt, die onderhandelingen opent. Aannemelijk was dat de inspecteur 
'op andere grond dan de enkele mededeling van de gemachtigde zich bevoegd achtte 
met de gemachtigde in onderhandeling te treden', aldus het hof. 
De Hoge Raad ging hierin mee. Het argument dat de staatssecretaris in cassatie aan
voerde, namelijk dat de belanghebbende, althans diens gemachtigde, zowel bij de 
totstandkoming als bij de aanvaarding van het aanbod niet te goeder trouw was ge-

j 1020 

weest, werd verworpen. 

Dat de belanghebbende - althans zijn gemachtige - in elk geval bij de aanvaarding 
van het aanbod niet te goeder trouw was, mocht de inspecteur niet baten. Uit het 
arrest blijkt dat de Hoge Raad onverkort vasthoudt aan de regel dat de derde ver
trouwen kan ontlenen aan de formele bevoegdheid van de inspecteur. Handelde de 
inspecteur in de uitoefening van zijn functie, dan moet er derhalve van worden uit
gegaan dat hij bevoegd was om de Belastingdienst met zijn handelen te binden, ook 
indien de belastingplichtige weet of redelijkerwijs kan begrijpen dat een hoger 
echelon binnen de Belastingdienst niet met de beoogde vaststellingsovereenkomst 
instemt. 
In dit geval verdient bovendien opmerking dat de inspecteur zijn vrijblijvendheid 
gefrustreerd zag door de regels op het terrein van aanbod en aanvaarding. Zoals in 
hoofdstuk 4 werd aangegeven kan een ongeclausuleerd aanbod immers niet zonder 
meer worden ingetrokken. 

1020 H R 1 7 d e c e m b e r ^ 9 7 , BNB 1998, 125, FED FW 1998/307, m. nt. A.K.H. Klein Sprokkelhorst. 
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Het staat in het Nederlandse recht buiten discussie dat vertegenwoordigende organen 
van de overheid een ruime marge van besluitvorming hebben. Dat past in de huidige 
behoefte aan 'recht op maat'1021 en geldt derhalve ook voor organen van de Belas
tingdienst zoals de inspecteur en de ontvanger. De bepalingen van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen verlenen de inspecteur zoals gezegd een afgeleide bevoegd
heid tot het maken van beleid. Hij dient daarbij evenwel de instructies van de staats
secretaris in acht te nemen. Bij twijfel over de onderhandelbaarheid van de hem 
voorgelegde kwestie ligt het derhalve op zijn weg om - via zijn vakgroepcoördinator 
- informatie in te winnen over de beleidsmatige toelaatbaarheid van het beoogde 
compromis. In verband met het vereiste van eenheid van beleid kan een door de 
inspecteur of de ontvanger in te nemen standpunt-vooraf thans worden voorgelegd 
aan de portefeuillehouder voor het betreffende belastingmiddel. Deze beantwoordt 
de vraag direct of geleidt de vraag door naar één of meer 'kennisgroepen' die in de 
Belastingdienst zijn geformeerd en die bestaan uit gespecialiseerde medewerkers van 
de Belastingdienst en het ministerie. Het streven is dat de inspecteur zijn vraag bin
nen twee maal 24 uur correct beantwoord ziet. Deze werkwijze past weliswaar in de 
filosofie dat het beleid dat door eenheden van de Belastingdienst wordt gevoerd 
steeds landelijk beleid moet zijn,1022 maar lijkt in eerste instantie haaks te staan op 
het vereiste van normatieve uitleg, het streven naar 'recht op maat' voor de belas
tingplichtige. Gezien de tijdsdruk is de kans immers niet ondenkbeeldig dat de norm 
simpelweg op de feiten wordt toegepast en voor een uitgewogener standpunt geen 
plaats is. 

6.2.2.2.2 Het ontbreken van territoriale competentie 

In het algemeen wordt in de jurisprudentie het standpunt ingenomen dat een stand
puntbepaling van de ene inspecteur of ontvanger inzake de interpretatie van de wet 
een inspecteur die voor een andere regio competent is, niet bindt. De inspecteur of 
de ontvanger bindt in die opvatting alleen zichzelf, en een beroep op het gelijkheids
beginsel kan niet worden gedaan op grond van het feit dat inspecteurs of ontvangers 
in andere ambtsgebieden ten aanzien van gelijkluidende feiten een andere gedragslijn 
volgen.1023 Is beleid landelijk bekend gemaakt of gecoördineerd, dan zijn alle in
specteurs en ontvangers echter daaraan gebonden. 

1021 De Kluiver, 1992, blz. 164. H. Stout, Het convenanten-sluitend bestuur, in Onderhandelend be
stuur, red. H.D. Stout en A.J. Hoekema, blz. 51. 
1022 Besluit van 21 juli 1995, AFZ94/4519M, BNB 1995/260, gewijzigd bij Besluit van 26 januari 1998, 
nr. AFZ97/4609M, BNB 1998/90. 
1023 HR 4 mei 1983, BNB 1983/216, m. nt. H.J. Hofstra, HR 16 april 1986, BNB 1986/236, m. nt. J. 
Brunt, HR 19 december 1990, BNB 1992/218, HR 16 september 1992/295, m. nt. G.J. van Leijenhorst, 
HR 5 oktober 1994, BNB 1995/7, m. nt. J.W. Zwemmer. Voor de territoriale bevoegdheid van de ont
vanger zie Hof 's-Gravenhage (belastingkamer), 30 juli 1998, nr. 95/03792, Infobulletin 98/737. 
1024 HR 16 september 1987, BNB 1988/100, m. nt. J.E.A.M. van Dijck. Zie ook hof 's Gravenhage 20 
mei 1988, BNB 1989/181, waarin het hof een reiskostenregeling voor marinepersoneel die door de 
inspecteur te Den Helder was aanvaard, bindend achtte voor andere inspecteurs, nu deze landelijke 
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Is de bevoegde inspecteur buiten het ambtsgebied van zijn voorganger gevestigd, 
dan hangt het van de omstandigheden van het geval af of de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur de bevoegde inspecteur nopen tot het nakomen van die af
spraak.1 

Tot nu toe heeft de Hoge Raad het standpunt ingenomen dat afspraken, gemaakt met 
een inspecteur die zijn territoriale competentie overschrijdt, de Belastingdienst niet 
binden indien de belanghebbende met dit gebrek bekend was. 
In 1992 oordeelde de Hoge Raad dat een Pensioen-BV belastingplichtig was, on
danks het feit dat de inspecteur vennootschapsbelasting zich akkoord had verklaard 
met vrijstelling van de BV van vennootschapsbelasting, mits zou zijn voldaan aan 
bepaalde voorwaarden. De inspecteur in kwestie was evenwel ten aanzien van de BV 
niet bevoegd, omdat de BV niet (meer) tot zijn ambtsgebied behoorde. Het hof was 
desondanks van mening dat de BV erop mocht vertrouwen niet belastingplichtig te 
zijn. De Hoge Raad vernietigde dit oordeel met de volgende overweging: een in
specteur dient zich te onthouden van het maken van afspraken met belastingplichti
gen die niet in zijn ambtsgebied zijn gevestigd. Het kan evenwel aanbeveling verdie
nen dat de inspecteur, indien een ambtsgenoot in strijd met die regel niettemin een 
dergelijke afspraak heeft gemaakt, die afspraak nakomt, ook al is hij rechtens daartoe 
niet gehouden. In een geval als het onderhavige, waarin de belastingplichtige ervan 
op de hoogte was dat de inspecteur te zijnen aanzien onbevoegd was, geldt evenwel 
dat geen in rechte te honoreren vertrouwen kan worden gewekt dat die afspraak zal 
worden nagekomen, aldus de Hoge Raad. 
De Hoge Raad liet hier derhalve de wetenschap van de belastingplichtige - althans 
van diens gemachtigde - dat de afspraak werd gemaakt met een territoriaal niet-

1027 

competente inspecteur, het zwaarst wegen. 

Van wetenschap als hierboven bedoeld zal ook sprake zijn indien een belastingadvi
seur namens een groep belastingplichtigen met een inspecteur onderhandelt over een 
door deze vooraf in te nemen standpunt, terwijl een deel van die belastingplichtigen 
buiten het ambtsgebied van die inspecteur valt, en hij deze omstandigheid niet ter 
kennis van de inspecteur brengt. Sluit hij met deze inspecteur een fiscaal compromis, 
dan kan moeilijk worden volgehouden dat ook voor de belastingplichtigen die buiten 
het ambtsgebied van de inspecteur gevestigd zijn een bindende overeenkomst tot 
stand is gekomen. 
Worden in het kader van het vereiste van eenheid van beleid afspraken over de toe
passing van een bepaalde rechtsregel gemaakt die zijn toegesneden op bepaalde 
branches of groepen belastingplichtigen, dan zullen deze in verband met de beper-

bekendheid had gekregen. De Blieck et al, 1995, blz. 95 en blz. 231. 
1025 Zie HR 27 maart 1996, BNB 1996/179. 
1026 j ^ 1 3 m e i 1 9 9 2 V _ N 1 9 9 2 ; b l z ien 
1027 Is sprake van een afspraak tussen een belanghebbende en de Belastingdienst zonder tussenkomst van 
een gemachtigde, dan zal de belastingrechter sneller aannemen dat de belanghebbende zich van het 
ontbreken van competentie niet bewust was en dat ook niet behoefde te zijn. Zie ook hof Amsterdam 11 
oktober 1995, V-N 1996, blz. 804, besproken in § 6.3.2. 

278 



DERDENBESCHERMING BU MANDAAT 6.2 

king van de territoriale bevoegdheid derhalve niet door de inspecteur/het hoofd van 
de eenheid kunnen worden gemaakt.1028 In de praktijk zal de afspraak tot stand ko
men tussen een functionaris die verantwoordelijk is voor een bepaald segment. In 
verband met de invoering van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht 
(zie boven, § 6.2.1.) zal een convenant echter ook kunnen worden gesloten met een 
functionaris aan wie daartoe een incidenteel mandaat is verleend. 

6.2.2.2.3 Wetenschap, bindende en niet-bindende uitlatingen 

Bij de vraag of uitlatingen van een onbevoegde ambtenaar vertrouwen kunnen wek
ken, moet tot slot een onderscheid worden gemaakt tussen uitlatingen die bindend 
zijn en uitlatingen die deze kwaliteit missen.1029 Uit de jurisprudentie blijkt dat on
juiste inlichtingen in beginsel verbindende kracht missen, tenzij het dispositievereiste 
is vervuld.1030 Wordt een onjuiste inlichting verstrekt, dan doet het er met andere 
woorden niet toe of de ambtenaar al dan niet bevoegd was, die inlichting te geven. 
In 1994 overwoog het hof ' s-Gravenhage dat een onjuiste inlichting over de ver
schuldigdheid van omzetbelasting door een inspecteur directe belastingen niet kon 
worden opgevat als een toezegging.1031 Dan zou de Belastingdienst namelijk wèl 
gebonden zijn geweest. Dat de inspecteur in dit geval niet de competente inspecteur 
was, achtte het hof niet doorslaggevend. 

Het onderscheid tussen bindende en niet-bindende uitlatingen kan in theorie zonne
klaar uiteen worden gezet, maar is in de praktijk niet altijd even eenvoudig aan te 
brengen. Het hangt van de omstandigheden van het geval af welke kwalificatie op de 
uitlating van toepassing is. Een fiscale vaststellingsovereenkomst of een standpunt
bepaling-vooraf zal - zeker indien de instructie als neergelegd in het besluit Kaders 
voor vaststellingsovereenkomsten is nageleefd - in het algemeen schriftelijk zijn 
vastgelegd.1032 Met een enkele inlichting kan dit anders liggen. Inlichtingen worden 
immers ook vaak telefonisch verstrekt. Zo kan aan inlichtingen die door medewer
kers van de belastinetelefoon worden verstrekt geen vertrouwen worden ontleend, 

1033 

omdat deze in het kader van algemene voorlichting worden gegeven. 
Indien informatie werd verstrekt door een deskundige, dan kan deze evenwel de 
kwalificatie van een geruststellende verklaring krijgen.1034 Een voorbeeld daarvan 

1028 Besluit inzake fiscaal uitvoeringsbeleid en standpuntbepalingen van 21 juli 1995, nr. AFZ94/4519M, 
BNB 1995/260, gewijzigd bij Besluit van 26 januari 1998, nr. AFZ97/4609M, BNB 1998/90.. Zie 
daarover ook de Aanwijzingen voor convenantes Besluit van de Minister-President van 18 december 
1995, V-N 1996, blz. 185. 
1029 HR 14 november 1973, BN 1974/42, m. nt. J.P. Scheltens. 
1030 HR 26 september 1979, BNB 1979/311. HR 23 juni 1982, BNB 1983/15, m. nt. J.P. Scheltens. Zie 
ook Happé, 1996, blz. 222. 
1031 Hof's-Gravenhage 15 juni 1994, nr. 92.813, Futd 1994/1726. 
1032 Zie § 9 van de Kaders voor vaststellingsovereenkomsten, Besluit van 1 december 1997, nr. 
AFZ97/2412, V-N 1997, blz. 4702. 
1033 Hofs Gravenhage 4 maart 1991, V-N 1991, blz. 2179. 
1034 Zie daarover nader § 3.3.3.1. 
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kan worden gevonden in de uitspraak van het hof 's Gravenhage inzake de onjuiste 
uitlating van een niet-bevoegde douane-ambtenaar inzake de verschuldigdheid van 
BTW. Deze bindt de Belastingdienst ook ingeval (absolute of territoriale) be
voegdheid ontbreekt. 
In 1990 oordeelde de Hoge Raad dat de belanghebbende vertrouwen had mogen 
ontlenen aan een uitlating van een inspecteur die geen territoriale bevoegdheid had. 
Diens informatie over de mogelijkheid om ter zake van de investering in een onroe
rend goed aanspraak te maken op de bijzondere regionale toeslag (BRT) werd bin
dend geacht. De beantwoording van de vraag van de belanghebbende had namelijk -
op verzoek van de bevoegde inspecteur - plaatsgevonden door een ambtsgenoot in 
wiens ambtsgebied het onroerend goed was gelegen. De belanghebbende mocht 
derhalve verwachten dat in het bijzonder deze inspecteur beschikte over alle beno
digde kennis om de vraag juist te beantwoorden.1036 

Is sprake van een toezegging of een vaststellingsovereenkomst, dan bindt deze even
eens, tenzij de belanghebbende met de onbevoegdheid van de inspecteur bekend 
was. Blijkens een arrest van de Hoge Raad uit 1992 hangt het van de omstandighe
den van het geval af of de (wèl) bevoegde inspecteur in het kader van een behoorlij
ke bevoegdheidsuitoefening het opgewekt vertrouwen dient te honoreren.1037 

In 1997 oordeelde het hof ' s-Gravenhage dat een afspraak die in 1991 met de op dat 
ogenblik bevoegde inspecteur was gemaakt ook gold voor de inspecteur die na de 
reorganisatie van de Belastingdienst bevoegd werd, omdat sprake was geweest van 
een fiscale vaststellingsovereenkomst. Het betrof een particuliere belastingplichtige, 
die zijn schoonmoeder sedert 1987 met ten minste f6.000 per jaar ondersteunde en 
in verband daarmee buitengewone lastenaftrek genoot. In 1991 zegde de inspecteur 
toe dat voor de nog komende jaren de aftrek levensonderhoud van de schoonmoeder 
werd genormeerd op f500 per maand. Met ingang van 1993 werd evenwel een ande
re inspecteur bevoegd, die de aftrek terugbracht tot f2.250 per jaar, verminderd met 
de drempel. Gezien de omstandigheden van het geval achtte het hof de opvolgende 
inspecteur evenwel gebonden aan de afspraak en werd de oude aftrek gehand-
haafd.1038 

6.3 VERTEGENWOORDIGING VAN DE BURGER 

Het belastingrecht grijpt diep in op het maatschappelijk en economisch leven. Dit 
brengt mee dat vrijwel elke rechtshandeling vroeg of laat fiscale gevolgen heeft. Een 
belangrijk deel van de taken van een belastingadviseur bestaat dan ook uit het geven 

1035 Hof 's-Gravenhage 1 mei 1996, V-N 1996, blz. 3361. 
1036 H R , 9 d e c e r a b e r 1 9 9 0 > B N B 1991/77, m . n t . G.J. van Leijenhorst; Kinderzitje, HR 23 maart 1994, 
BNB 1994/145c; Hof 's-Gravenhage 1 mei 1996, V-N 1996, blz. 3361, besproken in § 6.3.1. Zie ook 
Happé, 1996, blz. 211. 
1037 HR 13 mei 1992, BNB 1992/238 
1038 Hof 's-Gravenhage 4 december 1997, nr. 95/2403*, FED FW 1998/68, blz, 341. 
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van adviezen over de fiscale gevolgen van rechtshandelingen die reeds hebben 
plaatsgevonden of nog moeten plaatsvinden.1039 Ook zal zijn advies worden ge
vraagd als het gaat om de vraag welke rechtshandelingen moeten worden verricht om 
bepaalde fiscale gevolgen in het leven te roepen. Daarnaast kan hij worden ingeroe
pen voor het verzorgen van de administratie en het indienen van de aangiften, maar 
ook voor het voeren van belastingprocedures, te beginnen met het indienen van een 
bezwaarschrift. Het is niet gebruikelijk dat de belastingadviseur pas in de beroepsfa
se wordt ingeroepen. Hoewel procesvertegenwoordiging in belastingzaken niet ver
plicht is, valt de laatste jaren een toename te constateren van het aantal beroepspro
cedures voor de belastingrechter waarin de belastingplichtige wordt vertegenwoor
digd. Jaarlijks worden ongeveer 20.000 beroepschriften ingediend. Bij gemiddeld 
iets meer dan de helft daarvan wordt gebruik gemaakt van een belastingadvi
seur/procesvertegenwoordiger. Het zal niet verbazen dat vaker sprake is van proces
vertegenwoordiging naarmate het financiële belang toeneemt.1040 

6.3.1 Formeelrechtelijke aspecten 

Naast de behartiging van de belangen van de belastingplichtige in en buiten rechte 
gaat het bij de vertegenwoordiging in belastingzaken met name om een correcte 
nakoming van de verplichtingen die de belastingplichtige op grond van de formele 
belastingwetgeving jegens de Belastingdienst heeft. De vertegenwoordiging in be
lastingzaken kent daarom haar eigen regeling in de artikelen 41 tot en met 46 van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen. De tekst van de artikelen sluit aan bij de spe
cifieke privaatrechtelijke regelingen op het terrein van de vertegenwoordiging. 
De tekst van artikel 43 van de wet sluit aan bij de privaatrechtelijke regeling dat 
minderjarigen, curandi, faillieten en personen wier vermogen onder bewind is ge
steld, alleen worden gebonden door rechtshandelingen via een wettelijke vertegen
woordiger, dat wil zeggen een ouder, voogd, curator of bewindvoerder. Artikel 44 
van de wet vindt zijn grondslag in de familierechtelijke regel dat de gezamenlijke 
rechtverkrijgenden onder algemene titel in de plaats treden van de overledene. 

Zoals uit de tekst daarvan blijkt is de regeling als neergelegd in de artikelen 42 tot en 
met 44 van de wet hoofdzakelijk geschreven in het belang van de belastingadmini
stratie. De bedoeling van de wetgever is geweest dat de inspecteur in situaties waarin 

1039 Ch.P.A. Geppaart, De rechtspositie van de belastingconsulent naar Nederlands recht, WER 
1972/5075, blz. 184. 
1040 In 1990 vond in zaken met een financieel belang van minder dan f 1.000 in 32% van de gevallen 
procesvertegenwoordiging plaats. Bij een financieel belang van f5.000 tot f 10.000 was dit 67%. Bij een 
financieel belang van meer dan f 100.000 vond in 80% van de gevallen procesvertegenwoordiging plaats. 
Procesvertegenwoordiging vindt met name plaats in geschillen inzake de heffing van vennootschapsbe
lasting. J.W. Zwemmer & G Groen, Procesvertegenwoordiging in belastingzaken, Onderzoek in op
dracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, 1993, blz. 46, tabel 3. 
1041 Zie ook hof Amsterdam 25 mei 1970, BNB 1971/101. 
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hij te maken krijgt met vertegenwoordiging wordt ontslagen van de verplichting, een 
onderzoek in te stellen naar de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de wederpar
tij.1042 Als gevolg hiervan behoeft hij zich niet te verdiepen in de interne verhouding 
tussen de vertegenwoordigde en de vertegenwoordiger, de onderlinge verhouding 
tussen de erfgenamen van een belastingplichtige of de verdeling van bevoegdheden 
tussen de bestuurders van een rechtspersoon. 
Artikel 42 van de wet brengt mee dat de bestuurders van een lichaam elk afzonder
lijk het lichaam kunnen binden. Bij het sluiten van een fiscale vaststellingsovereen
komst tussen een (van de) bestuurder(s) van een rechtspersoon en de Belastingdienst 
is de rechtspersoon daaraan derhalve gebonden, ook indien achteraf blijkt dat die 
bestuurder in strijd handelde met zijn interne vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het 
behoeft geen betoog dat de regeling van de artikelen 42 tot en met 44 van de wet 
toepassing mist indien de inspecteur wist of redelijkerwijs kon weten dat de verte
genwoordiger of de bestuurder niet bevoegd was, maar niettemin met hem handelde. 
De inspecteur heeft weliswaar geen onderzoeksplicht naar de vertegenwoordigings
bevoegdheid van zijn wederpartij, maar een dergelijke wetenschap maakt een beroep 
op derdenbescherming kansloos. 

Evenals het tweede lid van artikel 41 beperkt artikel 45 van de wet de bevoegdheid 
van de belastingplichtige om zich te laten vertegenwoordigen. De inspecteur kan op 
grond van dat artikel vertegenwoordiging uitsluiten in de nakoming van een ver
plichting van de belastingplichtige die zelf tot die nakoming in staat is. Deze 
regel strookt met de privaatrechtelijke opvatting dat het verlenen van vertegenwoor
digingsbevoegdheid niet privatief werkt. De vertegenwoordigde kan de 
(rechts)handeling, waartoe de vertegenwoordiger bevoegd is, derhalve ook zélf uit
voeren. De vertegenwoordigde is door de volmachtverlening slechts gehouden de 
rechtsgevolgen van de handeling die de vertegenwoordiger met de derde pleegt te 
aanvaarden.1 

De belastingplichtige is 'desgevorderd' gehouden om zijn vertegenwoordiger te 
vergezellen voor een mondeling onderhoud met de inspecteur, aldus de laatste volzin 
van artikel 43 van de wet. Dit is met name van belang in situaties waarin op grond 
van het bepaalde in artikel 47 of artikel 48 van de Algemene wet inzake rijksbelas-

1042 Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Tweede 
Kamer, Vergaderjaar 1954-1955, 4080, nr. 3, blz. 20-21: 'De interne verhouding tussen vertegenwoordi
ger en vertegenwoordigde blijft (..) in zoverre buiten beschouwing dat, behoudens de (..) vertegenwoor
diging krachtens volmacht, in welk geval de inhoud van de volmacht beslissend is, de onbevoegdheid 
van de vertegenwoordiger op grond van de interne verhouding (..) niet aan de Belastingdienst kan wor
den tegengeworpen.' 
1043 Voor privaatrechtelijke rechtspersonen geldt thans dat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van bestuurders in de regel niet afhankelijk is van statutaire bepalingen die de goedkeuring of medewer
king van een orgaan van die rechtspersoon voorschrijven. Asser-Van der Grinten, nr. 40, blz. 36. 
1044 Gaat het om de uitoefening van een bevoegdheid die een belastingplichtige op grond van de wet 
heeft, dan is de regeling niet van toepassing. 
1045 Asser-Van der Grinten, nr. 70, blz. 62. In dezelfde zin W.A.M, van Schendel, Vertegenwoordiging in 
privaatrecht en bestuursrecht, proefschrift, 1982, no. 12, blz. 23. 
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tingen gegevens en inlichtingen worden gevraagd. Voor het correct vaststellen van 
de feiten kan een persoonlijk contact noodzakelijk zijn. De gemachtigde heeft im
mers tot op zekere hoogte niet meer dan een 'afgeleide' kennis, omdat hij afhankelijk 
is van de gegevens die de belanghebbende hem verstrekt. De bepaling van artikel 45 
geldt ook ingeval van wettelijke vertegenwoordiging als bedoeld in artikel 43 en 
ingeval van vertegenwoordiging van de erfgenamen als bedoeld in artikel 44. Daar
mee is een persoonlijk contact tussen de inspecteur en deze partijen gewaarborgd. 
De sanctie op het niet-nakomen van de verschijningsplicht is omkering van de be
wijslast als bedoeld in de artikelen 25 en 29 van de Algemene wet inzake rijksbelas
tingen. Wil deze inperking van de vertegenwoordigingsvrijheid stroken met de alge
mene beginselen van behoorlijk bestuur, dan zal met de vordering tot een persoonlijk 
optreden van de belastingplichtige derhalve het belang van een juiste belastinghef
fing moeten zijn gediend. 

Artikel 46 ten slotte sluit de toepassing van de voorgaande artikelen uit als het om 
strafvordering gaat. 

6.3.1.1 Vertegenwoordiging door de wettelijke vertegenwoordiger, curator of 
bewindvoerder 

De bevoegdheden en verplichtingen van een minderjarige, een onder curatele gestel
de, een failliet of een natuurlijk persoon wiens vermogen onder bewind is gesteld, 
kunnen worden uitgeoefend en nagekomen door hun wettelijke vertegenwoordiger, 
curator of bewindvoerder, aldus artikel 43 van de Algemene wet inzake rijksbelas
tingen. Zoals hierboven reeds opgemerkt zijn ook de vertegenwoordigers gehouden 
tot nakoming van de verplichtingen. Het niet-nakomen van die verplichtingen is 
strafbaar op grond van het bepaalde in artikel 69 van de Algemene wet inzake rijks
belastingen. Dit betekent niet dat de hierboven genoemde partijen niet zelf kunnen 
optreden. Op grond van artikel 45 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
kunnen zij daartoe zelfs worden verplicht. 

In deze situaties kunnen zich een enkele maal problemen voordoen als het gaat om 
het voeren van procedures voor de belastingrechter, bijvoorbeeld in de situatie van 
de failliet. Deze verliest immers van rechtswege de beschikkingsbevoegdheid over 
het vermogen dat tot het faillissement behoort. Rechtsvorderingen die rechten of 
verplichtingen van de failliete boedel tot onderwerp hebben worden zowel door als 
tegen de curator ingesteld (artt. 23 en 25 van de Faillissementswet). Deze treedt 
derhalve voor de duur van het faillissement in de plaats van de belastingplichtige, 
ook waar het de rechtsverhouding met de Belastingdienst betreft. Dit brengt mede 
dat belastingaanslagen van de failliet ten name van de curator moeten zijn gesteld. 
Indien het faillissement wordt opgeheven nadat uitspraak op het bezwaarschrift is 
gedaan, zal het beroep niettemin door of namens de ex-curator moeten worden inge
steld. Gebeurt dat niet, dan wordt de belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard. 

1046 HR 15 december 1993, BNB 1994/54. 
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6.3.1.2 Volmachtgeving 

Artikel 41 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat de bevoegdheid 
tot vertegenwoordiging van een belanghebbende voortvloeit uit een volmacht die hij 
aan een belastingadviseur heeft verstrekt. Ook hier geldt dat de regeling van het 
artikel aansluit bij de systematiek van het Burgerlijk Wetboek. Dit kent geen alge
mene regeling van de vertegenwoordiging, maar wijdt wel een titel van het Derde 
Boek aan de vertegenwoordiging krachtens volmacht. De bepalingen van die titel 
vinden overeenkomstige toepassing buiten het vermogensrecht, voor zover de aard 
van de rechtshandeling of de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.1 Per 1 
januari 1994 is bij de invoering van de Algemene wet bestuursrecht de laatste volzin 
van het eerste lid van artikel 41, waarin werd bepaald dat het stuk waaruit de vol
macht bleek 'desgevorderd' diende te worden overgelegd, vervallen. In artikel 2:1 
lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt thans in algemene zin bepaald dat het 
bestuursorgaan van een gemachtigde kan verlangen dat deze een schriftelijke mach
tiging overlegt.1048 

De regeling sluit aan bij die van artikel 3:71 BW, waarin wordt bepaald dat de we
derpartij legitimatie kan vragen van de gepretendeerde vertegenwoordigingsbe
voegdheid. Dit vragen moet evenwel 'terstond' geschieden. De wetgever lijkt der
halve uitsluitend de alert reagerende wederpartij bescherming te hebben willen bie
den. Dit leidt tot het onwenselijke resultaat dat de wederpartij in situaties die worden 
beheerst door het privaatrecht machteloos zou staan als pas in een later stadium 
twijfel aan de bevoegdheid ontstaat. Een redelijke wetsuitleg zou hier volgens Asser-
Van der Grinten zijn dat onder de term 'terstond' moet worden verstaan 'binnen 

i*-i •• 1049 

redelijke termijn . 
De regeling van artikel 2:1 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bevat deze 
voorwaarde echter niet, zodat moet worden aangenomen dat het vragen van legiti
matie in situaties die worden beheerst door het bestuursrecht wèl te allen tijde kan 
geschieden. In het licht van de voorgestane integratie van de beide rechtsgebieden 
zou het derhalve nog beter zijn om de voorwaarde van artikel 3:71 BW eenvoudig
weg te schrappen, zodat een uniforme regeling ontstaat. 

6.3.1.2.1 Karakter van de volmacht 

De regeling van de volmacht is neergelegd in de artikelen 3:60 tot en met 3:79 BW. 
De volmacht van een belastingadviseur zal in het algemeen deel uitmaken van een 
overeenkomst van opdracht of lastgeving tussen een belastingplichtige en een belas
tingadviseur, als de eerste hem de opdracht verleent tot het samenstellen van een 

1048 Aanpassingswet Algemene wet bestuursrecht, Tweede Kamer, Vergaderjaar 1990-1991, 22 061, nr. 
2. 
1049 Asser-Van der Grinten, nr. 52, blz. 47. Zie ook P. Van Schilfgaarde, Volmachtverlening, verborgen 
vertegenwoordiging en bekrachtiging in 3.3 NBW, Bundel Gratia Commercii, 1981, blz. 319. 

284 



V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E B U R G E R 6.3 

fiscaal advies, respectievelijk het verzorgen van zijn belastingaangifte(n).1050 Lastge-
ving houdt in dat de lasthebber verplicht is voor rekening van de lastgever rechts
handelingen te verrichten. De volmacht houdt in dat de gevolmachtigde daartoe 
bevoegd is. Dit onderscheid is niet van veel belang. Het verlenen van volmacht is 
een rechtshandeling die erop gericht is een rechtsverhouding tussen volmachtgever 
en gevolmachtigde te doen ontstaan. In 1938 oordeelde de Hoge Raad dat volmacht
verlening niet is een overeenkomst in de zin van artikel 1349 BW (oud) en derhalve 
niet verbintenisscheppend.1051 Het is de vraag of deze regel na het reeds eerder in 
deze studie ter sprake gekomen arrest Baris-Riezenkamp1052 zijn geldingskracht heeft 
behouden. Onverkorte handhaving daarvan zou immers tot gevolg hebben dat vol
machtverlening tot vertegenwoordigingsbevoegdheid strekt, zonder dat een ver
plichting tot vertegenwoordiging ontstaat. Die verplichting zou alleen kunnen ont
staan door een specifieke overeenkomst van lastgeving aan te gaan. Sinds 1957 
brengt echter elke rechtsverhouding op grond van de goede trouw de verplichting 
mee om rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. 
Dat het gerechtvaardigd belang van een cliënt aan de zijde van de belastingadviseur 
of vertegenwoordiger op grond van de goede trouw een verplichting tot vertegen
woordiging kan doen ontstaan, behoeft in dit kader geen betoog. 
Overigens is de vraag of sprake is van een rechtshandeling of een overeenkomst naar 
huidige maatstaven überhaupt nog slechts academisch van aard. Aan de rechtshan
deling wijdt het BW, in afwijking van het oude recht, een afzonderlijke titel in het 
derde boek. Hieruit blijkt dat de wetgever de rechtshandeling opvat als het genus 
waarvan de obligatoire overeenkomst het species is. Alle bepalingen die van toepas
sing zijn op de rechtshandeling zijn derhalve ook van toepassing op de overeen
komst.1053 De aansprakelijkheid van de gevolmachtigde zou bij de overeenkomst op 
wanprestatie zijn gegrond, en bij de rechtshandeling op onrechtmatig handelen. Het 
maken van een onderscheid tussen beide aansprakelijkheden is evenwel niet zinvol 
meer. 

De wetgever onderscheidt in artikel 3:62 BW de algemene volmacht en de bijzonde
re volmacht die in algemene bewoordingen is verleend. Hieronder valt bijvoorbeeld 
een volmacht voor alle rechtshandelingen van een bepaalde soort, of een volmacht 
tot een bepaald doel.1054 Iedere volmacht die niet algemeen is, is bijzonder. De vol
macht in belastingzaken zal derhalve moeten worden gerangschikt onder het begrip 
bijzondere volmacht. 

1050 Resp. artt. 7:400 t/m 413 BW en artt. 7:414 t/m 424 BW. 
1051 HR 24 juni 1938, NJ 1939, 337. Asser-Van der Grinten, nr. 22, blz. 20. 
1052 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67. 
1053 Asser-Hartkamp E, nr. 5: 
1054 T&C BW, (Hijma), aantekening 3 op art. 62. 
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6.3.1.2.2 Volmachten vaststellingsovereenkomst 

In beginsel kan in elk stadium van de belastingheffing een vaststellingsovereenkomst 
worden gesloten. In veel gevallen zal het daarbij evenwel gaan om de afwikkeling 
van een bezwaar- of beroepsprocedure. Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk 
krijgen, en het is niet ongebruikelijk dat een belastingadviseur zich neerlegt bij een 
visie van de inspecteur die de zijne niet is, zijn beroepschrift intrekt en akkoord gaat 
met de aangeboden schikking, indien hij na afweging van alle factoren, waaronder de 
eventuele kosten en druk van het voortzetten van de beroepsprocedure, meent dat 
zijn cliënt met de aangeboden schikking in voldoende mate tegemoet wordt geko
men.1055 In 1958 oordeelde de Hoge Raad evenwel dat een volmacht tot het voeren 
van een belastingprocedure niet automatisch ook een volmacht inhoudt voor het 
treffen van een schikking.1 5 

Deze regel zal thans nog alleen kunnen gelden in situaties waarin een beperkte, spe
cifieke volmacht is verleend. In 1967 oordeelde de burgerlijke kamer van de Hoge 
Raad dat de aanstelling door een cliënt van een advocaat tot een bepaald doel en de 
mededeling daarvan aan de wederpartij meebrachten dat die wederpartij de cliënt 
mocht houden aan voorstellen van de advocaat ter bereiking van een minnelijke 
schikking, tenzij die voorstellen redelijkerwijs niet geacht konden worden te blijven 
binnen het raam van de werkzaamheden van een advocaat en van het gestelde 
doel.1057 

In contacten met de Belastingdienst door tussenkomst van een ge(vol)machtigde zal 
dit niet anders liggen. De bevoegdheid om rechtshandelingen van een bepaalde soort 
te verrichten omvat immers tevens de bevoegdheid tot het verrichten van handelin
gen die voor het totstandbrengen van de rechtshandeling nodig zijn, zoals het voeren 
van onderhandelingen die zijn gericht op het aangaan van een overeenkomst. De 
belastingrechter gaat er in het algemeen vanuit dat een volmacht tot vertegenwoordi
ging tevens de bevoegdheid inhoudt om vaststellingsovereenkomsten te sluiten. In 
1981 overwoog het hof Leeuwarden dat de algemene opdracht om de administratie 
en de belastingaangiften te verzorgen op grond van hetgeen in het maatschappelijk 
verkeer gebruikelijk is tevens de bevoegdheid omvat om vaststellingsovereenkom
sten te sluiten.1 

In 1998 bevestigde de Hoge Raad deze regel. Het betrof een ter zitting van de belas
tingrechter gesloten compromis, waarbij het brutowinstpercentage voor de in geschil 
zijnde jaren op 100% werd gesteld. Op grond van dit gegeven had het hof de ver
schuldigde belasting berekend. De gemachtigde van de belanghebbende had ter 
zitting een algemene volmacht overgelegd. De stelling van de belanghebbende dat 
zijn gemachtigde niet bevoegd was geweest het compromis te sluiten werd verwor-

1055 Ch.P.A. Geppaart, Over de verantwoordelijkheid van een adviseur in belastingzaken, WFR 
1990/5931, blz. 1371. 
1056 HR 5 november 1958, BNB 1958/343. 
1057 HR 16 juni 1967, NJ 1967, 340. 
1058 Asser-Van der Grinten, nr. 20, blz. 17. 

'H 
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pen met de overweging dat het hof geen rechtsregel had geschonden door op grond 
van de inhoud van de volmacht aan te nemen dat de gemachtigde van de belangheb
bende gerechtigd was om namens de belanghebbende ter zitting met de inspecteur 
overeenstemming te bereiken omtrent het brutowinstpercentage.106 

Indien de vertegenwoordigde niet onmiddellijk na de totstandkoming van een vast
stellingsovereenkomst laat weten dat zijn gemachtigde niet bevoegd was, is hij ge
bonden.1061 Krijgt hij evenwel pas veel later kennis van de vaststellingsovereen
komst, dan zal het van de omstandigheden afhangen of de inspecteur een beroep op 
derdenbescherming toekomt. Ligt de oorzaak voor de late kennisneming in de risico
sfeer van de belastingplichtige, bijvoorbeeld in de interne verhouding tussen hem en 
zijn adviseur, dan zal de inspecteur een beroep op derdenbescherming kunnen doen. 
Indien dat niet het geval is staan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
eraan in de weg dat gebondenheid van de belastingplichtige wordt aangenomen. 

Uit het vorenstaande volgt dat het niet noodzakelijk is dat de bevoegdheid tot het 
sluiten van vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst in de volmacht wordt 
vastgelegd. In dit kader is in de literatuur daarom wel betoogd dat de belastingplich
tige die zijn volmacht op enigerlei wijze heeft beperkt de Belastingdienst daarvan 
uitdrukkelijk op de hoogte zou moeten stellen. Indien de ambtenaar die met hem 
handelt zich niet bewust is van enige beperking of voorbehoud kan dit gebrek hem 
achteraf niet worden tegengeworpen. Dit lijkt ook het standpunt van de belasting
rechter te zijn. 
Zo oordeelde het hof Leeuwarden in 1996 dat een ondernemer gebonden was aan 
een compromis dat door bemiddeling van zijn gemachtigde tot stand was gekomen. 
De gemachtigde had twee taxateurs (een rijkstaxateur en een onafhankelijke derde) 
verzocht in overleg te treden ten aanzien van de waardering van een onroerende 
zaak. Enig voorbehoud met betrekking tot de uitkomst van dat overleg had de onder
nemer niet gemaakt. De ondernemer was derhalve aan de overeenkomst gebonden, 
ook al mochten de resultaten van het overleg hem zijn tegengevallen.1062 

Op zijn beurt zou de Belastingdienst bij twijfel of onduidelijkheden over de omvang 
van de volmacht contact moeten opnemen met de belastingplichtige om zekerheid te 
verkrijgen.1063 De inspecteur kan zich dan terugtrekken met een beroep op het ont
breken van een reële volmacht. Is de rechtshandeling reeds verricht, dan kan hij de 
belastingplichtige een redelijke termijn stellen om de ongeldige rechtshandeling 
alsnog te bekrachtigen. Dit volgt uit de tekst van artikel 3:69, derde en vierde 

1060 H R 2 3 d e c e m b e r 1 9 9 8 j B N B 1999/75. 
1061 Hof 's-Gravenhage 15 juni 1995, V-N 1995, blz. 3072; Hof Leeuwarden 9 augustus 1996, V-N 1997, 
blz. 921; Hof 's-Hertogenbosch 13 maart 1987, FED FW 1987/405. 
1062 Hof Leeuwarden 9 augustus 1996, V-N 1997, blz. 921. Het argument dat de taxateurs hun akkoord 
niet schriftelijk hadden vastgelegd, zodat geen geldige overeenkomst tot stand zou zijn gekomen, werd 
verworpen. Een gezamenlijke verklaring van de taxateurs ontbrak weliswaar, maar geen rechtsregel bindt 
het bestaan van een compromis aan een schriftelijke vastlegging daarvan, aldus het hof. 
1063 Vakstudie Algemeen deel, aant. 2 op art. 41. Van den Dool, WFR 1993/6047, blz. 359. 
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lid BW. Reageert de belastingplichtige niet, dan kan daaruit echter niet de conclusie 
worden getrokken dat sprake zou zijn van stilzwijgende bekrachtiging.1 

6.3.1.2.3 Substitutie, overeenkomst van opdracht en aansprakelijkheid 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid die aan de gevolmachtigde is verleend, is ge
bonden aan diens persoon. Onder het oude vermogensrecht gold dat een gevolmach
tigde bevoegd was om ondervolmacht te verlenen, tenzij de volmachtverlening, de 
onderliggende rechtsverhouding of de aard van de te verrichten rechtshandeling zich 
hiertegen verzetten.1065 Onder het huidige regime is deze regel omgekeerd. De ge
volmachtigde is niet langer bevoegd zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid aan een 
ander te verlenen, behoudens in de gevallen die in artikel 3:64 BW limitatief worden 
opgesomd. Wil men overgaan tot substitutie, dan zal dit voornemen moeten worden 
voorgelegd aan de volmachtgever, zodat deze kan beoordelen of hij de plaatsvervan
ger wil handhaven. Men pleegt in het algemeen immers een adviseur te kiezen op 
grond van diens bijzondere kwaliteiten. 
Is een volmacht verleend aan twee of meer personen gezamenlijk, dan kan ieder van 
hen zelfstandig handelen, tenzij anders is bepaald.1066 Dit voorschrift is van belang in 
situaties waarin de volmacht is verleend aan een maatschap van belastingadviseurs 
en/of advocaten. De maten worden dan geacht de opdracht gezamenlijk te hebben 
ontvangen. Dit brengt mede dat elk van hen bevoegd is om zelfstandig als vertegen
woordiger op te treden. De gevolmachtigde is bevoegd om namens de volmachtgever 
een ander volmacht te verlenen.1067 Aldus wordt onbevoegdelijk optreden van een 
kantoorgenoot van de oorspronkelijk gemachtigde voorkomen. Kan de kantoorge
noot in een procedure zijn machtiging niet overleggen en is de belastingplichtige niet 
op de zitting aanwezig, dan zal hij echter niet als rechtsgeldig vertegenwoordiger 
worden aangemerkt.1068 

Ook in de maatschap van belastingadviseurs zal het persoonlijk contact met de be
lastingplichtige evenwel voorop staan. De adviseur zal, vanwege de vertrouwenspo
sitie die hij inneemt, bezwaarlijk inwisselbaar zijn tegen een willekeurige andere 
medewerker. De vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ter waarborging hiervan ook 
voortvloeien uit een overeenkomst van opdracht, verleend met het oog op een per
soon, als bedoeld in artikel 7:404 BW. In zijn algemeenheid geldt ook in dit geval 
dat de overeenkomst van opdracht is aangegaan met de maatschap of de BV als 
opdrachtnemer. Uit de redactie van artikel 7:404 BW vloeit voort dat de daarin be
oogde persoon naast de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever gebonden is. Maat
schap en adviseur zijn derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte beroepsfou
t e 1069 

ten. 

1064 Van Schilfgaarde, 1981, blz. 314. 
1065 Van Schendel, 1982, nr. 25, blz. 47. 
1066 Art. 3:65 BW. 
1067 Asser-Van der Grinten, nr. 34, blz. 30. 
1068 H R 24 januari 1990, BNB 1990/84. 
1069 T & c B W (Castermans), aant. 3 op art. 7:404 BW. -
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Een fiscaal standpunt dat in strijd komt met de heersende leer dient in de aangifte, de 
correspondentie of anderszins in het overleg met de inspecteur te worden uiteenge
zet. Indien een belastingadviseur een belastingbesparende constructie aanprijst die 
objectief beschouwd niet pleitbaar is, en hij zijn cliënt onvoldoende op de onhaal
baarheid van deze constructie heeft gewezen, dan is hij aansprakelijk voor de aldus 
veroorzaakte schade.1070 In 1992 constateerde het hof Amsterdam dat onvoldoende 
zorgvuldigheid bij het verschaffen van een fiscaal advies door een adviseur die deel 
uitmaakte van een maatschap tot gevolg had dat deze jegens zijn cliënt aansprakelijk 
was. In beginsel was daarmee ook de aansprakelijkheid van de maatschap jegens de 
cliënt gegeven, aldus het hof.1071 

6.3.1.2.4 Weigeren ge(vol)machtigde 

Als gemachtigde kunnen optreden belastingadviseurs, (kandidaat-)notarissen, 
(fiscale) advocaten en accountants. Deze kunnen deel uitmaken van een maatschap, 
maar ook werkzaam zijn in de onderneming van de belastingplichtige. Voorts kan 
nog worden gedacht aan een medewerker van een werknemersorganisatie, een soci
aal raadsman, een medewerker van een organisatie voor fiscale rechtshulp of van een 
wetswinkel.1072 Daarnaast kan iedereen die enigszins thuis is in het fiscale recht in 
beginsel als gemachtigde optreden. Een wettelijke regeling van het beroep van be
lastingadviseur ontbreekt vooralsnog. Dit heeft tot gevolg dat de wereld van de be
lastingadviseurs uit een bonte populatie bestaat, en het voor de bijstandzoekende 
belastingplichtige niet altijd even eenvoudig is om het kaf van het koren te scheiden. 
De Belastingdienst kan een bepaalde vertegenwoordiger weigeren indien aan diens 
optreden ernstige bezwaren kleven. Deze bevoegdheid moet niet in de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen worden gezocht. Het derde lid van artikel 41 van de wet, op 
grond waarvan de inspecteur de mogelijkheid had om vertegenwoordiging door een 
bepaalde persoon om geldige redenen te weigeren, is bij de invoering van de Alge
mene wet bestuursrecht per 1 januari 1994 vervallen. In artikel 2:2 van de Algemene 
wet bestuursrecht wordt thans bepaald dat het bestuursorgaan bijstand of vertegen
woordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan kan weigeren. 
Voor advocaten en procureurs is op deze regel een uitzondering aangebracht. Deze 
kunnen niet worden geweigerd. Ook vóór de inwerkingtreding van de Algemene wet 
bestuursrecht was het echter niet aannemelijk dat de Belastingdienst leden van deze 
groep kon weigeren. Deze vorm van vertegenwoordiging is immers wettelijk gere
geld. De invoering van de Algemene wet bestuursrecht heeft voor de vertegenwoor
diging in belastingzaken derhalve geen wijziging gebracht. 

1071 Hof Amsterdam 5 november 1992, nr. 0430/1991, FED FW 1992/935. 
1072 Belastingadviseurs zijn veelal aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs of de 
Nederlandse Federatie van Belastingadviseuren. Een verplichting is dit echter niet. 
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Van de bevoegdheid om een adviseur te weigeren dient zeer terughoudend gebruik te 
worden gemaakt.1073 Er moet bij een weigering immers sprake zijn van geldige rede
nen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de adviseur zich te buiten moet zijn gegaan 
aan 'kwalijke praktijken'.1074 Daaronder wordt in elk geval verstaan het opzettelijk 
onjuist doen van aangifte. 
In 1994 weigerde de rechtbank Rotterdam een voorlopige voorziening als bedoeld in 
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht te treffen tegen het besluit van de 
Belastingdienst om vertegenwoordiging te weigeren door een gemachtigde die werd 
verdacht van het bewust onjuist aangifte doen voor een groot aantal cliënten. Ook het 
verzoek van de gemachtigde om de Belastingdienst te verbieden, zijn cliënten in 
kennis te stellen van de uitsluiting, werd geweigerd. Artikel 2:2 van de Algemene 
wet bestuursrecht verplicht het bestuursorgaan immers om belanghebbenden onmid
dellijk van de weigering in kennis te stellen.1 7 

Niet onder het begrip kwalijke praktijken valt het hanteren van belastingbesparende 
constructies, zolang deze binnen de letter van de wet vallen. Het is heel goed moge
lijk en het komt in de praktijk ook wel voor dat de inspecteur de wijze waarop een 
adviseur voor zijn cliënt(en) belasting bespaart onethisch vindt. Een geldige weige-
ringsgrond is dat echter niet.1076 Een geldige weigeringsgrond is evenmin te vinden 
in de conclusie dat de fiscale kennis van de gemachtigde duidelijk onder de maat is. 
Dit kan worden betreurd, maar de keuze van de gemachtigde is een zaak van de 
belastingplichtige. De afweging van prijs en kwaliteit komt niet toe aan de Belas
tingdienst.1077 

6.3.1.2.5 Einde van de volmacht 

De volmacht eindigt ingevolge het bepaalde in artikel 3:72 BW door dood, ondercu-
ratelestelling of faillissement van de volmachtgever of de gevolmachtigde, herroe
ping door de volmachtgever of opzegging door de gevolmachtigde. 7 Voorts kan de 
beëindiging ontstaan door een tijdsbepaling of het vervuld zijn van een bepaalde 
voorwaarde. Als de volmacht onderdeel is van een andere rechtsverhouding, dan 
eindigt de volmacht bij de beëindiging van die rechtsverhouding.107 Het einde van 

1073 Zie ook Ch.P.A. Geppaart: De rechtspositie van de belastingadviseur naar Nederlands recht, WFR 
1972/5075. 
1074 Aldus de Memorie van Antwoord bij het Wetsontwerp Algemene wet inzake rijksbelastingen, Twee
de Kamer, vergaderjaarl955/56, 4080, nr. 5. 
1075 Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, 8 april 1994, nr. AWB94/1195, V-N 1994, blz. 1438. 
1076 Zie ook L..G.M. Stevens, Onderhandelbaarheid van het recht, WFR 1987/5803, blz. 1565 
1077 Zie over de kwaliteit van belastingadviseurs en de gevolgen daarvan het geval van de rijdende melk-
handel, Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer, Vergaderjaar 1989-1990, 21 375, V-
N 1990, blz. 2411. 
1078 Het feit dat volmachtverlening een rechtshandeling van de volmachtgever is en niet van de gevol
machtigde staat de bevoegdheid van de gevolmachtigde tot opzegging niet in de weg. 
1079 Hijma-Olthof, 1990, nr. 79, blz. 48. De bepaling inzake het einde van de lastgeving, art. 7:415 BW, 
komt hiermee materieel overeen. Asser-Van der Grinten, nr. 54, blz. 49. 
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de volmacht houdt in dat de gevolmachtigde niet langer bevoegd is om rechtshande
lingen te verrichten namens de volmachtgever. Artikel 3:75 BW beschermt de vol
machtgever enigermate tegen onbevoegde vertegenwoordiging na beëindiging van de 
volmacht, maar mist praktische betekenis omdat de bepaling niet waterdicht is. Op 
verzoek van de volmachtgever moet de gevolmachtigde geschriften waaruit de vol
macht blijkt, teruggeven. Als de gevolmachtigde er belang bij heeft om het stuk te 
behouden, moet hij in elk geval toestaan dat de volmachtgever daarop aantekent dat 
de volmacht is beëindigd. 
In belastingzaken zal de volmacht in het algemeen eindigen door herroeping of op
zegging. Wordt een volmacht op deze wijze beëindigd, dan heeft dit in beginsel pas 
rechtsgevolg tegenover de Belastingdienst of de belastingrechter vanaf het ogenblik 
dat deze daarvan kennisnemen. In het verleden werd aan deze regel strak de hand 
gehouden. Indien een ex-gevolmachtigde een compromis met de Belastingdienst had 
gesloten of ter zitting een beroepschrift had ingetrokken, terwijl niet bekend was of 
redelijkerwijs kon zijn dat zijn volmacht was beëindigd, was de volmachtgever aan 
deze rechtshandelingen gebonden.1 

De jaren negentig laten evenwel een versoepeling zien. In de huidige praktijk wor
den de gevolgen van onbevoegde vertegenwoordiging zo veel mogelijk gemitigeerd 
ten gunste van de belastingplichtige, zo blijkt uit een uitspraak van het hof Amster
dam uit 1995. 
Een ondernemer had op 2 december 1993 zijn administratie bij zijn gemachtigde 
weggehaald. Twee weken daarvóór had die gemachtigde namens de ondernemer een 
ongemotiveerd bezwaarschrift ingediend tegen een naheffingsaanslag omzetbelas
ting. Op 20 december 1993 trok de ex-gemachtigde het bezwaarschrift in. De nieuwe 
gemachtigde van de ondernemer zond daarop een nieuw bezwaarschrift, maar op dat 
ogenblijk was de bezwaartermijn verstreken. Het hof oordeelde dat het bezwaar
schrift van de nieuwe gemachtigde moest worden aangemerkt als de feitelijke moti
vering van het eerste bezwaarschrift. De ex-gemachtigde was niet bevoegd geweest 
om dit in te trekken, omdat hij op 20 december 1993 niet langer als gemachtigde van 
de ondernemer optrad. Het bezwaar was derhalve ontvankelijk. 

6.3.2 Procesvertegenwoordiging 

Het belastingprocesrecht kent niet een verplichte procesvertegenwoordiging zoals 
die geldt in het burgerlijk procesrecht. Verplichte procesvertegenwoordiging werd 
ook in het verleden niet wenselijk geacht. Het persoonlijk contact met de belasting
plichtige stond en staat voorop.1082 Het belastingprocesrecht sluit op dit punt aan bij 
het algemene bestuursprocesrecht, dat evenmin verplichte procesvertegenwoordiging 

1080 Asser-Van der Grinten, nr. 67, blz. 59. Zie hof 's-Hertogenbosch 10 maart 1972, BNB 1973/20 en 
hof Amsterdam 30 november 1984, BNB 1987/76. 
1081 Hof Amsterdam 25 juni 1995, nr. 94/3335, Futd 1996/625. 
1082 j w Zwemmer en G. Groen, Procesvertegenwoordiging in belastingzaken, Onderzoek, uitgevoerd in 
opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, mei 1993, blz. 18. 
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kent. Het bestuursprocesrecht moet immers laagdrempelig zijn en de kosten daarvan 
moeten voor rechtzoekenden zo laag mogelijk worden gehouden. Een belangheb
bende en, zoals reeds hierboven aangegeven, zijn erfgenamen kunnen de bezwaar- en 
beroepsprocedure derhalve zelf voeren. Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor de 
cassatieprocedure. Alleen als een cassatiepleidooi wordt gehouden is vertegenwoor
diging door een advocaat verplicht.1 

Het fiscale geding kent vooralsnog slechts één instantie waarin de rechter over de 
feiten oordeelt. Gelet op het recht van een belastingplichtige om zich door een ge
machtigde te doen vertegenwoordigen of bijstaan brengen de eisen van een goede 
rechtspleging mee dat, ingeval de gemachtigde tijdig en gemotiveerd verzoekt de 
behandeling op een andere (door het hof nader te bepalen) dag te doen plaatsvinden, 
het hof dat verzoek inwilligt. Dat ligt anders indien zwaarder wegende belangen die 
bij de behandeling van de zaak zijn betrokken, aan een dergelijk uitstel in de weg 
staan. Het hof zal derhalve een belangenafweging moeten maken en zijn oordeel 
moet in de uitspraak met redenen worden omkleed, aldus de Hoge Raad in 1993. 
Het betrof een gemachtigde die in verband met de bijwoning van het offerfeest van 
Abraham in het buitenland niet op de door het hof gestelde datum aanwezig kon zijn. 
Het hof had zijn verzoek om de zitting te verschuiven naar een andere datum afge
wezen omdat dit naar zijn oordeel te laat, namelijk drie dagen voor de zitting, was 
gedaan. De gemachtigde voelde zich evenwel aangetast in zijn vrijheid van gods
dienstuitoefening en ging met succes in cassatie. De Hoge Raad vernietigde de uit
spraak van het hof. 

Er moet sprake zijn van gewichtige redenen, wil een voorgestelde behandelingsda
tum kunnen worden verschoven. In 1996 oordeelde de Hoge Raad dat een verzoek 
om uitstel wegens een 'alreeds volle agenda' van de gemachtigde op de voorgestelde 
dag, gezien die motivering, niet behoefde te worden ingewilligd. 
De Wet administratieve rechtspraak in belastingzaken zal per 1 september 1999 
verdwijnen. De regels voor procesvertegenwoordiging zijn daardoor evenwel niet 
ingrijpend gewijzigd. Artikel 6:17 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat 
stukken die betrekking hebben op bezwaar of beroep in elk geval worden toegezon
den aan de gemachtigde. In artikel 8:27 van de wet wordt bepaald dat partijen die 
zijn opgeroepen om in persoon dan wel in persoon of bij gemachtigde te verschijnen, 
al dan niet voor het geven van inlichtingen, verplicht zijn te verschijnen en de ver
langde inlichtingen te geven. Betreft het een rechtspersoon, dan kan de rechtbank één 

1084 Rv art. 407, derde lid. De WARB hanteerde het begrip 'belanghebbende', dat ruimer is dan het 
begrip 'belastingplichtige'. Belanghebbende is ook degene voor wie belasting is ingehouden en afgedra
gen. Deze kan bezwaar en beroep instellen en is ook de partij aan wie het teveel aan ingehouden belasting 
wordt teruggegeven. 
1085 HR 15 december 1993, BNB 1994/55. 
1086 HR 10 januari 1996, BNB 1996/130. Zie in dit verband ook HR 6 mei 1998, BNB 1998/220, waarin 
de Hoge Raad oordeelde dat het hof een verzoek om uitstel van de mondelinge behandeling ter zitting 
had mogen afwijzen, gezien de omstandigheden van het geval. De gemachtigde diende op de datum van 
de mondelinge behandeling aanwezig te zijn bij een kort geding. Het hof achtte deze reden klaarblijkelijk 
van onvoldoende gewicht. 
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of meer bepaalde bestuurders oproepen. In artikel 8:59 van de wet wordt bepaald dat 
de rechtbank voor een onderzoek ter zitting een partij kan oproepen om in persoon 
of bij gemachtigde te verschijnen om inlichtingen te verstrekken. Het is derhalve 
steeds mogelijk om een belastingplichtige persoonlijk op te roepen. 

6.3.2.1 Weigeren gemachtigde 

De Wet administratieve rechtspraak in belastingzaken kende een aan de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen analoge regeling. Het hof kon een gemachtigde derhalve 
om geldige redenen weigeren.1087 Bovendien kon het hof vorderen dat de belangheb
bende zijn gemachtigde zou vergezellen.1088 Ook kon om overlegging van een 
schriftelijke volmacht worden gevraagd. Bij twijfel aan de vertegenwoordigingsbe
voegdheid was het hof zelfs verplicht de vertegenwoordiger in de gelegenheid te 
stellen zijn bevoegdheid aan te tonen.1 

In 1993 oordeelde de Hoge Raad dat alleen indien een gerechtshof reden heeft tot 
twijfelen een partij de gelegenheid moet worden geboden om te doen blijken dat zij 
hetzij voor zichzelf, hetzij voor een ander een beroepschrift heeft ingediend en in het 
laatste geval, dat die ander daarvoor volmacht heeft verleend. 
In artikel 2 van de wet was in de leden 3 en 4 een regeling opgenomen die parallel 
liep aan die van de artikelen 43 en 44 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 
In het vijfde lid van artikel 2 werd bepaald dat stukken die voor de belanghebbende 
bestemd waren, aan diens vertegenwoordiger konden worden gericht. Deze regel 
is thans neergelegd in artikel 6:17 van de Algemene wet bestuursrecht. De WARB 
opende in het tweede lid van artikel 13 de mogelijkheid voor een belanghebbende 
om zich te doen bijstaan. Belanghebbende verscheen dan zelf, maar liet zich ter 
verdediging van zijn standpunt bijstaan door een deskundige. Bijstand door een 
advocaat of procureur kon niet worden geweigerd. Anders dan bij vertegenwoordi
ging trad degene die tot bijstand meekwam niet in de plaats van de belanghebbende. 

In artikel 8:24 van de Algemene wet bestuursrecht wordt thans bepaald dat de partij
en zich kunnen laten bijstaan of door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordi
gen. De rechter kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen, 

1087 Ook van deze regeling zal slechts met grote terughoudendheid gebruik moeten worden gemaakt. De 
weigering door het hof van een vertegenwoordiger moet bij een met redenen omklede beschikking ge
schieden. 
1088 Art. 13 lid 1 juncto art. 14, lid 3 WARB. 
1089 j ^ 1 9 d e c e m b e r 1 9 8 4 i B N B 1985/45. HR 18 maart 1987, BNB 1987/175. 

1090 HR 20 oktober 1993, BNB 1994/9° 
1091 In de Algemene wet inzake rijksbelastingen is een dergelijke regeling niet opgenomen. Volgens vaste 
jurisprudentie zendt de inspecteur de uitspraak op een bezwaarschrift dat een gemachtigde namens een 
belastingplichtige heeft ingediend, toe aan de gemachtigde. Indien de uitspraak aan belastingplichtige is 
verzonden, gaat de beroepstermijn niet eerder lopen dan nadat de gemachtigde van de uitspraak kennis 
heeft kunnen nemen. BNB 1974/23. 
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tenzij deze de kwaliteit van advocaat of procureur heeft. In artikel 8:25 van de wet is 
geregeld dat de rechter bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie 
ernstige bezwaren bestaan, kan weigeren - ook weer tenzij dit een advocaat of procu
reur is. 
Ook hier wreekt zich de omstandigheid dat het beroep van belastingadviseur niet aan 
een wettelijke regeling is onderworpen, terwijl deze toch in het overgrote deel van de 
gevallen de belastingplichtige vertegenwoordigt. In 1990 werd 52% van de beroeps
zaken met procesvertegenwoordiging afgedaan door een belastingadviseur. De 
belastingadviseur neemt in het fiscale proces derhalve een belangrijke positie in. De 
wetgever heeft zich weliswaar, gelet op de eisen die in het belang van een optimale 
rechtspleging aan het verlenen van procesbijstand moeten worden gesteld, het belang 
gerealiseerd van 'een afzonderlijke, aan tuchtrechtspraak onderworpen beroepsgroep 
van gekwalificeerde fiscale procesbijstandsverleners',1 maar een wettelijke rege
ling ontbreekt nog steeds.1094 

6.3.3 Het toedoenbeginsel bij onbevoegde vertegenwoordiging 

Volmachtgeving is niet gebonden aan vormvereisten, behoeft niet uitdrukkelijk te 
geschieden en kan ook stilzwijgend plaatsvinden.1095 De omvang van een vertegen
woordigingsbevoegdheid kan derhalve niet altijd worden afgeleid uit de inhoud van 
de akte, als deze er al is. De wetgever heeft op die grond ter bescherming van derden 
die met de vertegenwoordiger handelen in artikel 3:61, tweede lid BW bepaald dat 
het te beschermen vertrouwen kan worden opgewekt door een toedoen van de vol
machtgever, waaronder moet worden verstaan een verklaring of een gedraging. 
De gebondenheid van de volmachtgever wordt derhalve in de eerste plaats bepaald 
door hetgeen hij daarover heeft verklaard, hetzij aan de gevolmachtigde, hetzij aan 
een derde. Weliswaar lijkt uit artikel 3: 60 BW te volgen dat de verklaring van de 
volmachtgever moet zijn gericht tot de gevolmachtigde, maar een dwingend voor
schrift valt hierin niet te lezen. Als een belastingplichtige al dan niet schriftelijk aan 
de inspecteur laat weten dat hij een belastingadviseur in de arm heeft genomen, zal 
hij derhalve gebonden zijn aan de rechtshandelingen of feitelijke handelingen die 

1092 Accountants deden 19% van de zaken af. De rol van de advocaat/procureur en de notaris kan margi
naal worden genoemd: slechts 9% van de zaken werd door een advocaat/procureur afgedaan en 1 % door 
een notaris. In het laatste geval betrof het uitsluitend zaken die betrekking hebben op het successie- en 
schenkingsrecht en de belastingen van rechtsverkeer. Bij een restcategorie van 19% waren 'andere verte
genwoordigers' betrokken. Zwemmer & Groen, 1993, blz. 37, tabel 1 en 2, blz. 59. 
1093 Zwemmer & Groen, 1993, blz. 60. 
1094 In 1958 verscheen op verzoek van de staatssecretaris van Financiën het rapport van de Commissie 
Boltjes inzake de wenselijkheid van een wettelijke regeling van de positie van adviseurs in belastingza
ken. Het rapport leidde niet tot directe resultaten. Verder dan de gedragsregels voor belastingadviseurs, 
opgesteld door de Confédération Fiscale Européenne, waaraan verenigingen van belastingadviseurs hun 
leden plegen te onderwerpen, is het niet gekomen. Geppaart, WFR 1972/5075, blz. 189. 
1095 Art. 3:61 BW. 
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zijn adviseur namens hem verricht. Dat geldt indien een algemene volmacht is 
verleend, maar ook indien het gaat om één specifieke opdracht. 
Uit de aanstelling van een ge(vol)machtigde kan op zichzelf genomen geen gebon
denheid worden gedistilleerd.1097 Er dient sprake te zijn van volmachtgeving in com
binatie met andere factoren, zoals een verklaring of een gedraging. Het verschil 
hiertussen is, waar het fiscale aangelegenheden betreft, in de praktijk moeilijk aan te 
geven. Wanneer de belastingplichtige zijn handtekening onderaan een vaststellings
overeenkomst zet die zijn gemachtigde heeft gesloten of een aangiftebiljet onderte
kent dat zijn gemachtigde is ingevuld, is hij daaraan gebonden, ongeacht de vraag of 
die handtekening als een verklaring moet worden betiteld ofwel als een gedraging. 
De belastingrechter zal bij zijn oordeel over de gebondenheid van de belastingplich
tige evenwel vaker voor de laatste term kiezen, omdat deze een bredere betekenis 
heeft.1098 

Zo bevestigde de Hoge Raad in 1996 de uitspraak van het hof 's-Hertogenbosch dat 
de belanghebbende, gelet op het bepaalde in artikel 3:61, tweede lid BW, jegens de 
inspecteur geen beroep kon doen op de onjuistheid van diens veronderstelling dat 
een toereikende volmacht was verleend. Het betrof een BV die in 1989 aan haar 
buitenlandse aandeelhouder een dividend had uitgekeerd van f 4,3 miljoen. Daarover 
had zij geen dividendbelasting ingehouden. Bij ontdekking daarvan kondigde de 
inspecteur een naheffingsaanslag dividendbelasting aan met 50% verhoging. De BV 
liet haar belastingaangelegenheden sinds jaar en dag verzorgen door hetzelfde belas-
tingadvieskantoor. Onderhandelingen tussen dat kantoor en de inspecteur leidden tot 
een compromis. De boete werd daarbij beperkt tot 10%. De naheffingsaanslag zou 
pas worden opgelegd aan het einde van de driejaarstermijn. De belastingadviseur 
bevestigde de goedkeuring van de directeur van X BV schriftelijk aan de inspecteur, 
die de brief voor akkoord getekend retourzond. 
In beroep tegen de naheffingsaanslag voerde de BV aan dat de adviseur niet bevoegd 
zou zijn geweest tot het sluiten van de overeenkomst. Haar directeur had weliswaar 
zijn goedkeuring aan het onderhandelingsresultaat gegeven, maar had niet begrepen 
dat het hier ging om een boete. De adviseur had dit feit namelijk om hem moverende 
redenen niet expliciet vermeld. Het hof wees erop dat deze omstandigheid niet de 
verhouding van de BV met de inspecteur, maar die met haar gemachtigde raakte. De 
schriftelijke akkoordverklaring van de directeur van de BV vormde voor de inspec
teur derhalve voldoende grond om redelijkerwijs aan te kunnen nemen dat een toe
reikende volmacht was verleend tot het in naam van de BV sluiten van een overeen
komst inzake de naheffingsaanslag dividendbelasting, inclusief de daarin te begrij
pen verhoging.1099 

P. van Schilfgaarde, Volmachtverlening, verborgen vertegenwoordiging en bekrachtiging in 3.3. 
NBW, Bundel Graüa Commerça, 1981, blz. 313. Zie ook Vertegenwoordiging in het belastingrecht, 
Rapport van de Commissie ter bestudering van vertegenwoordiging in het belastingrecht, 1997, blz. 46. 
1097 Vaz Dias-Salters, HR 6 mei 1926, NJ 1926, 721; HR 24 september 1930, B. 4821. Schoordijk, 1970, 
Verspreid werk, blz. 205. Vertegenwoordiging in het belastingrecht, 1997, blz. 46. 
1098 HR 10 april 1996, BNB 1997/35. 
1099 H R Q o k t o b e r i996 B N B 1997/53C*. 
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Eveneens in 1996 bevestigde de Hoge Raad het oordeel van het hof dat een onder
nemer door het aangiftebiljet dat zijn gemachtigde had opgesteld te ondertekenen, 
gebonden was aan de vaststellingsovereenkomst met de inspecteur die daarin was 
vervat. 
De ondernemer wilde zijn vennootschap onder firma per 1 januari 1990 geruisloos 
inbrengen in een BV. Wegens overschrijding van de vijftienmaandentermijn kwamen 
zijn gemachtigde en de inspecteur overeen om de inbreng fiscaal per 1 juli 1990 te 
doen plaatsvinden. In beroep voerde de ondernemer aan dat zijn belastingadviseur 
niet gemachtigd was geweest om een dergelijke afspraak te maken. Het hof oordeel
de evenwel dat ingeval een rechtshandeling in naam van een ander is verricht de 
wederpartij, indien zij op grond van een verklaring of gedraging van die ander heeft 
aangenomen en onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht aannemen 
dat een toereikende volmacht was verleend, de onjuistheid van deze veronderstelling 
niet kan worden tegengeworpen. De gemachtigde verzorgde de aangiften van de 
ondernemer en die van zijn BV. De BV had een aangiftebiljet vennootschapsbelas
ting over het jaar 1991 ingediend, waarin ervan werd uitgegaan dat de onderneming 
vanaf 1 juli 1990 voor haar rekening werd gedreven. De ondernemer had dit biljet 
ondertekend. Hieruit leidde het hof af dat de inspecteur redelijkerwijs mocht aanne
men dat de ondernemer aan zijn gemachtigde een toereikende volmacht had ver
leend. Het cassatieberoep van de ondernemer werd verworpen. 

6.3.3.1 Het klassieke toedoenbeginsel en 'apparent authority' 

De burgerlijke kamer van de Hoge Raad heeft in 1968 beslist dat bij een gedraging 
als bedoeld in artikel 3:61, tweede lid - onder omstandigheden - ook aan een niet-
doen, een stilzitten van de vertegenwoordigde kan worden gedacht. Gebonden
heid kan derhalve ook ontstaan door een gedraging van de volmachtgever. 
In 1991 oordeelde de belastingkamer van de Hoge Raad dat deze regel ook geldt bij 
de totstandkoming van een fiscale vaststellingsovereenkomst. Naar aanleiding van 
een boekenonderzoek over 1977 tot en met 1980 schakelde de gemachtigde van de 
belanghebbende een derde/belastingadviseur in. Deze sloot niet alleen voor de ge
noemde jaren een compromis met de inspecteur, maar - op eigen initiatief - ook voor 
de jaren 1981 tot en met 1983. Het hof had geoordeeld dat de belanghebbende ook 
voor deze latere jaren aan het compromis was gebonden. De Hoge Raad was even
wel van mening dat het hof had moeten onderzoeken of en in hoeverre de belang
hebbende door zijn verklaringen of gedrag bij de inspecteur de schijn had gewekt dat 
hii de adviseur een zo vérstrekkende volmacht had verleend. Nu het hof hierover 

1102 

niets had vastgesteld, was geen rechtsgeldig compromis tot stand gekomen. 

1100 HR 10 april 1996, BNB 1997/35, FED FW 1997/130, m. nt. A.K.H. Klein Sprokkelhorst. 
1101 Molukse Evangelische Kerk, HR 1 maart 1968, NJ 1968, 246 
1102 HR 21 augustus 1991, BNB 1991/272. • 
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In 1992 kwam de Hoge Raad in een soortgelijke situatie eveneens tot het oordeel dat 
een vaststellingsovereenkomst inzake de waarde van de goodwill in het economisch 
verkeer, gesloten door een belastingadviseur die niet aan het bureau van de gemach
tigde van de belanghebbende was verbonden, niet als rechtsgeldig kon worden aan
gemerkt. Het hof had aannemelijk geacht dat de adviseur door de belanghebbende 
was ingeschakeld om van hem een 'second opinion' te vernemen over de gerezen 
geschilpunten. De belanghebbende had de adviseur daartoe volledig ingelicht, de 
bescheiden met betrekking tot het geschil ter hand gesteld en hem opgedragen te 
peilen of een bevredigende oplossing mogelijk was. Volgens het hof was de adviseur 
hierdoor in staat gesteld om bij de inspecteur de schijn te wekken dat hij bevoegd 
was om namens de belanghebbende een compromis te sluiten. 
De Hoge Raad 'corrigeerde' dit oordeel door te overwegen dat het hof daarmee 
'kennelijk tot uitdrukking had willen brengen' dat het aan de belanghebbende was 
toe te rekenen dat die schijn was gewekt, omdat hij had nagelaten duidelijk en op een 
voor de inspecteur kenbare wijze de grenzen van de bevoegdheid van zijn adviseur 
aan te geven. Dat oordeel kon evenwel niet als juist worden aanvaard, aldus de Hoge 
Raad. Weliswaar is het mogelijk dat de schijn dat een toereikende volmacht is ver
leend onder omstandigheden ook kan worden gewekt door een niet-doen, maar zo
danige omstandigheden had het hof niet vastgesteld en deze lagen ook niet besloten 
in de gedragingen van de belanghebbende. Het compromis was derhalve niet rechts
geldig tot stand gekomen. 1103 

Uit deze gevallen kan worden geconcludeerd dat de Hoge Raad in het algemeen, 
waar het derdenbescherming bij vertegenwoordiging door een ge(vol)machtigde 
betreft, tot nu toe steeds uitgaat van het klassieke toedoenbeginsel. In het enkele 
geval dat het hof was uitgegaan van het standpunt dat andere factoren, zoals een 
'apparent authority' van de vertegenwoordiger, het in rechte te beschermen vertrou
wen van de inspecteur hadden kunnen wekken (BNB 1992/304*), heeft de Hoge 
Raad dit oordeel zelfs letterlijk vervangen door het klassieke toedoenbeginsel te 
citeren. Een belangrijke drijfveer om in de hierboven besproken twee gevallen geen 
gebondenheid van de belastingplichtige aan te nemen was ongetwijfeld de omstan
digheid dat het compromis was gesloten door een belastingadviseur die niet aan het 
bureau van belanghebbendes gemachtigde was verbonden. De Hoge Raad koos hier
voor de weg van het klassieke toedoenbeginsel. Langs de weg van de 'apparent aut
hority' zou echter evenzeer een billijk resultaat mogelijk zijn geweest. Gezien de 
gebruikelijke gang van zaken rond het verlenen van volmacht bij vertegenwoordi
ging in belastingzaken had hier immers kunnen worden geoordeeld dat ingeval de 
gevolmachtigde niet de reguliere gemachtigde van de belastingplichtige is, niet zon
der meer kan worden aangenomen dat deze de belastingplichtige kan binden. Of dat 
het enkele bezit van bescheiden die op de zaak betrekking hebben, zoals in BNB 
1992/304 het geval was, niet tot opgewekt vertrouwen kan leiden. 

1 HR 27 mei 1992, BNB 1992/304*, V-N 1992, blz. 2132. 
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In dit kader heeft de belastingkamer van de Hoge Raad zich klaarblijkelijk tot twee
maal toe de gelegenheid ontzegd om de regel van het toedoenbeginsel te vervangen 
door die van de 'apparent authority': de vraag wanneer een derde, ongeacht of spra
ke is van een toedoen van de vertegenwoordigde, redelijkerwijs mocht aannemen dat 
de vertegenwoordiger bevoegd was. De mogelijke andere factoren die tot gebonden
heid kunnen leiden, zoals het bezit van stukken en het gebruik, konden derhalve 
evenmin worden uitgediept. Het wachten is hier wellicht op een arrest van de bur
gerlijke kamer in een soortgelijke situatie waarin deze meer op het individuele geval 
toegesneden wijze van rechtsvinding wordt aanvaard. 

Schoordijk heeft er reeds in 1970 op gewezen dat de nadruk die in de rechtspraak op 
het toedoenbeginsel wordt gelegd onzuiverheid in de probleemstelling kan veroorza
ken.1104 De hierboven beschreven gevallen zijn illustratief voor de juistheid van dit 
standpunt. In sommige gevallen is een beroep op het klassieke toedoenbeginsel ook 
haast niet mogelijk zonder de rechts werkelijkheid geweld aan te doen. Een enkel 
voorbeeld maakt dit duidelijk. In 1995 oordeelde het hof Amsterdam dat een ge
machtigde die optrad namens een BV niet de schijn had gewekt dat hij bij de bespre
kingen over een compromis tevens optrad als gemachtigde van één van haar - voor
malige - aandeelhouders. De aandeelhouder in kwestie kon derhalve niet gebonden 
worden geacht aan het compromis dat de BV met de Belastingdienst sloot. Het 
zou hier zeker niet eenvoudig geweest zijn de 'opgewekte schijn' af te leiden uit een 
verklaring of een gedraging van de vertegenwoordigde, zoals het klassieke toedoen
beginsel voorschrijft. Het leerstuk van de 'apparent authority' bood hier een betere 
methode tot het verkrijgen van een billijk resultaat. 
In dit geval werd geen cassatieberoep ingesteld, zodat geen uitsluitsel is verkregen 
over de vraag of de Hoge Raad deze wijze van rechtsvinding in het licht van de ont
wikkelingen op het terrein van de derdenbescherming in dit geval als juist zou heb
ben aanvaard. 

In elk geval kan uit de hierboven omschreven jurisprudentie worden geconcludeerd 
dat indien de vaststellingsovereenkomst niet is gesloten door een incidentele derde, 
maar door de reguliere gemachtigde van de belastingplichtige, diens 'apparent autho
rity' in beginsel reeds op die grond zal moeten leiden tot gebondenheid van de vol
machtgever, met name indien deze - aangenomen dat hij daarvan op de hoogte is - na 
het sluiten van de vaststellingsovereenkomst niets onderneemt om deze ongedaan te 
maken. In dergelijke gevallen wordt de regel dat stilzitten tot gebondenheid kan 
leiden derhalve terecht gehanteerd. 
In 1987 oordeelde het hof ' s-Hertogenbosch dat een belastingplichtige gebonden was 
aan een brief van zijn belastingadviseur waarin deze akkoord ging met een compro
misvoorstel van de inspecteur. Pas nadat de aanslag conform dit voorstel was gere
geld, reageerde de belastingplichtige met de mededeling dat de belastingadviseur 

1104 Schoordijk, 1970, Verspreid werk, blz. 199. 
1105 Hof Amsterdam 17 januari 1995, FED FW 1995/193. 
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niet gemachtigd was geweest tot het sluiten van dit compromis. Het hof nam evenwel 
aan dat de machtiging zich ook uitstrekte over de akkoordverklaring van de advi
seur.1106 

In 1995 overwoog het hof 's-Gravenhage dat de belanghebbende de schijn van be
voegdheid had gewekt tot het sluiten van een compromis nu zij, nadat haar adviseur 
haar daarvan op de hoogte had gesteld, geen stappen had ondernomen om die schijn 
weg te nemen. Door niet binnen redelijke tijd aan de Belastingdienst duidelijk te 
maken dat geen volmacht was verleend om het compromis mede namens haar te 
sluiten, had de belanghebbende de schijn gewekt dat die volmacht wèl was verleend. 
De Belastingdienst had mede op grond daarvan aangenomen, en mocht dat in de 
gegeven omstandigheden redelijkerwijs ook doen, dat een toereikende volmacht was 
verleend, aldus het hof. Op de onjuistheid van die veronderstelling mocht achteraf 
geen beroep worden gedaan. 

6.3.3.2 De keerzijde van het toedoenbeginsel 

De keerzijde van de medaille waar het het toedoenbeginsel betreft is dat, indien een 
belastingplichtige gebruik maakt van een gemachtigde, de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur eraan in de weg staan dat de Belastingdienst buiten die gemach
tigde om met de belastingplichtige handelt. 
In 1989 oordeelde de Hoge Raad dat de ambtenaar die wist of behoorde te weten dat 
de belanghebbende zich liet bijstaan door een gemachtigde, geen compromis met 
hem had mogen sluiten buiten die gemachtigde om. Nu de ambtenaar dit wèl had 
gedaan, handelde de inspecteur in strijd met algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur door de belanghebbende aan het compromis te houden. De belanghebbende 
was niet in staat gesteld om het compromisvoorstel te bespreken met zijn gemachtig
de. Het compromis was slechts gedeeltelijk op schrift gesteld, terwijl de relevante 
feiten niet volledig en deels onjuist in aanmerking waren genomen. Niettemin had 
het hof aangenomen dat de wil van de belanghebbende was gericht op het tot stand 
komen van het compromis, en dat hij in grote lijnen de gevolgen daarvan kon over
zien. De Hoge Raad oordeelde evenwel dat het sluiten van het compromis buiten de 
gemachtigde om tot onbehoorlijk bestuur leidde. Dit is slechts anders, aldus de Hoge 
Raad, indien aan de belanghebbende na het sluiten van het compromis een redelijke 
termijn is geboden om zich nader te beraden en desgewenst zijn gemachtigde om 
advies te vragen. Aangezien de hofuitspraak niets inhield over het bieden van een 
dergelijke termijn aan de belanghebbende, vernietigde de Hoge Raad de uitspraak en 
werd de zaak verwezen. 

1106 Hof 's-Hertogenbosch 13 maart 1987, FED FW 1987/405. 
1107 Hof 's Gravenhage 15 juni 1995, V-N 1995, blz. 3072. 
nos H R 2 5 oktober 1989, BNB 1990/6*. In min of meer dezelfde zin reeds HR 31 oktober 1973, BNB 
1973/254. Zie ook M.A. Wisselink, Fiscaal compromis en passeren gemachtigde, WFR 1990/5925, blz. 
1171 en HR 10 juni 1992, BNB 1993/17*. Zie ook de kaders voor vaststellingsovereenkomsten, waarin 
in § 10 wordt bepaald dat de Belastingdienst de belanghebbende of diens vertegenwoordiger minstens 
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Ook indien de inspecteur voornemens is om een boete op te leggen zal de aanzeg
ging daarvan aan de gemachtigde (kunnen) worden gedaan, ondanks het hoogstper
soonlijke karakter van deze strafoplegging. De Hoge Raad oordeelde in 1992 dat, 
indien een belastingplichtige terzake van de vaststelling van enige door hem ver
schuldigde belasting door de aanwijzing van een gemachtigde aan de inspecteur zijn 
keuze heeft kenbaar gemaakt het verkeer met de betrokken inspecteur door tussen
komst van de gemachtigde te doen plaatsvinden, een mededeling dat een aanslag met 
een verhoging zal worden opgelegd, gedaan aan de gemachtigde, moet worden aan
gemerkt als een mededeling aan de belastingplichtige als bedoeld in artikel 6, derde 
lid, aanhef en letter a, van het EVRM.1109 

In 1993 oordeelde de Hoge Raad dat mededelingen die betrekking hebben op de 
ontvankelijkheid van het beroep moeten worden gedaan in een taal die de gemach
tigde redelijkerwijs geacht kan worden te beheersen. Het betrof hier een verkeers
overtreding. Het arrest zal evenwel ook gevolgen hebben voor procedures over ad
ministratieve boetes in belastingzaken. Niet alleen mededelingen als bedoeld in de 
artikel 6:23 en 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht zullen derhalve aan een ge
machtigde moeten worden gedaan in een taal die deze beheerst, maar ook medede
lingen over de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift. Dit is immers een noodza
kelijke voorwaarde om het geschil aan de rechter te kunnen voorleggen. 
In 1996 overwoog de Hoge Raad dat geen rechtsregel, met name niet het bepaalde in 
de artikelen 6 van het EVRM en 21, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbe
lastingen, eraan in de weg staat dat de belastingplichtige aan wie de inspecteur heeft 
meegedeeld dat een verhoging zal worden opgelegd, gebonden wordt geacht aan een 
- al dan niet door tussenkomst van een gemachtigde aangegane - overeenkomst met 
die inspecteur, waarbij deze verhoging wordt vastgesteld op een lager bedrag dan het 
aanvankelijk bepaalde. 

Nog een ander gevolg van de volmacht in belastingzaken is de regel van artikel 6:17 
van de Algemene wet bestuursrecht dat de uitspraak van de inspecteur op een be
zwaarschrift dat werd ingediend door een gemachtigde, ook aan die gemachtigde 
moet worden toegezonden. In een belastingprocedure worden oproepingen aan de 
gemachtigde verzonden. De correspondentie wordt met hem gevoerd en de toezen
ding van het afschrift van de uitspraak van de rechter geschiedt aan de gemachtigde. 
Indien stukken worden toegezonden aan de belastingplichtige in plaats van aan diens 
gemachtigde heeft de toezending niet plaatsgevonden volgens de door de wetgever 
gewilde wijze. De rechtspraak verbindt aan een onregelmatige toezending van een 
uitspraak op een bezwaarschrift het gevolg dat de beroepstermijn niet aanvangt. 

één wek bedenktijd dient te gunnen. Besluit van 1 december 1997, nr. AFZ97/2412, V-N 1997, blz. 
4702. 
1109 HR 8 april 1987, BNB 1987/191*, V-N 1987, blz. 1235. 
1110 HR 9 november 1993, FED FW 1994/428, m. nt. M.W.C. Feteris. 
1111 HR 9 oktober 1996, BNB 1997/53. 
1112 Hof 's-Gravenhage 1 april 1969, BNB 1970/85. 
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Gezien het bepaalde in artikel 6:8 van de Algemene wet bestuursrecht is het evenwel 
de vraag of deze regel nog geldt. 

Indien een oproep aan de gemachtigde is verzonden aan een verkeerd adres brengen 
de eisen van een goede rechtspleging mee dat de gemachtigde van de belanghebben
de alsnog op het juiste adres een oproeping ontvangt voor de mondelinge behande
ling. In 1993 oordeelde de Hoge Raad dat het hof Arnhem een oproeping weliswaar 
terecht naar het ter griffie bekende adres van de gemachtigde had verzonden, maar 
dat het hof, na ontvangst van een antwoordformulier waarop het nieuwe adres van de 
gemachtigde was vermeld, rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat de 
oproeping de gemachtigde niet (tijdig) zou bereiken. De gemachtigde had alsnog op 

1113 

diens nieuwe adres moeten worden opgeroepen. 

6.3.3.3 Grenzen aan het toedoenbeginsel 

Het toedoenbeginsel geldt evenzeer indien de ge(vol)machtigde handelingen met de 
derde verricht die jegens de opdrachtgever wanprestatie of onrechtmatig handelen 
opleveren. In 1994 oordeelde de rechtbank Utrecht terzake van malversaties van de 
belastingadviseur van een ondernemer dat de ondernemer bedragen die zijn adviseur 
ten onrechte had aangewend voor de betaling van zijn eigen belastingschulden niet 
van de ontvanger kon terugvorderen als zijnde onverschuldigd betaald. De bedragen 
waren door tussenkomst van de adviseur ongespecifieerd aan de ontvanger overge
maakt. De ontvanger had daarop steeds schriftelijk aan de ondernemer om een speci
ficatie gevraagd. De ondernemer stuurde deze brieven door aan zijn adviseur, die 
vervolgens een specificatie verschafte. Echter niet van de openstaande belasting
schulden van de ondernemer, maar van zijn eigen belastingschulden. 
Door het aan zijn adviseur over te laten om de brieven van de ontvanger te beant
woorden, had de ondernemer bij de ontvanger het gerechtvaardigde vertrouwen 
gewekt dat de adviseur bevoegd was om aan de gestorte bedragen een bepaalde 
bestemming te geven, aldus de rechtbank. De ontvanger had derhalve niet onrecht
matig of in strijd met de redelijkheid gehandeld door de ten onrechte betaalde bedra
gen niet aan de ondernemer terug te geven. Meegewogen hierbij werd dat de invor-
deringstermijn inmiddels was verstreken en de ontvanger de bedragen derhalve niet 
meer bij de adviseur kon invorderen. Uitleg naar redelijkheid leidde tot de conclusie 
dat de ontvanger op de handelwijze van de adviseur en de ondernemer had voortge
bouwd en toewijzing van de vordering uit onverschuldigde betaling zou leiden tot 
een ongerechtvaardigd nadeel voor de ontvanger. 

1113 HR 15 december 1993, BNB 1994/56. 
1114 Rechtbank Utrecht 16 november 1994, V-N 1995, blz. 89, na rechtbank Utrecht 28 april 1993 en 12 
januari 1994. 
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Op zichzelf genomen was de gang van zaken van het vorige geval niet in strijd met 
de wet. Op grond van het bepaalde in artikel 6:30 BW kan men immers ook de 
schulden van een ander betalen. De uitkomst van de procedure had misschien anders 
geluid indien de adviseur had gehandeld in strijd met bepalingen van dwingend 
recht. Een uitzondering op het ontstaan van de gebondenheid door derdenbescher-
ming kan namelijk wèl worden gevonden in de rechtshandeling die door inhoud of 
strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Als een dergelijke 
rechtshandeling door de gevolmachtigde wordt verricht is de volmachtgever niet 
gebonden. Niet omdat een toereikende volmacht ontbreekt, maar omdat de rechts
handeling die de gevolmachtigde heeft verricht zich niet verdraagt met de rechtsorde 
en derhalve nietig is.1115 Men zou hier kunnen denken aan een door de gevolmach
tigde gesloten vaststellingsovereenkomst die zozeer in strijd is met dwingend recht 
dat op nakoming niet kan worden gerekend. 
In §6.3.1. is reeds aangestipt dat voor toepassing van het toedoenbeginsel geen 
plaats is indien bij de wederpartij de goede trouw ontbreekt. De volmachtgever kan 
de ongeldigheid van de volmacht alleen dan aan de wederpartij tegenwerpen, indien 
deze met dit gebrek bekend was of behoorde te zijn.1117 Niet te goeder trouw is hij 
die wist of had behoren te weten dat geen toereikende volmacht was verleend. Indien 
bij een medewerker van de Belastingdienst onduidelijkheid bestaat over de omvang 
van een volmacht dient hij deze onzekerheid zelf weg te nemen door het inwinnen 
van informatie over de omvang van de volmacht bij de belastingplichtige. Van een 
zorgvuldige overheid mag immers worden gevergd, ook waar de wetgever heeft 
beoogd haar te beschermen tegen gebreken in de interne verhouding tussen de vol
machtgever en de ge(vol)machtigde, dat zij bij twijfel - bijvoorbeeld indien zich een 
incidentele gemachtigde presenteert - enig onderzoek doet naar de feiten die haar 
worden voorgeschoteld, wil er sprake zijn van op toerekenbare wijze opgewekt ver-

1118 

trouwen. 
Zo oordeelde het hof Amsterdam in 1995 dat, waar het gaat om de binding van aan
deelhouders aan een vérstrekkend compromis met de gemachtigde van de BV, de 
inspecteur zich er met name rekenschap van dient te geven of een voormalig aan
deelhouder - c.q. diens uitdrukkelijk daartoe gemachtigde vertegenwoordiger -
daarmee instemt. Nu uit de gedingstukken niet viel af te leiden dat de gemachtigde 
de schijn had gewekt dat hij bij de besprekingen tevens optrad als gemachtigde van 
de belanghebbende had de inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat het compromis 
mede namens de belanghebbende was gesloten. 

1115 Asser-Van der Grinten, nr. 47, blz. 41. Zie ook de noot van H.J. Hofstra onder HR 8 april 1987, BNB 
1987/191*. 
1116 Zie in dit verband ook § 2.2.4. 
1117 HR 23 april 1982, NJ 1982, 240 (Vanderheijden-Huijten). Asser-Van der Grinten, nr. 46, blz. 41. 
1118 Van den Dool, WFR 1993/6047, blz. 362. Zie ook HR 8 april 1987, BNB 1987/191 en HR 25 okto
ber 1989, BNB 1990/6*. 
1119 Hof Amsterdam 17 januari 1995, V-N 1995, blz. 1728. 
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6.3.4 De toerekeningsregel in fiscalibus 

De Hoge Raad heeft in 1994 geoordeeld dat, nu geen gebruik was gemaakt van een 
notaris of een daarmee in kennis gelijk te stellen gemachtigde, het zorgvuldigheids
beginsel meebracht dat de geadresseerde werd meegedeeld dat hij de personen aan 
wie een aanslag is opgelegd daarover tijdig moet informeren. 
Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat de Hoge Raad ten aanzien van belas
tingplichtigen die niet worden bijgestaan door een deskundige of een gemachtigde 
die qua kennis en ervaring daarmee op één lijn te stellen is, voor de Belastingdienst 
een grotere zorgplicht aanneemt dan ten aanzien van belastingplichtigen die die 
bijstand wèl genieten. Het betrof een aanslagbiljet successierecht waarop verschil
lende aanslagen waren verenigd, maar dat slechts naar één van de erven was verzon
den. 
De omstandigheid dat de belastingplichtige bij het sluiten van een compromis niet 
werd bijgestaan door een belastingadviseur en ook geen gelegenheid kreeg om zich 
op een voorstel van de Belastingdienst te beraden, kan tot de conclusie leiden dat de 
overeenkomst onder druk tot stand kwam en derhalve wegens misbruik van omstan
digheden geldingskracht ontbeert. Wordt daarentegen tijdens de totstandkoming van 
een compromis wèl gebruik gemaakt van een gemachtigde, dan wordt misbruik van 
omstandigheden in de vorm van onaanvaardbare druk in beginsel niet aangenomen. 
In 1991 oordeelde het hof ' s-Gravenhage een belastingplichtige gebonden die na een 
bedenktijd van een week en een twee uur durend overleg met zijn adviseur een com
promis had ondertekend.11 

Verzorgt een belastingplichtige zijn aangifte zelf en heeft hij voor het indienen daar
van uitstel gevraagd, dan moet voor de belastingplichtige duidelijk kenbaar zijn dat 
uitstel werd verleend en voor welke periode, wil de termijn waarbinnen de aanslag 
kan worden opgelegd, kunnen worden verlengd, aldus de Hoge Raad in 1997. 
Maakt de belastingplichtige gebruik van een adviseur, dan mag er in beginsel vanuit 
worden gegaan dat het uitstel aan de adviseur kenbaar is geweest en dat die weten
schap aan de belastingplichtige moet worden toegerekend. 

Niet alleen de heffingswetgeving kent zijn haken en ogen, ook het invorderingsrecht 
wordt, met name waar het de regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid betreft, 
door de belastingrechter als dermate gecompliceerd beschouwd dat de gemiddelde 
bestuurder niet geacht wordt deze zonder meer te begrijpen. 
In 1998 oordeelde de Hoge Raad dat een bestuurder die tijdens een gesprek met de 
ontvanger niet werd bijgestaan door zijn adviseur naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid niet aansprakelijk kon worden gehouden voor de belastingschulden van 
zijn failliete BV. De ontvanger had hem tijdens dat gesprek niet gewezen op de om-

1120 HR 16 maart 1994, BNB 1994/179*, m. nt. J.P. Scheltens, FED FW 1994/324, m. nt. JJ. Vetter. 
1121 Hof 's-Gravenhage nr. 2146/90 27 maart 1991, niet gepubliceerd. Zie ook hof Amsterdam 20 maart 
1997, V-N 1997, blz. 2576 en de in § 5.3.2.3. besproken jurisprudentie 
1122 HR 29 januari 1997, BNB 1997/159*. 
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standigheid dat de melding van betalingsonmacht van zijn BV op onjuiste wijze was 
geschied en hem evenmin gewezen op de vérstrekkende gevolgen die dit met zich 
meebracht voor de aansprakelijkheid van de bestuurder. De Hoge Raad overwoog 
dat de wettelijke regeling betreffende de meldingsplicht van de betalingsonmacht 
dermate ingewikkeld is dat niet zonder meer mag worden aangenomen dat de gemid
delde bestuurder daarmee vertrouwd is. Het zorgvuldigheidsbeginsel en het 'fair 
play' beginsel zullen in de regel meebrengen dat de ontvanger de bestuurder op de 
betekenis en implicaties van deze regelingen wijst en deze nader toelicht, wanneer de 
bestuurder bij de besprekingen niet wordt bijgestaan door een - externe - deskundi-

1123 

ge-
Indien de belastingplichtige over een vertegenwoordiger beschikt, verschuift het 
accent van de zorgvuldigheidsverplichting die op de Belastingdienst rust naar de 
toerekeningsregel: het beginsel dat (rechts)handelingen van de vertegenwoordiger 
aan de belastingplichtige worden toegerekend. Kenmerkend voor vertegenwoordi
ging krachtens volmacht is immers dat de gevolgen van de (rechts)handelingen die 
de vertegenwoordiger verricht voor rekening van de vertegenwoordigde komen, 
ongeacht of deze hiermee instemt.1124 Bij vertegenwoordiging in belastingzaken ligt 
dit niet anders. De vertegenwoordiging krachtens volmacht als bedoeld in het eerste 
lid van artikel 41 AWR is voor wat betreft de interne verhouding tussen belasting
plichtige en gemachtigde onderworpen aan de regels zoals deze in het privaatrecht 
voor deze figuur gelden, zij het dat de belastingrechter een vrijwel onbeperkte toere
kening hanteert van het handelen van de vertegenwoordiger aan de vertegenwoor
digde. 
Deze regel geldt onverkort waar het de betaling van griffierecht betreft of een beroep 
op de verschoonbare termijnoverschrijding van artikel 6:11 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Niet-tijdige betaling van griffierecht als gevolg van misverstanden 
tussen de belanghebbende en zijn gemachtigde of als gevolg van slordigheden van de 
gemachtigde wordt de belanghebbende in beginsel toegerekend.11 

In 1996 oordeelde het hof 's-Hertogenbosch dat een belastingplichtige bij het hof 
geen beroep kon doen op verschoonbare termijnoverschrijding, ondanks het feit dat 
bij de uitspraak op het bezwaarschrift niet was vermeld binnen welke termijn en bij 
welk orgaan beroep kon worden ingesteld. De uitspraak was naar de gemachtigde 
van de belastingplichtige gezonden, een ervaren fiscaal jurist. Op grond hiervan 
achtte het hof het niet aannemelijk dat de te late indiening te wijten was aan het ont
breken van de zogenoemde 'Rechtsmittelbelehrung'.112 

In 1997 overwoog het hof Amsterdam in een soortgelijke situatie dat een belangheb
bende geen beroep toekwam op verschoonbare termijnoverschrijding, omdat het 
beroepschrift was ingediend door een professionele gemachtigde. 7 

1123 

1124, 
HR 6 februari 1998, V-N 1998, blz. 12. 

' HR 20 februari 1952, B. 9174. 
1125 Stevens & Lubbers, WFR 1994/6094, blz. 341. 
1126 Hof 's-Hertogenbosch 8 juli 1996, V-N 1997, blz. 1450. 
1127 Hof Amsterdam 24 juli 1997, nr. 96/4156, niet gepubliceerd. 

304 



VERTEGENWOORDIGING VAN DE BURGER 6.3 

Uit deze laatste twee uitspraken valt af te leiden dat een beroep op de verschoonbare 
termijnoverschrijding wellicht wèl tot de mogelijkheden had behoord indien het 
beroepschrift zonder tussenkomst van een gemachtigde was ingediend. 
Het moet bij toerekening altijd gaan om een partij die in belastingzaken vertegen
woordiger kan zijn, zoals een belastingadviseur, een accountant, een advocaat, een 
curator of een notaris.1128 Gaat het om een rechtshandeling die door een ander dan de 
bovengenoemde vertegenwoordigers wordt verricht, bijvoorbeeld door een bank, dan 
kan die partij niet met de belanghebbende worden vereenzelvigd, zo blijkt uit een 
uitspraak van het hof 's-Gravenhage uit 1972. Voor de vraag of sprake was van op
zet of grove schuld achtte het hof beslissend of bij de belanghebbende persoonlijk, 
of bij de partij die namens hem de belastingaangifte deed, opzet of grove schuld 
aanwezig kon worden geacht.1129 

6.3.4.1 Toerekening bij schrijf- en tikfouten 

Kennis en wetenschap van de belastingadviseur worden in beginsel onverkort aan de 
belastingplichtige toegerekend. Het hof Arnhem overwoog in 1994 dat een belas
tingplichtige zich niet kon beroepen op tijdens een boekenonderzoek in 1988 opge
wekt vertrouwen inzake de juiste toepassing van het BTW-tarief, omdat zijn ge
machtigde wist dat dat onderzoek op de inkomstenbelasting en niet, of in elk geval 
slechts summier, op de BTW betrekking had gehad.1130 

Deze regel geldt in gelijke mate waar het gaat om de problematiek rond de kenbaar
heid van schrijf- en tikfouten. In 1973 oordeelde de Hoge Raad dat een bij de aan
slagregeling gemaakte fout door middel van navordering kan worden hersteld indien 
de fout niet voortvloeit uit het (onjuiste) inzicht van de inspecteur en de fout als 
zodanig voor de aangeslagene kenbaar was.1131 Beschikt de betrokkene over een 
gemachtigde, dan worden diens kennis en deskundigheid aan de belastingplichtige 
toegerekend. Dit heeft voor de Belastingdienst als voordeel dat de kans dat de ver
gissing kenbaar was aanmerkelijk groter wordt. 
In 1985 overwoog het hof dat het belastbaar inkomen en het terug te ontvangen be
drag als vermeld op het aanslagbiljet de gemachtigde redelijkerwijs aanleiding 
moesten hebben gegeven tot nadere bestudering daarvan. In het midden kon blijven, 
aldus het hof, of de fout ook voor de belanghebbende zelf aanstonds kenbaar was, nu 
- bij een zo volledige verzorging door de gemachtigde van belanghebbendes boek
houding en fiscale aangelegenheden - de kennis en wetenschap van de gemachtigde 
aan de belanghebbende moesten worden toegerekend.1132 

1128 Hof Amsterdam 30 november 1984, BNB 1987/76. In dezelfde zin hof 's-Gravenhage 20 mei 1986, 
BNB 1987/286. Zie ook HR 9 oktober 1996, BNB 1997/53c*. 
1129 Hof's-Gravenhage 8 augustus 1972, BNB 1973/79, voortzetting van BNB 1972/152. 
1130 Hof Arnhem 23 juni 1994, V-N 1994, blz. 3062. 
1131 HR 6 juni 1973, BNB 1973/161*. 
1132 Hof 's-Gravenhage 4 december 1985, V-N 1987, blz. 198. 
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In 1993 oordeelde de Hoge Raad dat navordering mogelijk was, omdat het de ge
machtigde van de belastingplichtige bij ontvangst van de aanslag direct duidelijk 
moest zijn geweest dat sprake was van een vergissing, die met een schrijf- of tikfout 
gelijk te stellen was. De inspecteur had per abuis alsnog rekening gehouden met 
verliezen, waarover hij eerder met de gemachtigde was overeengekomen dat deze 
dienden te vervallen. 
In een tweede arrest met dezelfde datum kwam de Hoge Raad tot dezelfde overwe
ging. Hier had de aanslagregelend ambtenaar bij vergissing het stipinkomen met het 
belastbaar inkomen verwisseld. Navordering was mogelijk, omdat sprake was van 
een fout ten gevolge van onoplettendheid of onachtzaamheid van de aanslagregelaar, 
die gelijk te stellen was met een schrijf- of tikfout en die belanghebbendes gemach
tigde onmiddellijk duidelijk moest zijn geweest.11 4 

Een week later overwoog de Hoge Raad in een derde arrest dat het belanghebbendes 
gemachtigde bij het zien van de primitieve aanslag direct duidelijk moest zijn ge
weest dat de inspecteur bij de aanslagregeling verzuimd had rekening te houden met 
de inhoud van een tussen de partijen gesloten compromis. Weliswaar was sprake van 
een ambtelijk verzuim, maar dit kon door middel van een navorderingsaanslag wor
den hersteld.1135 

Een uitzonderlijk geval kan het arrest van de Hoge Raad uit 1997 worden genoemd. 
Daarin overwoog de Hoge Raad dat de kenbaarheid van een vergissing van de Be
lastingdienst niet aan de belanghebbende kon worden toegerekend, ook al liet deze 
sinds jaar en dag haar aangiften verzorgen door een gemachtigde. Het geschil betrof 
een investeringsbijdrage over het jaar 1987, die door middel van een carry-
backbeschikking was verrekend met de aanslag vennootschapsbelasting over het jaar 
1984. De investeringsbijdrage was echter ook reeds ten onrechte verrekend met de 
aanslag over het jaar 1988. Op verzoek van de gemachtigde was deze fout hersteld 
door het opleggen van een navorderingsaanslag. De inspecteur had naar aanleiding 
daarvan de centrale belastingadministratie verzocht om het centrale WIR-bestand 
aan te passen. Dat gebeurde echter niet. De investeringsbijdrage werd daarna op
nieuw verrekend, ditmaal met de aanslag vennootschapsbelasting over het jaar 1989. 
Om deze fout te herstellen, legde de inspecteur wederom een navorderingsaanslag 
op. Naar aanleiding hiervan zond de belanghebbende de aanslag over 1989 ter con
trole aan haar gemachtigde. 
In beroep tegen de navorderingsaanslag beriep deze zich namens de belanghebbende 
op ambtelijk verzuim. De inspecteur betoogde evenwel dat sprake was van een ver
gissing die gelijk te stellen was met een schrijf- of tikfout, en die de gemachtigde 
direct duidelijk had moeten zijn. De belanghebbende had de navorderingsaanslag zo 
spoedig mogelijk na ontvangst aan haar gemachtigde moeten overleggen ter controle. 
Deze zou dan aanstonds hebben gezien, dat de aanslag berustte op een vergissing, als 

1 HR 26 mei 1993, BNB 1993/295*. 1134] 
1,35 HR 2 juni 1993, BNB 1993/296*. il dezelfde zin reeds Hof Arnhem, 18 augustus 1975, BNB 
1976/53. Zie ook HR 4 december 1991, BNB 1992/61, m. nt. Scheltens. Happé, 1996, blz. 217. 
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hij de aanslag zou vergelijken met de balanspositie van zijn cliënt in de jaarrekening 
over 1989, aldus de inspecteur. 
Het hof was evenwel van mening dat in dit geval de kenbaarheid van de vergissing 
voor de gemachtigde niet aan de belanghebbende kon worden toegerekend. Door
slaggevend was hier de onmiddellijke kenbaarheid van de vergissing voor de be
langhebbende zelf, zo van een vergissing al zou kunnen worden gesproken, aldus het 
hof. De bedoelde passage in de jaarrekening achtte het hof niet zó duidelijk dat de 
belanghebbende aanstonds moest hebben gezien dat de aanslag daarvan afweek. 
Over het jaar 1990 verwachtte de belanghebbende namelijk nog een verrekening aan 
'herleefde' WIR wegens geleden verliezen, terwijl uit het aanslagbiljet niet zonder 
meer kon worden opgemaakt op welk jaar de verrekening betrekking had. 
In cassatie voerde de staatssecretaris aan dat in een geval als dit, waarin de belang
hebbende haar belastingaangelegenheden liet verzorgen door een gemachtigde met 
wie zij een duurzame relatie had, kennis en wetenschap van die gemachtigde aan de 
belanghebbende moesten worden toegerekend. Daarbij kwam zijns inziens geen 
betekenis toe aan het tijdsverloop tussen het tijdstip van het opleggen van de aanslag 
en het tijdstip waarop de gemachtigde van die aanslag kennis had genomen. Dit 
betoog vond volgens de Hoge Raad geen steun in het recht. De navorderingsaanslag 
werd vernietigd.1136 

Of in het arrest een versoepeling van de toerekeningsregel moet worden gezien kan 
niet zonder meer worden geconstateerd. Klaarblijkelijk was het hof van mening dat 
het hier niet een vergissing van de Belastingdienst betrof die onder de schrijf- en 
tikfoutenregel kon worden gebracht. Wellicht voelden Hof en Hoge Raad er niet 
voor om fouten van de Belastingdienst waarop deze reeds eerder was geattendeerd 
onder de 'dekking' van de toerekeningsregel te laten vallen. Een andere mogelijk
heid is dat het hof van mening was dat ook de gemachtigde niet aanstonds had kun
nen constateren dat hier sprake was van een vergissing. 

6.3.4.2 Grenzen aan de toerekening 

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen geldt de toerekeningsregel niet. Bij het trans
port van onroerende zaken mogen de belanghebbenden bijvoorbeeld, gezien de bij
zondere wettelijke functie die de notaris daarbij heeft, in het algemeen uitgaan van 
de juistheid van de voetverklaring inzake de verschuldigde overdrachtsbelasting op 
de transportakte.1137 Toerekening aan de belastingplichtige van fouten die de notaris 
bij de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting maakt vindt in een 
dergelijk geval derhalve niet plaats. 
Indien aan de belanghebbende een boete is opgelegd kan sprake zijn van een uitzon
deringssituatie. Een boete is immers een strafoplegging als bedoeld in artikel 6, eer-

1136 HR 17 december 1997, BNB 1998/54. 
N 1991 blz. 805. 
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ste lid van het EVRM. In 1988 oordeelde de Hoge Raad in dit kader dat indien de 
belastingplichtige aan wie een verhoging is opgelegd stelt dat de termijnoverschrij
ding aan een hem niet toe te rekenen omstandigheid is te wijten, terwijl over de 
juistheid van die stelling in rechte geen zekerheid valt te verkrijgen, een eerbiediging 
van zijn recht op toegang tot de rechter niet gewaarborgd is, wanneer die onzeker
heid voor zijn risico wordt gebracht.1138 In 1991 rekende het hof 's-Gravenhage het 
feit dat een belastingadviseur een beroepstermijn wegens overwerktheid had laten 
verlopen belanghebbende dan ook niet toe, omdat het hier een navorderingsaanslag 
met verhoging betrof. 

6.3.4.2.1 Kwade trouw gemachtigde 

Niet alleen handelingen, maar ook kwade trouw van de vertegenwoordiger kunnen 
worden toegerekend aan de belastingplichtige. Opzet en grove schuld van de verte
genwoordiger ter zake van het niet-nakomen van de wettelijke verplichtingen die de 
belastingplichtige tegenover de Belastingdienst heeft werden reeds in 1947 in begin
sel aan de belastingplichtige toegerekend, ook al treft deze geen schuld.1140 Vanaf 
1988 vindt toerekening niet plaats indien de belastingplichtige aantoont dat hij in 
redelijkheid niet hoefde te twijfelen aan de fiscale aanvaardbaarheid van de medede
lingen of adviezen van zijn belastingadviseur1141 Van opzet of grove schuld van de 
belastingplichtige is derhalve geen sprake indien hij erop mocht vertrouwen dat de 
persoon die zijn fiscale belangen behartigt zijn werk goed deed. 
De hierboven geformuleerde regel beschermt de belastingplichtige derhalve eniger
mate waar het betreft het opleggen van boetes op grond van opzet of schuld. Aante
kening verdient hier evenwel dat de belastingrechter alleen gehouden is tot een on
derzoek op dit punt wanneer de belastingplichtige feiten of omstandigheden stelt 
waaruit zou kunnen volgen dat hij in redelijkheid geen twijfel behoefde te hebben 
over de integriteit en de deskundigheid van zijn adviseur.1143 Of toerekening van 
kwade trouw moet plaatsvinden, hangt in dit soort situaties derhalve af van de om
standigheden van het geval. In de praktijk wordt daarin echter slechts zelden aanlei
ding gevonden de toerekeningsregel buiten toepassing te laten. 

1138 HR 22 juni 1988, BNB 1988/292*, m. nt. J.E.A.M. van Dijck. 
1139 Hof 's-Gravenhage 4 april 1991, V-N 1991 blz. 1608. Zie ook hof Amsterdam 20 oktober 1993, V-N 
1994, blz. 3748. 
1140 HR 15 oktober 1947, B. nr. 8412. 

1141 HR 15 juli 1988, BNB 1988/270. De Blieck et al, blz. 231 en 259. Zie ook Hof 's-Hertogenbosch, 25 
april 1990, V-N 1992, blz. 2139. 
1142 Aldus annotator G.J. van Leijenhorst onder BNB 1990/93. 
1143 HR 5 december 1990, BNB 1991/48. Zie ook HR 31 januari 1990, BNB 1990/93 voor de toereke
ning aan de belastingplichtige of inhoudingsplichtige van opzet of grove schuld van diens werknemer, 
tenzij deze stelt en aantoont dat hij in redelijkheid niet aan een behoorlijke plichtsvervulling van zijn 
werknemer behoefde te twijfelen. 
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In 1991 oordeelde het hof Arnhem dat de kennis van een belastingambtenaar die 
voor een familielid diens aangifte verzorgde, moest worden toegerekend aan dat 
familielid als ware het een gemachtigde. Een belastingambtenaar had voor zijn broer 
diens aangifte verzorgd. Hij deed een foutieve opgaaf van de terugontvangen pre
mies volksverzekeringen. Hij regelde ook de aanslag, waarbij hij een te hoog bedrag 
aan ingehouden loonbelasting verrekende. Het hof overwoog dat de inspecteur deze 
belasting kon navorderen. De 'gemachtigde' had bij vergelijking van de aanslag met 
de aangifte meteen kunnen zien dat de loonbelasting tot een te hoog bedrag was 
verrekend. Terzake van de premies kon echter niet worden nagevorderd. Deze on
juistheid had men bij de Belastingdienst kunnen ontdekken, aldus het hof.1144 

In 1996 oordeelde het hof Leeuwarden dat de kennis van de belastingadviseur en 
dientengevolge diens kwade trouw aan de belastingplichtige moesten worden toege
rekend. Het betrof een maatschapscontract dat op 1 december 1990 was afgesloten 
tussen een tandarts en diens echtgenote. De winstverdeling was 35 % voor de echt
genote en 65% voor de tandarts. De belastingadviseur van de echtgenote vroeg over 
1991 om uitreiking van een eigen aangiftebiljet. De tandarts had over 1991 de winst 
conform het contract aangegeven. In de aangifte inkomstenbelasting over 1991 van 
de echtgenote had haar adviseur echter geen rekening gehouden met haar winstaan
deel. De aanslag werd overeenkomstig de aangifte opgelegd. Later werd de fout 
alsnog geconstateerd en werd een navorderingsaanslag opgelegd. Het hof besliste dat 
de echtgenote kwade trouw als bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen moest worden verweten. Haar belastingadviseur wist immers 
dat de aangifte was gedaan in afwijking van het maatschapscontract.11 

6.4 SAMENVATTING 

In het eerste deel van dit hoofdstuk is onderzoek gedaan naar derdenbescherming in 
mandaatsituaties, dat wil zeggen naar de verbindendheid van rechtshandelingen van 
onbevoegde ambtenaren van de Belastingdienst. De huidige opvatting kan worden 
samengevat in de stelling dat het klassieke toedoenbeginsel niet langer voldoet, maar 
dat dit dient te worden verbreed tot het leerstuk van de 'apparent authority' zoals dit 
in het Anglo-Amerikaanse recht is ontwikkeld. Sedert de inwerkingtreding van de 
derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht is mandaatverlening binnen over
heidsorganisaties wettelijk geregeld. Deze regeling derogeert aan het BW. In geval
len waarin de regeling van de Algemene wet bestuursrecht niet voorziet dient even
wel aansluiting te worden gezocht bij de algemene privaatrechtelijke bepalingen 
inzake volmacht. Ter zake van de verbindendheid van rechtshandelingen die door 
onbevoegde ambtenaren werden verricht heeft de wetgever de regel van artikel 3:61 
BW gevolgd. Hiermee lijkt hij zich onvoldoende rekenschap te hebben gegeven van 
recente ontwikkelingen op dit terrein. Veel problemen zal dit evenwel niet opleve-

1144 Hof Arnhem 19 februari 1991, V-N 1991, blz. 1813. 
in 96/647. 

309 



6 ASPECTEN VAN MANDAAT EN VERTEGENWOORDIGING 

ren. Uit recente jurisprudentie van de belastingrechter blijkt immers dat de toereke-
ningsfactoren als neergelegd in het arrest Felix-Aruba volledig in de methode van 
rechtsvinding zijn geïntegreerd. Daarnaast kunnen specifieke toerekeningsfactoren 
ontstaan door de wijze waarop de organisatie van de Belastingdienst in de jaren 
negentig vorm heeft gekregen. Het huidige systeem van werken met doelgroepen als 
particulieren, ondernemingen, grote ondernemingen en dergelijke heeft meer nadruk 
gelegd op de samenhang tussen de diverse belastingmiddelen. Is deze samenhang 
evident, dan kan een rechtshandeling die in het kader van een bepaald belastingmid
del wordt verricht, ook gevolgen hebben voor andere belastingmiddelen. Ook het 
ontstaan van instituten als de klantcoördinator en de coördinerende taken die deze 
vervult kan gebondenheid doen ontstaan waar deze in het verleden niet werd aange
nomen. 
Het verbrede toedoenbeginsel vindt zijn grenzen in de goede trouw van de belang
hebbende. Indien deze weet of redelijkerwijs kan begrijpen dat de ambtenaar die hij 
tegenover zich treft niet bevoegd is tot de beoogde rechtshandeling kan in beginsel 
geen verbindendheid ontstaan op grond van opgewekt vertrouwen. Indien de belang
hebbende bekend is met gebreken in de absolute competentie kan geen gebonden
heid ontstaan. Deze regel geldt eveneens bij de totstandkoming van voorlopige be
schikkingen, zoals de beschikking vermindering loonbelasting. De Hoge Raad acht 
het om begrijpelijke redenen onwenselijk dat de Belastingdienst gebonden zou kun
nen worden aan voorlopige beschikkingen, die immers in de meeste gevallen, gezien 
het vereiste van snelheid en doelmatig handelen, tot stand komen zonder dat de daar
aan ten grondslag liggende informatie volledig kan worden onderzocht. De goede 
trouw van de belanghebbende, dat wil zeggen diens onbekendheid met gebreken of 
beperkingen in de competentie van de ambtenaar die hij tegenover zich treft, speelt 
hier derhalve een ongeschikte rol. 
Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad kan voorts worden afgeleid dat indien de 
belanghebbende weliswaar met de bevoegde inspecteur (onder)handelde, maar wist 
of redelijkerwijs kon begrijpen dat een hoger echelon binnen de Belastingdienst op 
grond van beleidsmatige overwegingen niet met de beoogde rechtshandeling zou 
instemmen, de Belastingdienst niettemin gebonden is. De rechtszekerheid voor de 
belanghebbenden ten aanzien van de bevoegdheid van de inspecteur staat hier voor
op. Bij wetenschap van gebreken in de territoriale competentie is duidelijk geworden 
dat wetenschap van de belastingplichtige over dit gegeven het zwaarst weegt. Af
spraken, gemaakt met de territoriaal niet-bevoegde inspecteur, binden derhalve niet, 
tenzij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de wèl bevoegde inspecteur 
nopen tot nakoming daarvan, bijvoorbeeld omdat de belanghebbende niet van de 
territoriale onbevoegdheid van de inspecteur op de hoogte was of omdat de belang
hebbende gezien de deskundigheid van de onbevoegde inspecteur op diens gerust
stellende verklaring mocht afgaan. 
Tot slot is in het kader van wetenschap over de omvang van de bevoegdheid het 
belang gesignaleerd van het onderscheid tussen bindende en niet-bindende onjuiste 
uitlatingen. Geconstateerd is dat het bij niet-bindende onjuiste uitlatingen, zoals een 
enkele inlichting, in beginsel niet van belang is of de ambtenaar van wie deze afkom-
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stig waren al dan niet bevoegd was om die uitlatingen te doen. Voor onjuiste inlich
tingen geldt immers het dispositievereiste, ongeacht de vraag of de ambtenaar tot het 
geven van die inlichtingen bevoegd was of niet. Is het dispositievereiste wèl vervuld, 
maar had de belanghebbende wetenschap van de onbevoegdheid van de ambtenaar, 
dan ontstaat geen schadevergoedingsplicht. Gaat het daarentegen om bindende uitla
tingen, zoals een vaststellingsovereenkomst, een toezegging of een geruststellende 
verklaring, dan hebben deze verbindende kracht, tenzij de belanghebbende met de 
onbevoegdheid van de inspecteur bekend was. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk zijn de contouren van het leerstuk van de der-
denbescherming bij vertegenwoordiging geschetst. Daaruit is naar voren gekomen 
dat de ontwikkelingen op het terrein van het vertrouwensbeginsel in het administra
tieve recht ook van invloed zijn geweest op het denken over de rechtsvinding waar 
het de bescherming van derden tegen onbevoegde vertegenwoordiging betreft. 
In de daaropvolgende paragrafen zijn allereerst een aantal formeelrechtelijke aspec
ten belicht van de derdenbescherming bij vertegenwoordiging in fiscalibus, zowel in 
als buiten rechte. De achtergrond hierbij wordt gevormd door de bedoeling van de 
wetgever om de inspecteur te ontslaan van de verplichting om de vertegenwoordi
gingsbevoegdheid van de wederpartij te onderzoeken. 
Vervolgens is aan de hand van jurisprudentie van de belastingrechter een analyse 
gegeven van de wijze waarop in de rechtspraak van de belastingrechter gestalte 
wordt gegeven aan de bescherming van het vertrouwen van de Belastingdienst bij 
onbevoegde vertegenwoordiging van de burger. Hieruit is gebleken dat de belasting
kamer van de Hoge Raad tot nu toe nog steeds uitgaat van het klassieke toedoenbe-
ginsel, dat wil zeggen van de redenering dat vertrouwen alleen kan worden opgewekt 
door een verklaring of een gedraging (een niet-doen daaronder begrepen) van de 
vertegenwoordigde. 
Geconcludeerd is dat de oorzaak hiervan enerzijds moet worden gevonden in de 
strekking van de wettelijke bepalingen op het terrein van de vertegenwoordiging in 
de Algemene wet inzake rijksbelastingen, die de inspecteur immers bedoelen te vrij
waren tegen gebreken in de interne verhouding tussen de belastingplichtige en diens 
vertegenwoordiger, en anderzijds wellicht in het ontbreken van rechtspraak van de 
burgerlijke kamer van de Hoge Raad op dit terrein waarin het leerstuk van de 
'apparent authority' onmiskenbaar is ingebed. 
Waar het de toerekening van (rechts)handelingen van de vertegenwoordiger aan de 
belastingplichtige of belastingschuldige betreft is geconstateerd dat de belasting
rechter zichzelf daarin vrijwel geen beperkingen oplegt. Beschikt de belanghebbende 
over een gemachtigde, dan worden diens kennis en deskundigheid aan de belangheb
bende toegerekend. Niet gebleken is dat daarbij wordt gelet op het niveau en de 
kwaliteit van die kennis en deskundigheid. Alleen in het geval dat sprake is van kwa
de trouw van de gemachtigde zal deze de belanghebbende, indien deze aantoont dat 
hij redelijkerwijs niet aan de integriteit van diens adviezen behoefde te twijfelen, niet 
kunnen worden toegerekend. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld 
indien de belanghebbende zonder meer mocht uitgaan van de juistheid van een ver-
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klaring die de vertegenwoordiger heeft afgelegd, gaat de toerekeningsregel in het 
geheel niet op. 
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In deze studie is onderzoek gedaan naar de onderhandelbaarheid van het belasting
recht. Daarbij is uitgegaan van de premisse dat het privaatrecht en het belastingrecht 
- als bijzonder onderdeel van het bestuursrecht - deel uitmaken van één en dezelfde 
rechtsorde. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat aan het einde van dit mil
lennium de grenslijnen tussen de beide rechtsgebieden dermate zijn vervaagd dat zou 
kunnen worden gezegd dat sprake is van een Nederlandse 'common law'. Argumen
ten voor deze stelling kunnen worden gevonden in de twee hoofdlijnen die in deze 
studie welbeschouwd kunnen worden waargenomen, namelijk de doorbraak van 
normatieve uitleg als wijze van rechtsvinding en, parallel daaraan, het doordringen 
van mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het privaatrecht en het be
lastingrecht, met name op het terrein dat het onderwerp van deze studie vormt. De 
invloed van deze leerstukken doet zich thans op beide terreinen in belangrijke mate 
voelen. Dwarsverbanden in het onderzoek zijn de vele verschijningsvormen die 
gebondenheid van de fiscus en de belastingplichtige kan aannemen, met de vaststel
lingsovereenkomst als bijzondere exponent daarvan. 
Een onderzoek naar de onderhandelbaarheid van het belastingrecht brengt mede dat 
de grenzen van de toelaatbaarheid van fiscale overeenkomsten dienen te worden 
afgetast. Naar huidig recht heeft de standpuntbepaling of overeenkomst die in strijd 
is met dwingend recht ook geldingskracht, tenzij deze naar inhoud of strekking in 
strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Dit roept de vraag op welke inhoud 
aan dit laatste begrip moet worden gegeven. In deze studie is de openbare orde voor
gesteld als dynamisch begrip. Dit brengt mede dat het antwoord op de vraag of en zo 
ja, in hoeverre bij een fiscale vaststellingsovereenkomst van bepalingen van dwin
gend recht kan worden afgeweken, moet worden gezocht in de mate waarin die be
palingen naar huidig maatschappelijk inzicht van openbare orde worden geacht. 

Waar partijen met elkaar onderhandelen ontstaat een rechtsverhouding. Anders ge
zegd: onderhandelen leidt reeds tot het ontstaan van verbintenissen voordat de be
oogde overeenkomst tot stand komt. In dit kader zijn derhalve een aantal materiële 
en formele bronnen van verbintenissen onderzocht die voor het onderwerp van deze 
studie van belang zijn. Naar huidig inzicht wordt elke rechtsverhouding beheerst 
door de normen van redelijkheid en billijkheid. Deze vormen derhalve een zich 
steeds verder diversificerende materiële bron van verbintenissen. De toepassing 
daarvan vindt haar grondslag in het verbod van ongegronde verrijking, de regel dat 
elke vermogensverschuiving legitimatie behoeft. De eisen van redelijkheid en bil-
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lijkheid brengen mede dat een partij rekening moet houden met de gerechtvaardigde 
belangen van de wederpartij. Deze belangenafweging is het kenmerk bij uitstek ge
worden van het voldoen aan verbintenissen, ongeacht of deze contractueel zijn of 
niet. Hiermee is tevens de kern van de normatieve uitleg en de daarmee gepaard 
gaande toerekeningsleer gegeven. De geleidelijke aanvaarding van de toerekenings-
leer in het burgerlijk recht en het belastingrecht heeft tot gevolg gehad dat de wils
leer en de deductieve methode van rechtsvinding, waarbij de norm langs de weg van 
het syllogisme op de feiten werd toegepast, zijn verlaten. Dat dit ongekende moge
lijkheden biedt voor de ontwikkeling van het verbintenissenrecht kan onder meer 
worden afgeleid uit de jurisprudentie van de belastingrechter op het terrein van de 
voorzieningenleer. 
Voor de totstandkoming van overeenkomsten is erop gewezen dat de consensusleer 
in het privaatrecht en het belastingrecht is vervangen door de vertrouwensleer. Het 
aanbod wordt in beide rechtsgebieden gezien als een rechtshandeling. In de toereke-
ningsleer brengt dit mee dat het aanbod onherroepelijk is. De regels inzake aanbod 
en aanvaarding gelden in het belastingrecht en het privaatrecht in gelijke mate. De 
normen van redelijkheid en billijkheid in de onderhandelingsfase kunnen een ver
plichting doen ontstaan tot (door)onderhandelen of contracteren, enerzijds op grond 
van gerechtvaardigd vertrouwen, anderzijds op grond van een gerechtvaardigd be
lang van de wederpartij. Het afbreken van onderhandelingen leidt tot aansprakelijk
heid indien dit afbreken 'onaanvaardbaar' is. Ook in het belastingrecht kan con
tractsweigering onrechtmatig zijn indien onvoldoende rekening wordt gehouden met 
de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene of die van derden. 
Een formele bron van verbintenissen van gewicht is de derdenbescherming bij onbe
voegde vertegenwoordiging. In het leerstuk van de vertegenwoordiging is het op de 
wilsleer gebaseerde toedoenbeginsel in de loop van de twintigste eeuw als gevolg 
van het doordringen van normatieve uitleg gaandeweg vervangen door toerekening 
naar redelijkheid. Het accent is hierbij verschoven van een verklaring of gedraging 
van de vertegenwoordigde naar het vertrouwen van de wederpartij en normatieve 
uiüeg van de omstandigheden die dit vertrouwen kunnen rechtvaardigen. De vraag 
bij vertegenwoordiging is naar huidig inzicht derhalve niet langer of de volmachtge
ver vertrouwen heeft gewekt, maar of een derde die subjectief te goeder trouw is 
onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag aannemen dat de vertegen
woordiger ten aanzien van hem als bevoegd heeft te gelden. 

Aan de hand van jurisprudentie van de belastingrechter is een analyse gegeven van 
de wijze waarop in de rechtspraak van de belastingrechter gestalte wordt gegeven 
aan de bescherming van het vertrouwen van de Belastingdienst bij onbevoegde ver
tegenwoordiging van de burger. De strekking van artikel 42 van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen is de inspecteur te vrijwaren tegen gebreken in de interne 
verhouding tussen de belastingplichtige en diens vertegenwoordiger. De ontwikke
lingen die zich in de rechtspraak op het terrein van de derdenbescherming bij onbe
voegde vertegenwoordiging hebben voorgedaan worden niet weerspiegeld in die 
bepalingen. De belastingrechter legt zichzelf - behoudens situaties waarin sprake is 
van kwade trouw van de gemachtigde of waarin deze een bijzondere positie bekleedt 
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- vrijwel geen beperkingen op in de toerekening van (rechts)handelingen van de 
vertegenwoordiger aan de belastingplichtige of belastingschuldige. Deze praktijk 
staat min of meer haaks op het huidige inzicht dat een partij die de bijstand van een 
deskundige heeft ingeroepen niettemin een beroep op dwaling kan toekomen. Het 
wachten is hier op aangepaste wetgeving dan wel op een arrest van de belastingka
mer van de Hoge Raad waarin voor wat betreft de vertegenwoordiging van de be
langhebbende duidelijk wordt gekozen voor de leer van de apparent authority. 

De eerste conclusie die uit deze studie kan worden getrokken is dat onderhandelen 
met de fiscus aan het einde van dit millennium nog niets aan belang heeft ingeboet. 
De fiscale praktijk sluit in dit opzicht aan bij de meer algemene maatschappelijke 
behoefte aan recht op maat. De vaststellingsovereenkomst vormt in het belasting
recht een belangrijke formele bron van verbintenissen. Naar huidig recht kan de 
vaststellingsovereenkomst dienen ter voorkoming of beëindiging van een geschil of 
een onzekerheid over de interpretatie van een rechtsregel, al dan niet van dwingend 
recht. In de vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd hoe de rechtstoestand tussen 
de partijen behoort te worden gezien, waardoor deze in sterkere mate dan voorheen 
kan worden gerelateerd aan de maatschappelijke inzichten en de normen die op het 
geval van toepassing zijn. Dit maakt de vaststellingsovereenkomst tot een flexibel 
instrument om de rechtszekerheid van zowel de burger als de fiscus te waarborgen. 
Het gevaar bestaat evenwel dat het - op zichzelf beschouwd - gerechtvaardigde stre
ven van de fiscus naar landelijke eenheid van beleid op gespannen voet komt te staan 
met het vereiste van normatieve uitleg van rechtshandelingen. 
Een tweede conclusie is dat het voor de fiscale en de civiele rechtsvinding van emi
nent belang is om bestuursrecht, belastingrecht en privaatrecht in relatie tot elkaar te 
denken. Interne rechtsvergelijking is steeds belangrijker geworden en zal ook de 
komende decennia nog verder in belang toenemen. In dit verband behoeft slechts te 
worden gewezen op de gevolgen van de introductie van het privaatrechtelijke ver
eiste van normatieve uitleg op het belastingrecht en de opkomst van mededelings-, 
informatie- en onderzoeksplichten in het belastingrecht. Nog een voorbeeld is de 
invloed die de aanvaarding van het verbrede toedoenbeginsel in het bestuursrecht 
heeft op het leerstuk van de vertegenwoordiging in het privaatrecht. Wordt het be
lang van interne rechtsvergelijking onvoldoende onderkend, dan ontstaat een dog
matisch tekort waardoor zowel aan de zijde van de fiscus als in de belastingadvies-
wereld kansen op het behalen van resultaten met werfkracht verloren gaan. 
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This study examines the negotiability of tax law. It is based on the premise that pri
vate law and tax law - as a special area of administrative law - are part of one and 
the same legal order. From the study it has emerged that at the end of this millennium 
the dividing lines between the two areas of law have become so diffuse that they 
could be said to constitute a Dutch 'common' law. Arguments for this proposition can 
be found in the two principal trends that have been observed in this study, namely 
the increasing use of equitable principles of interpretation by the courts and, parallel 
to this, the incursion into private law and tax law of the positive duty to disclose all 
relevant facts or to make inquiries about these facts, particularly in the field that is 
the subject of this study. The influence of these principles is today clearly felt in both 
fields. Related aspects noted in the study are the many ways in which the tax 
authorities can enter into a binding commitment with the taxpayer, with the formal 
compromise or settlement representing a particular example of this. 
A study of the negotiability of tax law implies that the limits within which agree
ments with the tax authorities are permissible must be explored. As the law stands a 
tax ruling, agreement or promise which is contrary to mandatory law is nevertheless 
effective, unless it is contrary to public morals or public policy. This raises the ques
tion what the latter term must be taken to mean. In this study public policy is pre
sented as a dynamic concept. This implies that the answer to the question whether it 
is permissible in a compromise or settlement with the tax authorities to depart from 
provisions of mandatory law and, if so, to what extent, must be sought in the extent 
to which those provisions must be regarded to be provisions of public policy ac
cording to prevailing opinion. 

Wherever parties negotiate with one another legal relations arise. In other words, the 
very fact that the parties have entered negotiations gives rise to obligations even 
before the intended agreement has been formed. For this reason, various substantive 
and formal sources of obligations were examined which are relevant to the object of 
the study. According to prevailing opinion all legal relations are governed by the 
requirements of reasonableness and fairness. These requirements therefore constitute 
an increasingly diverse substantive source of obligations. Their application is 
founded in the principle of avoidance of unjust enrichment, by which any benefit, not 
intended as a gift and not legally justifiable, must be recompensed. The requirements 
of reasonableness and fairness imply that a party must take the legitimate interests of 
the other party into account. This weighing of interests has become the outstanding 
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feature of the fulfilment of obligations, whether they are contractual or quasi-
contractual. At the same time it is the essential feature of interpretation according to 
standards of reasonableness and fairness and the corresponding principle of inferred 
intention. The gradual acceptance of the principle of inferred intention into private 
law and tax law has meant that the parties' subjective intention is no longer crucial to 
the existence of a legal act (i.e. one intended to give rise to legal consequences), and 
that the courts have forsaken the deductive method of reasoning, whereby the legal 
standard is applied to the facts by way of syllogism. This offers untold opportunities 
for the further development of the law of obligations. 
As far as the formation of contracts is concerned the doctrine of consensus has ap
parently been replaced by the concept of reliance, both in private law and in tax law. 
In both areas of the law the offer is viewed as a legal act. In terms of inferred inten
tion this implies that an offer is irrevocable. The rules on offer and acceptance apply 
equally in tax law and private law. Even during pre-contract negotiations, the stan
dards of reasonableness and fairness may give rise to an obligation to continue ne
gotiations or to enter into an agreement, on the one hand on grounds of legitimate 
expectations, on the other hand on grounds of the legitimate interest of the other 
party. Breaking off negotiations gives rise to liability if it is 'unacceptable'. In nego
tiations about the implications of tax law in a particular situation refusal to contract 
may equally be wrongful if insufficient account has been taken of the legitimate 
interests of the party concerned or of third parties. 

An important formal source of obligations is the protection of third parties where 
agency is involved. In the course of the twentieth century the principle that a princi
pal will be bound by an agent's act if that act is based on the principal's conduct or 
statement, itself based on the concept that it is the party's subjective intention that is 
important, has gradually been replaced by interpretation according to standards of 
reasonableness and fairness. The accent has thus shifted from the statement or con
duct of the person represented to the legitimate expectations of the other party and 
equitable interpretation of the circumstances justifying these expectations. In other 
words, the question is no longer whether the principal has given rise to legitimate 
expectations, but whether a third party acting in good faith may reasonably rely on 
the agent's apparent authority. 

From an examination of decisions of the tax courts this study analyses the manner in 
which the courts protect the legitimate expectations of the Tax Department where a 
taxpayer is represented by an unauthorized agent. The purpose of the statutory provi
sions on representation is to protect the tax inspector against defects in the internal 
relation between the taxpayer and his representative. These provisions do not reflect 
the developments that have occurred in the case law on apparent authority. The tax 
courts impose virtually no constraints at all on their freedom to attribute legal acts of 
representatives such as tax advisers to the taxpayer, except in situations where the 
representative has acted in bad faith or occupies a special position. This practice is 
more or less diametrically opposed to the prevailing opinion that a party who has 
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called in expert assistance may nevertheless be entitled to claim relief based on mis
representation or common mistake. The situation is unlikely to be resolved until 
either the legislation is amended or the tax division of the Netherlands Supreme 
Court gives a ruling which clearly comes down in favour of apparent authority in 
cases concerning taxpayer representation. 

The first conclusion that can be drawn from the study is that at the end of the millen
nium negotiation with the tax authorities has in no way diminished in importance. In 
this respect tax practice is in line with the more generally felt need for tailor-made 
law. In tax law the compromise or settlement constitutes an important formal source 
of obligations. By law, a formal compromise may be used to avoid or end a dispute 
or uncertainty as to the interpretation of a legal rule, whether or not a rule of man
datory law. A compromise states the legal position of the parties, which means that it 
can to a greater extent than was previously possible be related to prevailing views 
and legal rules applying to the case. This makes it a flexible instrument with which to 
ensure the legal certainty of both the taxpayer and the tax authorities. However there 
is a danger that the - in themselves - justified efforts of the tax authorities to achieve 
nation-wide unity of policy will clash with the requirement that legal acts be inter
preted according to standards of reasonableness and fairness. 
A second conclusion is that it is extremely important for the development of these 
standards, both in tax matters and in civil matters, to consider administrative law, tax 
law and private law in relation to one another. Internal comparative law has become 
increasingly important and will become even more so in the coming decades. In this 
connection it is only necessary to point out the consequences of introducing the re
quirement of equitable interpretation into tax law, and the advance of the positive 
duty to disclose relevant facts or investigate these facts. Another example is the in
fluence which accepting the wider concept of apparent authority in administrative 
law is having on the concept of agency in private law. If the importance of internal 
comparative law is insufficiently recognised this will ultimately lead to a lack of 
knowledge of the relevant legal principles on the part of both the tax inspector and 
the tax consultant. As a result neither will be in a position to avail themselves of 
opportunities to achieve those resounding results that truly appeal to the sense of 
justice of the parties. 
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