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RECHTBANKEN GAAN VOORTVAREND OM MET BELASTINGRECHTSPRAAK – MAAR HOE LANG NOG? 
 

De aanslag 
 
Sinds anderhalf jaar kan tegen de blauwe belastingenvelop beroep worden ingesteld bij de rechtbank. 
Voorheen was alleen het gerechtshof bevoegd. Ingewijden zeggen dat de rechtbanken die nieuwe taak 
voortvarend aanpakken. Maar blijft dat ook zo? ‘De rechtbank houdt de belastingplichtige meer aan de 
teugels.’ 
 
© Michel Knapen 
 
Het was een grote operatie, maar de buitenwereld heeft er weinig tot niets van gemerkt. Zo had de rech-
terlijke macht het ook voor ogen en het lijkt erop dat het is gelukt. Wie vóór 1 januari 2005 in beroep ging 
tegen zijn belastingaanslag, klopte bij het gerechtshof aan. Na die datum kan de belastingplichtige bij de 
rechtbank terecht. ‘Het was een geruisloze overgang’, zegt mr. Harold Asbreuk, als advocaat-
belastingkundige werkzaam bij Loyens & Loeff en gespecialiseerd in fiscale bezwaar-, beroeps- en cassatie-
procedures. Prof.mr. Harrie van Mens, verbonden aan Van Mens & Wisselink (advocaten, belastingadvi-
seurs en notarissen) spreekt van een ‘verrijking’. Van Mens is tevens hoogleraar belastingrecht (Universiteit 
Utrecht) en raadsheer-plaatsvervanger in het hof ’s-Hertogenbosch. Ook is hij voorzitter van de Neder-
landse vereniging van advocaten-belastingkundigen. 
Vóór 2005 was het hof de enige feitelijke instantie die naar de inhoud van de blauwe envelop keek. Na deze 
procedure kon men alleen nog in cassatie bij de Hoge Raad gaan. Deze kijkt echter niet naar de feiten maar 
alleen of het recht juist is toegepast en of er geen procedureregels zijn geschonden. Dat werd problema-
tisch geacht bij fiscale boetes, omdat internationale verdragen – zoals het IVBPR en het EVRM – bepalen 
dat een veroordeelde zijn strafzaak moet kunnen voorleggen aan een hoger (feitelijk) rechtscollege. Neder-
land kende geen hoger beroep in belastingzaken. 
En zo werden de rechtbanken bevoegd om belastingzaken te behandelen en de hoven de hoger-
beroepszaken. Alle rechtbanken kunnen belastingen van lagere overheden beoordelen, maar alleen de 
rechtbanken Leeuwarden, Arnhem, Breda, Den Haag en Haarlem mogen zich buigen over rijksbelastingen. 
Haarlem is exclusief bevoegd voor douanezaken. Bij al deze rechtbanken werden aparte belastingkamers 
ingericht, ondergebracht bij de sectoren bestuursrecht. Maar waar haalden de rechtbanken de 55 belas-
tingrechters vandaan die naar verwachting nodig waren? Hoe kwamen ze aan 115 gespecialiseerde ge-
rechtsambtenaren? Waren ze op tijd opgeleid en inzetbaar? 
 
Overstap 
Mr. Herman Fransen wordt al in een vroeg stadium betrokken bij de inrichting van de nieuwe belasting-
rechtspraak. Medio 2002 gaat het landelijke project Invoering belastingrechtspraak in twee feitelijke instan-
ties van start. Fransen, dan nog raadsheer in het hof Leeuwarden, wordt projectleider. Zijn projectgroep 
moet de rechtbanken en gerechtshoven klaarstomen voor hun nieuwe taak: belastingrechters werven, 
fiscalisten die van buiten komen opleiden, automatisering aanpassen en communiceren naar gerechtelijke 
colleges, procespartijen en media. 
Dat werven is achteraf geen probleem gebleken. Bij de vijf rechtbanken die rijksbelastingen zijn gaan doen 
kwamen voldoende aanmeldingen binnen. Dat betrof met name fiscalisten van buiten: van de Belasting-
dienst, uit de adviespraktijk en van universiteiten. Het was de kunst deze mensen in relatief korte tijd op te 
leiden tot rechter. ‘Dat vereist toch typische vaardigheden’, zegt Fransen. 
Ook werden raadsheren van het hof uitgenodigd om de overstap naar rechtbanken te maken. Daarvan 
zouden er op termijn te veel zijn, zo was de verwachting. De rechterlijke organisatie ging ervan uit dat te-
gen dertig procent van de rechtbankvonnissen hoger beroep zou worden ingesteld – een percentage dat 
gangbaar is bij het sociale-zekerheidsrecht en het algemene bestuursrecht. De ‘overtollige’ belastingraads-
heren zouden kunnen switchen naar andere sectoren van het hof of naar de belastingkamers van de recht-
banken. Een beperkt deel zou hoger-beroepszaken kunnen gaan doen. 
Volgens Fransen is slechts een beperkt deel van de raadsheren overgestapt. ‘Het is immers nog lang niet 
duidelijk of er een overcapaciteit in de belastingsectoren van de hoven zal ontstaan. We weten nog niet 
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hoe vaak er in hoger beroep wordt gegaan. Daarbij komt dat in hoger beroep de zaken doorgaans worden 
behandeld in een meervoudige kamer en dan heb je ook meer raadsheren nodig.’ Bij het hof Leeuwarden 
zijn er buiten hemzelf nog geen belastingraadsheren vertrokken, weet Fransen. Zij houden zich nu nog be-
zig met het wegwerken van oude werkvoorraad, die vóór 1 januari 2005 is aangebracht en dus nog in eer-
ste aanleg bij het hof moeten worden behandeld. 
Fransen zelf is wel overgestapt naar de rechtbank. Hij wilde van dichtbij zien hoe daar de be-
lastingrechtspraak wordt vormgegeven. ‘Nu werk ik in een grotere sector, waar ook algemeen-
bestuursrechters zitten. Die wisselwerking is interessant.’ ‘Statusverlies’ – sommige raadsheren stappen 
liever niet over naar de ‘lagere’ rechtbank – heeft bij Fransen niet gespeeld. Hij was raadsheer en is nu vice-
president. 
 
Rechterlijke vaardigheden 
Een vergelijkbare situatie deed zich voor bij het hof Amsterdam. Daar werkten voor de stelselwijziging acht-
tien belastingraadsheren en al snel was duidelijk dat deze formatie moest worden ingekrompen. Ook 
raadsheer mr. Paul Slijpen werd de vraag voorgelegd: wat ga je doen? Momenteel is hij bij de rechtbank 
Den Haag gedetacheerd, maar is ook nog voor twintig procent verbonden aan het Amsterdamse hof. Slij-
pen: ‘De overstap naar de rechtbank vind ik interessant, omdat je kunt werken aan het opzetten van een 
nieuw team. Ook al was ik heel tevreden met mijn baan bij het hof.’ Bij de rechtbank Den Haag werken nu 
tien belastingrechters.  
Die start lijkt veelbelovend, maar lang niet iedereen die begin januari 2005 bij de rechtbank Den Haag aan-
klopte, zag zijn zaak direct op zitting komen. Dat had niet alleen te maken met allerlei procedures die moes-
ten worden doorlopen, maar ook met de personele bezetting. ‘Die was er wel, maar was nog niet volledig 
inzetbaar’, reageert Slijpen. In Den Haag heeft de rechtbank gekozen voor een gemengde samenstelling van 
de belastingafdeling, er werken fiscalisten en niet fiscale-bestuursrechters. Deze laatsten moesten worden 
bijgeschoold in het materiële belastingrecht, de fiscalisten – veelal mensen van buiten – moesten zich spe-
cifieke rechterlijke vaardigheden en het procesrecht eigen maken. Deze nieuwe rechters liepen allemaal 
eerst stage bij het hof. Om die redenen werd de eerste zitting pas net voor de zomer van 2005 gehouden. 
Toch denkt Slijpen dat in het eerste half jaar van 2005 ‘nauwelijks tot geen’ vertraging in de behandeling 
van zaken is geweest. De ingewikkelde zaken (over bijvoorbeeld winst, aanmerkelijk belang en vennoot-
schapsbelasting) duren altijd langer maar de eenvoudiger zaken, zoals WOZ-zaken, werden snel afgedaan. 
Dat kwam ook omdat de ondersteuning snel op orde was. De rechtbank nam veel ondersteunend perso-
neel van het hof over, mensen die toch al in hetzelfde gebouw werkten. Medewerkers zonder specifieke 
fiscale achtergrond deden in eerste instantie vooral de – eenvoudige – belastingen van lagere overheden. 
Dat alles heeft goed uitgepakt, menen advocaten Asbreuk en Van Mens. ‘Organisatorisch hadden de recht-
banken het goed voor elkaar’, zegt Asbreuk. ‘Boven verwachting eigenlijk. Rechters en gerechtsambtenaren 
lieten zien dat ze over voldoende kennis beschikten. Dat mag ook wel eens worden gezegd.’ 
 
Strenge aanpak 
Hoewel Slijpen bij de rechtbank ‘in principe’ hetzelfde werk doet als voorheen bij het hof – de behandeling 
van beroepschriften – ziet hij wel accentverschillen. ‘Het hof werkt in een andere omgeving dan de recht-
bank. De rechtbank is meer gericht op massaliteit, op doorlooptijden, op efficiency. Bij het hof is dat toch 
wat minder.’ 
Dat is ook de ervaring van rechter Fransen. ‘Bij de rechtbank wordt meer gestructureerd gewerkt. Dan kan 
ook, nu we in Leeuwarden net een nieuwe unit hebben opgezet. We houden belastingplichtigen meer aan 
termijnen en zijn strenger dan het hof. Bij het hof zaten we met een grotere werkvoorraad en dan heeft het 
niet altijd veel zin om mensen aan strikte termijnen te houden.’ 
Die strikte benadering is in de advocatuur en adviespraktijk niet onopgemerkt gebleven. Áls er iets is ver-
anderd, dan is het dit wel, zeggen advocaten Asbreuk en Van Mens. En beiden vinden het een goede zaak. 
‘Met die strenge aanpak weet je waar je aan toe bent’, zegt Van Mens. ‘Je kunt op het laatst niet meer 
worden verrast met een stuk van de andere partij, waarop je je niet hebt voorbereid. Nu kun je tot tien 
dagen voor de zitting stukken inleveren, dan is het over. Dat bevordert een eerlijke procesgang.’ 
Dat verschil tussen vroeger en nu komt goed tot uiting tijdens het vooronderzoek, de fase tot aan de zitting. 
Wil iemand uitstel aanvragen om bepaalde stukken te mogen indienen, de rechtbank is daar veel kritischer 
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op dan het hof. Daar was men, aldus Slijpen, veel soepeler. ‘De rechtbank houdt de belastingplichtige en de 
inspecteur meer aan de teugel. Dat is echter ook in zijn belang, omdat de zaak zo sneller wordt afgerond.’ 
Dat verschil is ook te zien tijdens de zitting. ‘Het hof vond het doorgaans prima als een advocaat een lange 
pleitnota voordroeg. Daar was ruimte voor. De rechtbank zegt: een pleitnota van tien kantjes is geen pleit-
nota meer. Daarin wordt de zaak alleen maar herkauwd en die nemen we niet in ontvangst. Hetzelfde kan 
gelden voor een conclusie van repliek, dat is vaak meer van hetzelfde. Ook laat de rechtbank minder mak-
kelijk toe dat er vlak voor de zitting nieuwe stukken worden aangebracht. Je moet een goed verhaal hebben 
om dat te kunnen doen. Ook daarin was het hof veel coulanter.’ Dat laatste is ook wel te verklaren: het hof 
was de enige feitelijke instantie en dan kunnen feitelijke gegevens niet te snel ter zijde worden geschoven. 
Volgens Slijpen moeten belastingplichtigen nog wennen aan deze strengere behandeling. ‘Maar het heeft 
niet geleid tot grote ongelukken.’ 
Ook al is het werk grotendeels vergelijkbaar met dat van bij het hof, toch zit ook Slijpen regelmatig achter 
de studieboeken. Bij de hoven bestonden meerdere kamers, ieder voor een eigen specialisme, terwijl daar-
naast iedere belastingraadsheer inkomstenbelasting deed. De rechtbank Den Haag heeft gekozen voor een 
gemengde samenstelling: iedereen doet ‘alles’. Slijpen: ‘Dat kost meer tijd. Ook voor mij zijn sommige ter-
reinen nieuw, zoals omzetbelasting. Dat heeft ook voordelen. Je stelt vragen die anderen niet meer zouden 
stellen. Je staat er meer onbevangen tegenover, je kunt niet vertrouwen op de automatische piloot. Dat is 
in het belang van het recht en daarmee ook in het belang van de eisende partij.’ 
 
Efficiency 
Dat laatste was in de adviespraktijk vóór de stelselwijziging nog niet zeker. Zo was advocaat Asbreuk aan-
vankelijk niet zo’n grote voorstander was van belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties. Natuurlijk, 
over een opgelegde boete zouden twee feitenrechters zich moeten kunnen buigen. Maar een herkansing 
voor alle denkbare aspecten van een aanslag? Dat klinkt leuk, maar leidt dat niet tot veel langere procedu-
res? Zeker ingewikkelde zaken kunnen wel vijf jaar duren voordat er een definitieve beslissing is genomen. 
‘Daar zitten onze cliënten niet op te wachten’, meent Asbreuk. 
Hoogleraar Van Mens was vanaf het begin wel blij met het nieuwe stelsel. De belastingrechtspraak is nu in 
lijn met het Europese recht. En het heeft ertoe geleid dat er meer harmonie is ontstaan tussen de bestuurs-
rechtelijke praktijk en de fiscale aanpak van belastingaanslagen. ‘Over en weer ondergaan beide rechtsge-
bieden een bevruchting. Bepaalde begrippen werden verschillend geïnterpreteerd en ook daar zie je nu 
meer samenhang en duidelijkheid.’ Dat alles is niet alleen van belang voor de wetenschapper maar ook 
voor de belastingplichtige, zegt Van Mens: ‘De rechtstoegang is versterkt. Een rechtbank is toch laagdrem-
peliger dan een hof.’ 
Van Mens vindt de vergroting van de efficiency een van de belangrijkste verworvenheden van de nieuwe 
belastingrechtspraak. Zaken worden doorgaans enkelvoudig afgedaan en dat werkt sneller dan ‘drie raads-
heren en een griffier ex cathedra’. En langdurige procedures? Van Mens gelooft er niet in, juist omdat de 
rechtbanken minder soepel zijn in het verlenen van uitstel. ‘Verleen je uitstel, dan kan de zaak niet worden 
behandeld. De opgetrommelde rechters kunnen weer gaan en zich een volgende keer opnieuw inlezen. 
Allemaal tijdverlies.’ 
Dat heeft wel consequenties voor het werk op kantoor. Dat moet, aldus Van Mens, ‘meer in de breedte’ 
worden georganiseerd. ‘Nu rechters geen uitstel meer verlenen en een zaak dus gewoon doorgaat, kan het 
voorkomen dat een kantoorgenoot moet waarnemen als je zelf verhinderd bent. Dat moet je toch inplan-
nen. Daarnaast moeten de fiscalisten, meer dan onder het oude stelsel, meer kennis hebben van het alge-
mene bestuursrecht.’  
Tot nu toe hebben de procedures niet langer geduurd dan voorheen, zo is ook de ervaring van Asbreuk. 
‘Door de strikte termijnen worden zaken snel op zitting gebracht. Ik heb de indruk dat rechtbanken sneller 
werken dan de hoven voorheen deden. Maar de vraag is: houden ze dit vol? Ze zijn begonnen zonder enige 
werklast. Maar wat als het aantal zaken gaat oplopen en als er achterstanden ontstaan? Of als er meer 
complexe zaken komen die alleen door een meervoudige kamer kunnen worden behandeld?’ Zand in de 
machine zou er ook kunnen komen van kleine – veelal particuliere – belastingplichtigen, die zonder profes-
sionele hulp een zaak beginnen. ‘Zij zijn niet ingevoerd in het procesrecht. Ik hoop niet dat dit leidt tot ver-
stoppingen.’ 
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Hoger beroep 
Met hoger beroep in belastingzaken is nog nauwelijks ervaring opgedaan. Als raadsheer in het hof Amster-
dam heeft Paul Slijpen nog geen enkele hoger beroepszaak gedaan, en van het hof Den Haag is nog maar 
één appeluitspraak bekend. ‘Het hof liet daarbij het vonnis van de rechtbank gelukkig in stand.’ De ver-
wachting dat tegen dertig procent van de uitspraken hoger beroep zou worden aangetekend, is vooralsnog 
niet uitgekomen. ‘Maar dan kan nog komen’, zegt Slijpen. ‘Hoger beroep wordt doorgaans niet ingesteld 
tegen een parkeerheffing, omdat de griffierechten al hoger zijn dan de aanslag. Vooral in zaken met een 
groot financieel belang wordt hoger beroep aangetekend, en die zaken lopen nu eenmaal over een veel 
langere periode.’ 
Volgens advocaat Harold Asbreuk (Loyens & Loeff) is het nog onduidelijk hoe het hoger beroep zich zal 
ontwikkelen. ‘Gaan ze een zaak helemaal overdoen of beperken ze zich tot die onderdelen waarop het be-
roep zich richt? Gaat het hof uit van zaken die de rechtbank heeft vastgesteld of krijgt de verweerder een 
herkansing op alle elementen? Dat laatste verwacht ik overigens niet. Ik denk dat het hof zich niet meer 
buigt over zaken die onbetwist zijn gebleven.’ Hoogleraar Harrie van Mens gaat er echter vanuit dat het hof 
wel de hele zaak opnieuw zal bekijken. ‘Een pluspunt zou dan zijn dat je bij het hof ook nieuwe elementen 
mag aandragen, die bij de rechtbank niet aan de orde waren gesteld.’ 

 
 

Burgers weten belastingrechter te vinden 
Bij de rechtbanken stroomden in 2005 22.110 belastingzaken in. Een jaar eerder kregen de hoven nog 
15.800 zaken te verwerken (14.670 in 2003). Deze forse toename is voornamelijk het gevolg van piekin-
stroom van zaken op grond van de Wet onroerende zaakbelasting. Begin 2005 hebben huiseigenaren van 
hun gemeente een WOZ-beschikking ontvangen waartegen bezwaar viel aan te tekenen. Beroepen ten 
gevolge van de WOZ bedragen ongeveer 9600 zaken in 2005 en daarmee 37 procent van alle belastingza-
ken. Vermoedelijk zullen ook in het voorjaar 2006 nog veel WOZ-zaken binnenstromen bij de belastingka-
mers van de rechtbanken, aldus de Raad voor de rechtspraak. Cijfers over het aantal beroepen tegen uit-
spraken van rechtbanken zijn bij de Raad niet bekend. 

 
 

Schoonheidsfoutjes 
Advocaat Harold Asbreuk was met één aspect van de nieuwe belastingrechtspraak minder blij. ‘Zeker in het 
begin ging de rechtbank vrij strikt om met conclusies van re- en dupliek. Je moest erop aandringen en goed 
motiveren waarom je repliek wilde indienen. Ik begrijp dat ook, je moet de snelheid in de procedure zien te 
houden. Maar een verweerschrift van de belastinginspecteur kan anders zijn dan de uitspraak op bezwaar, 
en dan kun je eigenlijk niet zonder repliek. Ik heb de indruk dat rechtbanken daar nu wat ruimhartiger mee 
om gaan. Een goede zaak.’ 
Ook hoogleraar Harrie van Mens heeft kritiek op een onderdeel van het nieuwe stelsel. ‘Rechtbanken heb-
ben meer dan hoven de neiging een zaak terug te wijzen naar de belastinginspecteur. Bijvoorbeeld omdat 
de belastingplichtige stelt dat hij onvoldoende is gehoord. Je komt dan weer terecht bij je inspecteur, bij 
wie je dezelfde kersen gaat eten. Die zit breed lachend achter zijn bureau, luistert wat je te zeggen hebt en 
vervolgens ben je wel ‘gehoord’. Ja dáág. Dat is een herhaling van zetten en dus een overbodig ritueel. Be-
ter zou zijn als de fiscus op z’n gezicht zou gaan als iemand onvoldoende is gehoord.’  

 
Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 5, 2006. 


