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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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