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1.  Inleiding 

1.1 Introductie onderwerp 

In het Jaarplan 2020 kwam de Belastingdienst met de aankondiging van het doorontwikkeld 

Horizontaal Toezicht (hierna: DHT).1 De doorontwikkeling houdt in dat in het vervolg onderscheid 

wordt gemaakt in drie categorieën met ieder hun eigen aanpak: Top, Groot en Middelgroot. De 100 

grootste en meest complexe ondernemingen en organisaties uit de categorie Top krijgen te maken 

met een Individueel Toezichtsplan in plaats van een individueel convenant. Voor de groep 

belastingplichtigen uit de categorie Groot gaat een gemoderniseerd en aangescherpt convenant 

gelden met een beperkte looptijd van drie jaar. Voor de categorie Middelgroot worden alleen nog 

convenanten afgesloten via de fiscaal dienstverlener. Daarnaast worden maatregelen doorgevoerd 

die de eenduidigheid en daarmee de kwaliteit van het Horizontaal Toezicht (hierna: HT) verder 

moeten bevorderen. 

Voor de aanleiding van deze doorontwikkeling moeten we terug naar de oorsprong van het 

HT. Deze was dat de Belastingdienst met een ernstig en structureel capaciteitstekort kampt: door 

bijna 30.000 medewerkers moeten 30 miljoen aangiftes, 5 miljoen aanvragen en mutaties en 8 

miljoen telefoontjes worden afgehandeld. Handhaving kan niet zonder toezicht.2 Bijna de helft van 

deze medewerkers houdt zich bezig met de toezichtstaak. Het uitvoeren van toezicht door de 

belastingplichtige zelf zou een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de 

capaciteitsproblemen. Naarmate de belastingplichtige meer controleert, kan het toezicht door de 

Belastingdienst meer worden gereduceerd. Daarmee zag in 2005 het HT het levenslicht: de 

Belastingdienst en de belastingplichtige sluiten een convenant waarin zij afspraken maken over o.a. 

transparantie, begrip en vertrouwen, maar ook over de intensiteit van het toezicht in relatie tot de 

kwaliteit van de interne beheersing, interne controle en externe controle door de belastingplichtige 

zelf. De voordelen voor de belastingplichtige bestaan uit het verkrijgen van snelle rechtszekerheid en 

een goede werkrelatie met de Belastingdienst.3 Daarnaast wordt als motivatie aangedragen dat het 

HT past bij de veranderde maatschappelijke verhoudingen tussen overheid en burger waar eigen 

verantwoordelijkheid van de burger gepaard gaat met het gevoel dat handhaving van het recht ook 

een groot goed is.4 

                                                           
1 Jaarplan 2020 Belastingdienst, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 31066, 539. 
2 Oenema 2014, p. 33. 
3 Dit is recent opnieuw benoemd in de publicatie Belastingdienst/directie Grote Ondernemingen: antwoorden 
op veelgestelde vragen, https://bdcommunicatie.pleio.nl, 12 januari 2021. 
4 Kamerstukken II 2004/05, 29643, 4, p. 1. 



4 
 

In de praktijk bleken de verwachtingen over de verantwoordelijkheden van de 

Belastingdienst, de ondernemingen en de fiscaal dienstverleners soms te verschillen en dat was 

volgens de Belastingdienst de aanleiding voor het project DHT.5 De Belastingdienst wilde haar 

medewerkers, de ondernemingen en de fiscaal dienstverleners meer duidelijkheid bieden over de 

plaats van HT in de uitvoerings- en toezichtstrategie en over de manier waarop en de mate waarin HT 

een bijdrage levert aan de naleving. Aan de zijde van de belastingplichtige heeft dit wel geresulteerd 

in extra inspanningen. Onder het ‘oude’ HT was de belastingplichtige weliswaar verplicht tot het 

opstellen van een goed werkend intern beheersings- en controlesysteem (Tax Control Framework, 

hierna: TCF), maar verplichtingen ten aanzien van vorm, omvang, actualisatie en vastlegging waren er 

niet. Onder het DHT ligt er nu de eis van een aantoonbaar werkend systeem van beheersing en 

monitoring, inclusief afspraken ten aanzien van actualisatie en rapportage aan de toezichthouder 

voordat tot het sluiten van een convenant wordt overgegaan.6 Vervolgens is er pas sprake van 

maximale reductie van toezicht wanneer de belastingplichtige náást een goedwerkend TCF haar 

monitoring inregelt met een statistische steekproef welke qua reikwijdte en opzet in lijn is met de 

voorkeuren van de Belastingdienst.7 

De Belastingdienst ontleent de bevoegdheid om toezicht te houden aan de Algemene Wet 

Rijksbelastingen (hierna: AWR).8 Hoe verhoudt het convenant (D)HT zich nu tot deze bevoegdheden? 

Het convenant vindt zijn basis niet in de wet, maar komt tot stand op grond van de discretionaire 

bevoegdheid om beleid op te stellen ter uitvoering van de belastingwet. Nu er geen 

publiekrechtelijke wettelijke basis is, komt de vraag op of er sprake is van gebruik van het 

privaatrecht door de Belastingdienst. De overheid beschikt over de vrijheid om van het privaatrecht 

gebruik te maken in plaats van of ter aanvulling op het publiekrecht. Dit is de zogenoemde 

tweewegenleer. Het publiekrecht biedt echter in veel gevallen meer bescherming aan de burger en 

het publiek belang dan het privaatrecht. In 1990 werd in het Windmill-arrest de 

doorkruisingsformule geïntroduceerd.9 Dit betekende niet het einde van de tweewegenleer, maar 

beperkte de toepassing ervan wel aanzienlijk. Wanneer er sprake is van een onaanvaardbare 

doorkruising van de publiekrechtelijke weg is de vrijheid van de overheid om te kiezen voor de 

privaatrechtelijke weg sindsdien uitgesloten.  

                                                           
5 Jaarplan 2019 Belastingdienst, bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 31066, 439. 
6 Self-assessment en risicoanalyse, https://bdcommunicatie.pleio.nl, 2 november 2020. 
7Handboek Controle 2020, p. 161. 
8 De toezichtsbevoegdheid is toegekend aan de inspecteur op grond van artikel 47 AWR. 
9 HR 26 januari 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0965 (Staat/Windmill). 
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De meningen in de literatuur zijn verdeeld over het antwoord op de vraag over de juridische 

kwalificatie van het individueel convenant HT.10 Met de aanpassingen in het gemoderniseerd en 

aangescherpt convenant onder het DHT is hier mogelijk meer duidelijkheid in gekomen. Een 

kwalificatie als privaatrecht leidt tot de vraag of er sprake zou kunnen zijn van misbruik van het 

privaatrecht ofwel een onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke bevoegdheden van de 

Belastingdienst. 

 

1.2 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag luidt: Is er bij het tot stand komen en uitvoering geven aan een individueel 

convenant onder het DHT sprake van misbruik van het privaatrecht door de Belastingdienst volgens 

de criteria van de doorkruisingsleer zoals deze door de HR zijn geïntroduceerd in het Windmill-arrest? 

Deze vraag kan worden opgesplitst in de volgende deelvragen: 

- Wat houdt HT in en welke wijzigingen zijn doorgevoerd bij de doorontwikkeling? 

- Wat is de juridische kwalificatie van het convenant na de doorontwikkeling? 

- Bevat het convenant DHT elementen waarbij sprake is van een onaanvaardbare doorkruising 

van de publiekrechtelijke bevoegdheden van de Belastingdienst? 

In dit onderzoek beperk ik mij tot de individuele convenanten. De convenanten via de fiscaal 

dienstverleners blijven buiten beschouwing, evenals het Individueel Toezichtsplan voor de 100 

grootste en meest complexe ondernemingen en organisaties. 

 

1.3 Opbouw van het onderzoek 

In het tweede hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het HT en de recente doorontwikkeling 

daarvan. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: de invoering van het HT, het tot stand 

komen en afsluiten van het convenant, het uitvoering geven aan het HT en de wijzigingen bij de 

doorontwikkeling.  

De juridische kwalificatie van het convenant DHT wordt uiteengezet in het derde hoofdstuk. 

Daarbij ligt de nadruk op een vergelijking van het individueel convenant onder het DHT enerzijds en 

de in het verleden afgesloten convenanten anderzijds. Om tot een ‘nieuwe’ juridische kwalificatie te 

                                                           
10 Tekstra 2014, p. 28; Stoop, MBB 2014/11, p. 452; De Blieck & Van Elk, WFR 2015/726, p. 733.  
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komen worden de wijzigingen afgezet tegen de bevindingen in de literatuur van de juridische 

kwalificatie van de convenanten onder het ‘oud’ HT. 

  De overheid beschikt over de vrijheid om gebruik te maken van het privaatrecht, maar niet 

onbeperkt. In de eerste paragraaf van het vierde hoofdstuk wordt het gebruik van het privaatrecht 

door de overheid en de samenloop met het publiekrecht besproken. De grens die wordt gesteld door 

de doorkruisingsleer aan het gebruik van het privaatrecht bij het realiseren van publieke 

doelstellingen, zoals het convenant DHT, staat centraal in de tweede en derde paragraaf en vormt 

daarmee het theoretisch kader. 

In het vijfde hoofdstuk wordt het DHT getoetst aan de doorkruisingsformule uit het Windmill-

arrest. Bij de beantwoording van de vraag of het gebruik van het privaatrecht is toegestaan komen 

de publiekrechtelijke bevoegdheden, de bescherming van de belangen van de belastingplichtigen en 

het criterium van een vergelijkbaar resultaat aan bod. Ik rond af met een conclusie in hoofdstuk zes. 
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2  HT, van de invoering tot de doorontwikkeling 

In dit hoofdstuk wordt het HT beschreven van de pilot in 2005 tot de doorontwikkeling in 2020. 

Hierbij komen ook de vastlegging in een convenant en de uitvoering van het HT aan bod.  

 

2.1 De invoering van het HT 

In 2004 werd in een brief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer voor het eerst 

het begrip HT geïntroduceerd.11 In 2005 kwam de staatssecretaris met een meer uitgebreide 

toelichting en de aankondiging om nog in 2005 te starten met een pilot met 20, overwegend 

beursgenoteerde ondernemingen.12 Het handhavingsbeleid van de Belastingdienst is gebaseerd op 

het selecteren van risico's en financiële belangen.13 Bij belastingplichtigen met HT beschikt de 

Belastingdienst over actuele informatie over het fiscale gedrag en de fiscale interne beheersing en 

daarmee over de kwaliteit van de aangifte. Het niveau en de intensiteit van het toezicht kan worden 

afgestemd op de mate waarin de belastingplichtige fiscaal in control is. Hierdoor kan tot een 

effectieve en efficiënte werkwijze worden gekomen. Wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie 

zijn hierbij de kernbegrippen.14 De keuze voor HT is vrijwillig. De belastingplichtige kan hiertoe 

besluiten om sneller en meer zekerheid te hebben over de fiscale positie en minder controles 

achteraf. 

Voor deze stap naar een nieuwe vorm van toezicht waren verschillende aanleidingen. Ten 

eerste was er het capaciteitsprobleem binnen de Belastingdienst: de toename van het aantal regels, 

het aantal belastingplichtigen, het toeslagenstelsel en de complexer wordende wetgeving zorgden er 

voor dat de uitvoeringslast steeds groter werd. Ten tweede was er het rapport ‘De toekomst van de 

nationale rechtsstaat’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (hierna: WRR) 

waarin o.a. aanbevelingen waren opgenomen voor een beter presterende overheid en een beter 

evenwicht tussen de verantwoordelijkheid van de overheid en eigen verantwoordelijkheid van 

burgers.15 Deze aanbevelingen sluiten aan bij de veranderde maatschappelijke verhoudingen tussen 

overheid en burger. Een andere, niet onbelangrijke, aanleiding was de verandering op het gebied van 

                                                           
11 Kamerstukken II 2003/04, 29643, 2. 
12 Kamerstukken II 2004/05, 29643, 4. 
13 Kamerstukken II 2003/04, 29643, 2. 
14 Leidraad toezicht grote ondernemingen 2013. 
15 De toekomst van de nationale rechtsstaat 2002. De WRR heeft tot taak ten behoeve van het regeringsbeleid 
wetenschappelijke informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving 
kunnen beïnvloeden. De raad wordt geacht daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten 
knelpunten en zich te richten op het formuleren van probleemstellingen ten aanzien van de grote 
beleidsvraagstukken, alsmede op het aangeven van beleidsalternatieven. Volgens de wet stelt de WRR zijn 
eigen werkprogramma vast, na overleg met de minister-president die hiertoe de Raad van Ministers hoort. 
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de corporate governance. Op 1 januari 2004 trad de code-Tabaksblat in werking voor 

beursgenoteerde vennootschappen.16 Deze gedragscode was ontwikkeld door de commissie-

Tabaksblat naar aanleiding van de grote boekhoudschandalen in Amerika en Europa.17 Op grond van 

de gedragscode moet het bestuur in het jaarverslag een In Control Statement (hierna: ICS) afgeven: 

een verantwoording over de werking van het interne risicobeheersing- en controlesysteem. Deze 

verklaring vormt een belangrijke bouwsteen voor het HT.18 Na de pilot in 2005 is het HT verder 

ingevoerd bij de zeer grote ondernemingen en de middelgrote ondernemingen. Begin 2011 is door 

inschakeling van intermediaire organisaties een variant van HT ingevoerd in het segment van het 

midden- en kleinbedrijf. 

 

2.2 Het convenant 

De afspraak om samen te werken volgens de uitgangspunten van HT wordt vastgelegd in een 

convenant tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst. Het convenant kent een 

standaardtekst (zie bijlage 1) welke de volgende elementen omvat:  

- beide partijen verbinden zich om te werken op basis van begrip, transparantie en vertrouwen 

en bevorderen het werken in de actualiteit;  

- de organisatie legt ingenomen of in te nemen relevante (fiscale) standpunten zo snel 

mogelijk voor aan de Belastingdienst tijdens het vooroverleg; 

- de organisatie verstrekt de Belastingdienst actief inzicht in alle relevante feiten en 

omstandigheden, de standpunten en haar visie op de daarbij behorende rechtsgevolgen; 

- de organisatie draagt zorg voor een systeem van interne beheersing, interne controle en 

externe controle teneinde aanvaardbare aangiften te kunnen opstellen en indienen, en 

belastingschulden tijdig te kunnen betalen;  

- de Belastingdienst zegt toe snel zekerheid te geven bij vragen om een standpuntbepaling;  

- de Belastingdienst zegt toe de vorm en intensiteit van zijn toezicht af te stemmen op de 

kwaliteit van de interne beheersing, in- en externe controle;  

- de Belastingdienst zegt toe belastingteruggaven tijdig uit te betalen. 

In het traject om tot een convenant te komen worden verschillende stappen doorlopen. Het 

traject begint met een interne klantoriëntatie door de Belastingdienst, gevolgd door het 

                                                           
16 Kamerstukken II 2004/05, 29449, 3. 
17 De totstandkoming van de commissie kwam in een stroomversnelling terecht door de gebeurtenissen bij 
Ahold in februari 2003. 
18 Voor gemeenten en provincies wordt met ingang van verslagjaar 2022 een vergelijkbare verantwoording 
ingevoerd. Kamerstukken II 2019/20-2020/21, 35298, 1-14. 
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HT-gesprek.19 Het doel van het HT-gesprek is een wederzijdse verkenning van de mogelijkheden voor 

de toepassing van HT.20 De volgende stap, de complianceverkenning, heeft als doel dat de 

Belastingdienst samen met de organisatie vaststelt of horizontalisering van het toezicht haalbaar is. 

Onderwerpen bij de complianceverkenning zijn de strategische doelstellingen, de interne 

beheersingsomgeving, de informatiesystemen, extern toezicht en advies, de fiscale functie en 

houding en gedrag.21 Ten slotte wordt alle lopende problematiek afgerond om de weg vrij te maken 

voor het werken in de actualiteit.22 Na het doorlopen van bovenstaande stappen kan het convenant 

worden opgesteld en ondertekend. Er wordt een standaardtekst gebruikt en het convenant wordt 

ondertekend door een vertegenwoordiger van het management namens de Belastingdienst en door 

het bestuur namens de organisatie.23 

 

2.3 Uitvoering van het HT 

In het convenant is afgesproken dat de organisatie zorgdraagt voor een systeem van interne 

beheersing, interne controle en externe controle teneinde aanvaardbare aangiften te kunnen 

opstellen en indienen, en belastingschulden tijdig te kunnen betalen. Dit systeem van fiscale 

beheersing is het TCF en in de praktijk vaak onderdeel van het (reeds bestaande) Business Control 

Framework. De inrichting van het TCF is vormvrij. De Belastingdienst deelt het fiscale 

beheersingsproces op in acht deelprocessen:  

- fiscale organisatie; 

- tax planning;  

- tax risk management;  

- communicatie;  

- IT;  

- monitoring;  

- tax accounting;  

- fiscale compliance.24  

                                                           
19 Leidraad toezicht grote ondernemingen 2013, p. 8. 
20 Leidraad toezicht grote ondernemingen 2013, p. 14. 
21 Leidraad toezicht grote ondernemingen 2013, p. 19. 
22 Leidraad toezicht grote ondernemingen 2013, p. 22. 
23 Dit is de directie of ambtelijk en politiek verantwoordelijken bij een organisatie zonder winstoogmerk. Zij 
vertegenwoordigen ‘de toon aan de top’. Dit betekent consistentie tussen het (voorbeeld)gedrag van de 
organisatieleiding en de visie, strategie en basiswaarden van de organisatie. 
24 Leidraad toezicht grote ondernemingen 2013, p. 29. 
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De organisatie voert een analyse uit om te beoordelen in hoeverre en op welke wijze de 

deelprocessen zijn ingevuld. Nadat door de organisatie alle risico’s voor alle onderdelen en middelen 

in kaart zijn gebracht, worden de beheersmaatregelen bepaald om tot het gewenste niveau van 

beheersing te komen. Om zeker te zijn van de werking van de beheersmaatregelen is monitoring 

noodzakelijk. Monitoring geeft informatie over de kwaliteit van het TCF en kan op verschillende 

manieren worden uitgevoerd, zoals kwaliteitstoetsen, data-analyse, interne controles en 

steekproeven. De statistische steekproef heeft de voorkeur van de Belastingdienst.25 Naar mijn 

mening kan de statistische steekproef het beste worden gebruikt naast en niet in plaats van de 

systeemgerichte controle. De systeemgerichte controle geeft actuele informatie over de bekende en 

ingeregelde risico’s binnen het TCF, terwijl de statistische steekproef inzicht geeft in eventuele hiaten 

in het TCF. Bevindingen uit de controle kunnen resulteren in correcties en onderzoek naar 

voorgaande jaren. De uitkomsten van de interne monitoring worden besproken met de 

Belastingdienst.26 Dit volgt niet uit het convenant, maar uit de leidraad. De leidraad vormt beleid van 

de Belastingdienst en is niet juridisch bindend. De belastingplichtige is daarom hier niet toe verplicht 

en in de praktijk wordt er in veel gevallen ook niet om verzocht door de Belastingdienst.27 

Een andere belangrijke afspraak uit het convenant is het vooroverleg. De organisatie legt 

ingenomen of in te nemen relevante (fiscale) standpunten zo snel mogelijk voor aan de 

Belastingdienst. Het gaat dan om zaken waarover verschil van inzicht met de Belastingdienst kan 

ontstaan, door bijvoorbeeld een verschil in duiding van feiten of door verschillen in 

wetsinterpretatie. Daarnaast zegt de Belastingdienst toe snel zekerheid te geven bij een 

standpuntbepaling. Het vooroverleg bevordert het werken in de actualiteit en geeft de 

Belastingdienst inzicht in de kwaliteit van de aangifte en de fiscale houding van de organisatie. In de 

praktijk lijkt dit dan ook een goed werkend onderdeel van het HT te zijn. Een verzoek tot vooroverleg 

dient te voldoen aan het format van de Richtlijn Vooroverleg, maar in de meeste gevallen gaat de 

Belastingdienst hier coulant mee om.  

Een periodieke evaluatie is ook onderdeel van de HT-relatie, jaarlijks voor de zeer grote 

organisaties en om het jaar voor de grote organisaties. Niet alleen het behandelteam28 is betrokken 

bij de evaluatie, maar ook de functionarissen die bij de totstandkoming van het convenant een rol 

hebben gehad (zoals de bestuurders van de organisatie en de betrokken functionarissen van de 

                                                           
25 Handboek Controle 2020, p. 161. 
26 Leidraad toezicht grote ondernemingen 2013, p. 35. 
27 Interviews met verantwoordelijke ambtenaar van grote (100.000+) gemeenten tijdens het periodiek 
100.000+ overleg BTW/VPB 2021. 
28 Het behandelteam bestaat uit de klantcoördinator en specialisten op het gebied van fiscaliteit, controle- 
techniek, fiscale beheersing (TCF) en invordering. 
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Belastingdienst).29 In de praktijk vinden deze gesprekken veelal met een lagere frequentie plaats en 

zijn de bestuurders niet betrokken.30 

 

2.4 De doorontwikkeling 

Een jaar na de eerste mededeling aangaande een doorontwikkeling van het HT, kwam de 

Belastingdienst in het Jaarplan 2020 al met de aankondiging van de implementatie daarvan. De 

doorontwikkeling houdt in dat in het vervolg onderscheid wordt gemaakt in drie categorieën met 

ieder hun eigen aanpak: Top, Groot en Middelgroot. Het individueel convenant staat alleen nog open 

voor ondernemingen uit de categorieën Groot en Top 30 publieke organisaties. De veranderingen 

voor deze groep betreffen het omvangscriterium, de geschiktheidscriteria, het self-assesment en de 

beperkte looptijd van drie jaar. Daarnaast is van belang dat ondernemingen in de Categorie Groot 

niet langer via het convenant van een fiscaal dienstverlener aan HT deel kunnen nemen. Hierna licht 

ik de gewijzigde of nieuwe onderdelen toe: 

a. Omvangscriterium  

Een onderneming wordt ingedeeld in de categorie Groot, als de onderneming in twee 

opeenvolgende jaren voldoet aan twee van de drie criteria uit art. 2:397 BW: het hebben van activa 

van meer dan € 20 miljoen, meer dan 250 medewerkers en een omzet van meer dan € 40 miljoen. 

 

b. Geschiktheidscriteria  

De Belastingdienst hanteert zes criteria ten aanzien van de geschiktheid om een individueel 

convenant af te sluiten. Deze criteria zijn: 

1) bereidheid transparant te zijn; 

2) zakelijke werkrelatie die HT mogelijk maakt; 

3) gedocumenteerde fiscale strategie; 

4) gedocumenteerde fiscale risicoanalyse, waarbij met name belangrijke fiscale risico’s (key 

risks) in kaart zijn gebracht; 

5) documentatie van adequaat werkende monitoring van de key risks (d.w.z. geen materiële 

onjuistheden in aangiften); 

6) aandacht voor kwaliteit van gegevens die nodig zijn voor de belastingheffing van derden. 

 

                                                           
29 Leidraad toezicht grote ondernemingen 2013, p. 27. 
30 Interviews met verantwoordelijke ambtenaar van grote (100.000+) gemeenten tijdens het periodiek 
100.000+ overleg BTW/VPB 2021. 
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c. Self-assessment 

Voor organisaties die nu niet deelnemen aan HT, maar dit wel willen, is een self-assessment een 

voorwaarde voor toegang tot het individueel convenant. Een self-assessment bevat de volgende 

onderdelen: 

1) een algemene beschrijving van de organisatie, waaronder een overzicht van de in het 

convenant te betrekken (rechts)personen en hun (fiscale) activiteiten; 

2) een algemene beschrijving van de fiscale organisatie van de organisatie, waaronder een 

overzicht van de fiscale sleutelpersonen en de verdeling van de fiscale taken, bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden; 

3) een overzicht van de met de Belastingdienst gemaakte en nog geldende afspraken 

(waaronder Advanced Pricing Agreements (hierna: APA’s), rulings en 

vaststellingsovereenkomsten); 

4) een overzicht van de (eventuele) voorgenomen verbeteringen inclusief managementreactie. 

 

d. Looptijd 

Het individueel convenant wordt niet langer voor onbepaalde tijd afgesloten, maar kent nu een 

looptijd van drie jaar. De bestaande convenanten blijven geldig tot 31 december 2022. Voor die tijd 

bespreekt de Belastingdienst met de onderneming de mogelijkheden voor het afsluiten van een 

nieuw convenant. Na drie jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats. 

Aanleiding voor het project DHT was de onduidelijkheid die er soms bleek te zijn over de 

verantwoordelijkheden van de Belastingdienst, ondernemingen en fiscaal dienstverleners.31 Zo 

waren bijvoorbeeld de eisen die werden gesteld door de Belastingdienst niet altijd consequent. 

Enerzijds kon een deel van de organisaties na het sluiten van het convenant haar afspraken niet 

waarmaken, anderzijds waren er organisaties die ‘in control’ waren, maar niet in aanmerking voor 

een convenant kwamen door strengere eisen van de Belastingdienst.32 Organisaties die periodiek al 

een risicoanalyse deelden met de Belastingdienst kregen daar geen reactie op en periodieke 

evaluaties vonden niet altijd plaats.33 Ook bleken de controles in het kader van HT in de praktijk 

nauwelijks te verschillen van gewone boekenonderzoeken.34 Dit laatste voorbeeld maakt ook een 

andere aanleiding voor de doorontwikkeling duidelijk: de huidige invulling van het HT resulteert nog 

niet in het beoogde voordeel voor de Belastingdienst. De stappen die worden gezet met de 

                                                           
31 Jaarplan 2019 Belastingdienst, bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 31066, 439. 
32 VNG Webinar Horizontaal toezicht, https://www.youtube.com/watch?v=PoD-SkJ22nk; Position Paper NOB 
2011. 
33 VNG Webinar Horizontaal toezicht, https://www.youtube.com/watch?v=PoD-SkJ22nk. 
34 Position Paper NOB 2011. 
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doorontwikkeling moeten bijdragen aan een fiscale beheersing die beter aansluit bij de wensen van 

de Belastingdienst. Of zoals de Belastingdienst het zelf verwoordt: “Wanneer de organisatie de 

controle uitvoert op een wijze die aansluit bij hoe de Belastingdienst werkt, hoeft de Belastingdienst 

het zelf niet te doen. Een duidelijk eigen belang van de Belastingdienst”.35 Door de 

geschiktheidscriteria en de verplichte evaluatie na de looptijd van drie jaar worden zowel de 

Belastingdienst als de organisaties gedwongen in actie te komen en hun werkwijze aan te passen aan 

de aangescherpte eisen van de doorontwikkeling. 

  

                                                           
35 VNG Webinar Horizontaal toezicht, https://www.youtube.com/watch?v=PoD-SkJ22nk. 
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3.  De juridische kwalificatie van het convenant DHT 

Om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van een doorkruising van het publiekrecht moet 

eerst de juridische kwalificatie van het convenant DHT worden vastgesteld. Dit hoofdstuk zet dit 

vraagstuk uiteen en wordt afgesloten met een conclusie. 

 

3.1 Het convenant als beleidsinstrument 

Voor het vastleggen van de afspraken tussen de Belastingdienst en de organisatie over het HT is 

gekozen voor het convenant als instrument. Het Kenniscentrum voor beleid en regelgeving36 

hanteert voor een convenant de volgende definitie: 

Een schriftelijke ondertekende afspraak of een samenstel van afspraken met een of meer 

partijen, die mede betrekking heeft op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden of 

op een ander wijze gericht is op de verwezenlijking van rijksoverheidsbeleid.37 

Voor het opstellen van convenanten vanuit de rijksoverheid zijn tevens voorschriften opgesteld: de 

Aanwijzingen voor convenanten.38 Dit lijkt op het eerste gezicht een duidelijke afbakening, maar het 

zegt nog niets over de juridische kwalificatie. Een convenant wordt voor veel verschillende 

onderwerpen ingezet, waarbij niet altijd dezelfde doelen worden nagestreefd en de functie van het 

convenant kan verschillen. De aanleiding om over te gaan tot het sluiten van een convenant kent ook 

verschillende oorzaken.39 Om de juridische kwalificatie te bepalen moet daarom naar de inhoud van 

het convenant worden gekeken. Niet alleen taalkundig, maar ook welke betekenis de partijen aan de 

tekst gaven en wat ze over en weer van elkaar mochten verwachten.40 

Over de juridische kwalificatie van het convenant vóór de doorontwikkeling wordt in de 

hierna te bespreken literatuur verschillend gedacht, waarbij de uitkomst telkens een van de volgende 

drie categorieën is:  

- een gentlemen’s agreement; 

                                                           
36 Het Kenniscentrum voor beleid en regelgeving is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid 
als onderdeel van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid en ondersteunt beleidsmedewerkers en 
juristen bij de Rijksoverheid bij het ontwikkelen van beleid en regelgeving. 
37 https://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-
regelgeving/index-15. 
38 Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003, regeling van 21 januari 2003 van de Minister-
President, Minister van Algemene Zaken, tot vaststelling van de Aanwijzingen voor convenanten, nr. 
03M448108. 
39 Van Dunné, NJB 1993, p. 481. 
40 HR 13 maart 1981, ECLI: ECLI:NL:HR:1981:AG4158, r.o. 2 (Haviltex). 
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- een (publiekrechtelijke) bevoegdhedenovereenkomst; 

- een wederkerige privaatrechtelijke overeenkomst.  

Bij de doorontwikkeling is niet alleen de tekst van het convenant aangepast, maar ook de Leidraad. 

De Leidraad is mogelijk een hulpmiddel bij het verschaffen van extra inzicht in de betekenis die de 

Belastingdienst aan het convenant heeft willen geven. Onderstaand schema is een weergave van de 

wijzigingen in het convenant. In de volgende paragrafen wordt besproken wat de gevolgen hiervan 

zijn voor de conclusie dat er sprake is van een van de drie categorieën van overeenkomsten. Mogelijk 

heeft het DHT tot voldoende duidelijkheid geleid om tot één juridische kwalificatie te komen, ofwel 

dat ten minste duidelijk wordt of het convenant tot het privaatrecht c.q. het publiekrecht moet 

worden gerekend. 

Element in 
convenant 

Huidig Wijziging bij doorontwikkeling 

Interne beheersing 
en controle 

De organisatie draagt zorg voor een 
systeem van interne beheersing, interne 
controle en externe controle. 

De organisatie draagt zorg voor een 
aantoonbaar werkend systeem van interne 
beheersing, interne monitoring en externe 
controle. 

Vooroverleg De organisatie legt ingenomen 
standpunten m.b.t. zaken waarover 
verschil van inzicht kan ontstaan zo snel 
mogelijk voor. De organisatie verstrekt 
de Belastingdienst actief inzicht in alle 
relevante feiten en omstandigheden, de 
standpunten en haar visie op de daarbij 
behorende rechtsgevolgen. 

De organisatie verstrekt actief inzicht in 
haar fiscale strategie en relevante 
bedrijfsontwikkelingen die van invloed 
kunnen zijn op de fiscaliteit. 

Fouten x De organisatie geeft inzicht in eventuele 
verstoringen waardoor eerder ingediende 
aangiften fouten kunnen bevatten. 

Behandelplan x De Belastingdienst deelt het strategisch 
behandelplan. 

Looptijd Onbepaalde tijd Drie jaar 
Houding Beide partijen verbinden zich om te 

werken op basis van begrip, 
transparantie en vertrouwen en 
bevorderen het werken in de actualiteit. 

Niet of zeer beperkt gewijzigd 

Actualiteit De Belastingdienst zegt toe zo snel 
mogelijk zekerheid te geven bij 
ingediende verzoeken tot vooroverleg; 
de Belastingdienst zegt toe 
belastingteruggaven tijdig uit te betalen. 

Niet of zeer beperkt gewijzigd 

Toezicht De Belastingdienst zegt toe de vorm en 
intensiteit van zijn toezicht af te 
stemmen op de kwaliteit van de interne 
beheersing, in- en externe controle. 

Niet of zeer beperkt gewijzigd 
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3.2 Gentlemen’s agreement 

Wanneer je er het juridisch woordenboek op naslaat is een gentlemen’s agreement een 

overeenkomst die niet afdwingbaar is, maar waaraan partijen zich in goed vertrouwen behoren te 

houden.41 Het niet afdwingbaar zijn van de afspraken is de bepalende factor. In de Aanwijzingen voor 

convenanten is in Aanwijzing 16 hier het volgende over opgenomen: 

1.  Indien partijen beogen met het convenant niet afdwingbare rechten en verplichtingen in het 

leven te roepen wordt dit uitdrukkelijk in het convenant bepaald; 

2.  Indien partijen beogen met het convenant wel afdwingbare rechten en verplichtingen in het 

leven te roepen, wordt nadrukkelijk bezien op welke wijze geschillen worden beslecht of 

opgelost. Bijzondere wijzen van geschilbeslechting of geschiloplossing worden in het 

convenant geregeld; 

3.  Overwogen wordt of het wenselijk is te bepalen dat geschillen in eerste instantie voorwerp 

van onderling overleg zullen zijn. 

In het nieuwe convenant is niets opgenomen over het niet afdwingbaar zijn van de afspraken. Over 

het oplossen van geschillen is niets opgenomen in het convenant, maar in de nieuwe Leidraad is wel 

een paragraaf opgenomen over escalatie, opschorting en tussentijdse beëindiging van het 

convenant.42 Dit tezamen vormt een eerste indicatie dat er sprake is van afdwingbare afspraken.  

Volgens Oenema kan het convenant HT deels als een gentlemen’s agreement worden geduid, 

namelijk waar het gaat om vage, onbepaalbare verbintenissen zoals het uitgangspunt dat partijen 

met vertrouwen, begrip en transparantie met elkaar om zullen gaan.43 

In een arrest waarbij vier personen werden verdacht van fraude rond de bouw van het 

KPMG-kantoor in Amstelveen kwam de rechter echter tot de conclusie dat de Belastingdienst tekort 

is geschoten in zijn verplichtingen op grond van het handhavingsconvenant. KPMG mocht er op 

grond van het handhavingsconvenant op vertrouwen dat de Belastingdienst in het kader van het 

bestaande HT in overleg zou treden over de aangifte vennootschapsbelasting. Dit impliceert dat er in 

ieder geval geen sprake is van vrijblijvendheid wanneer het gaat om de afspraak ten aanzien van 

transparantie door de Belastingdienst.44 Dat hetzelfde geldt voor een open en transparantie houding 

door de belastingplichtige blijkt uit een op het civiele recht stoelend arrest met betrekking tot een 

vaststellingsovereenkomst tussen Belastingdienst en belastingplichtige. De inspecteur beroept zich in 

                                                           
41 Algra & Gokkel 2001, p. 191. 
42 Leidraad Toezicht grote ondernemingen 2021, p. 65. 
43 Oenema 2014, p. 100. 
44 Rb 5 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2495, par. 3.3 (KPMG). 
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dit arrest terecht op dwaling, aangezien de belastingplichtige stukken achterhield welke hij spontaan 

had moeten verstrekken. In de annotatie wordt het belang van dit arrest voor de fiscale praktijk 

opgemerkt en gewezen op het verband met HT: “Openheid van zaken bij het maken van afspraken is 

ook één van de kenmerken in het opkomende HT.”45 

Er is sprake van een gentlemen’s agreement volgens Blieck en Van Elk, omdat de 

verbintenissen uit het convenant niet bepaalbaar en niet afdwingbaar zijn. De afspraken zijn niet 

bepaalbaar, omdat de fiscale werkelijkheid nog niet bekend is op het moment van afsluiten van het 

convenant. Het HT van de Belastingdienst is volgens hen ook niet gericht op het vooraf bepalen en 

vervolgens afdwingen van de verbintenissen, maar op het zodanig aanpassen van het eigen gedrag, 

dat daarmee de naleving van burgers en bedrijven wordt onderhouden en bevorderd.46 Het 

zorgdragen voor een aantoonbaar werkend systeem van interne beheersing, interne monitoring en 

externe controle bijvoorbeeld is naar mijn mening zeer goed bepaalbaar, daar is niets vaags of 

onvolledigs in te ontdekken. De organisatie heeft door een handtekening te zetten onder het 

convenant deze verplichting op zich genomen, wat de afspraak ook afdwingbaar maakt. Deze 

afspraken staan, in tegenstelling tot wat Blieck en Van Elk menen, los van de toekomstige fiscale 

werkelijkheid. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het actief inzicht geven in de fiscale strategie en 

relevante bedrijfsontwikkelingen of voor het delen van het strategisch behandelplan door de 

Belastingdienst. 

In de tekst van het convenant zijn geen zinsneden opgenomen die zouden kunnen duiden op 

een inspanning of intentie, zoals ‘partijen spannen zich in’. Het opnemen van bijvoorbeeld het woord 

‘aantoonbaar’ in het nieuwe convenant sluit mijns inziens de vrijblijvendheid juist uit en duidt op een 

resultaatsverplichting. De argumenten van het ontbreken van bepaalbaarheid en afdwingbaarheid 

zijn naar mijn mening niet terecht en na de aanscherping van de tekst bij de doorontwikkeling in 

ieder geval niet meer. De kwalificatie als gentlemen’s agreement valt hiermee naar mijn mening dus 

af. 

 

3.3 Publiekrechtelijke bevoegdhedenovereenkomst 

Bevoegdhedenovereenkomsten zijn overeenkomsten die overheden met burgers en/of 

medeoverheden sluiten over het (al dan niet) gebruiken van een publiekrechtelijke bevoegdheid.47 

Een publiekrechtelijke bevoegdheid kan ook bestaan uit de bevoegdheid tot het verrichten van 

                                                           
45 HR 21 december 2007, ECLI:NL:PHR:2007:AZ8025, m.nt. Redactie Vakstudie Nieuws. 
46 De Blieck & Van Elk, WFR 2015, p. 733. 
47 Huisman 2012, p. 31. 
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feitelijke handelingen waarvoor een specifieke publiekrechtelijke grondslag bestaat.48 In de meeste 

gevallen worden bevoegdhedenovereenkomsten gesloten zonder dat daarvoor een expliciete 

wettelijke grondslag bestaat.49 Een bevoegdhedenovereenkomst zonder wettelijke grondslag is qua 

vorm privaatrechtelijk, maar kan qua inhoud, de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid, 

toch publiekrechtelijk zijn. Ook de Hoge Raad heeft het standpunt ingenomen dat voor de 

kwalificatie van de bevoegdhedenovereenkomst onderscheid moet worden gemaakt tussen de vorm 

en de inhoud.50 Een voorbeeld van een bevoegdhedenovereenkomst die zowel qua vorm als inhoud 

publiekrechtelijk is, is de overeenkomst waarbij de publiekrechtelijke bevoegdheden worden 

geregeld in een gemeenschappelijk regeling.51 Sieburgh52 en Konijnenbelt53 zijn overigens een andere 

mening toegedaan: overeenkomsten waarbij publiekrechtelijke overheidsbevoegdheden in het 

geding zijn (of zoals Sieburgh het duidt: overeenkomsten met een zó uitgesproken publiekrechtelijk 

karakter) zijn publiekrechtelijke overeenkomsten. 

Oenema duidt het convenant HT deels54 als een publiekrechtelijke 

bevoegdhedenovereenkomst. De belangen van alle convenantspartijen zijn gericht op het 

verminderen van toezicht en daarom mogen partijen ook redelijkerwijs van elkaar verwachten dat 

ieder zich aan de gemaakte afspraken houdt, zodat een reductie van toezicht kan plaatsvinden. 

Vanuit deze optiek meent Oenema dat het convenant HT met worden getypeerd als een 

bevoegdhedenovereenkomst.55 

Bij een bevoegdhedenovereenkomst dient aan de overheidszijde het bevoegd orgaan op te 

treden als contractspartij.56 In de Aanwijzingen voor convenanten is in de toelichting op Aanwijzing 5 

hierover het volgende opgenomen:  

Publiekrechtelijke bevoegdheden zijn bevoegdheden van bestuursorganen. Alleen zij zelf 

kunnen verplichtingen ter zake van hun bevoegdheden aangaan, zodat zij dan ook, al dan niet 

via vertegenwoordiging, partij dienen te zijn. Dit betekent dat als een convenant betrekking 

heeft op bijvoorbeeld de bevoegdheden van een minister, deze minister zelf partij dient te 

                                                           
48 Scheltema & Scheltema 2013, p. 209. 
49 Huisman 2012, p. 69. 
50 HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3057, m.nt. F.J. van Ommeren en G.A. van der Veen (Etam/Gemeente 
Zoetermeer). 
51 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 561. 
52 Sieburgh 2018, p. 30. 
53 Konijnenbelt, NJB 1993, p. 509. 
54 Deels, omdat het convenant ook nog een gedeelte vage, onbepaalbare verbintenissen bevat. Voor dit 
gedeelte kwalificeert het convenant als gentlemen’s agreement, Oenema 2014, p. 100. 
55 Oenema 2014, p. 100. 
56 Konijnenbelt, NJB 1993, p. 509; Huisman 2012, p. 141. 
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zijn. Formeel gesproken heeft de staat als rechtspersoon naar privaatrecht geen zeggenschap 

over publiekrechtelijke bevoegdheden van ministers of andere rijksoverheidsorganen 

Op grond van de AWR beschikt de inspecteur over de publiekrechtelijke bevoegdheid om toezicht te 

houden.57 Wanneer er sprake is van een bevoegdhedenovereenkomst, is de inspecteur de 

aangewezen partij bij het convenant HT. In de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 is 

opgenomen welke functionarissen zijn aangewezen als inspecteur:  

- Algemeen directeur Belastingdienst/Particulieren; 

- Algemeen directeur Belastingdienst/Midden- en kleinbedrijf; 

- Algemeen directeur Belastingdienst/Grote ondernemingen; 

- Directeur Belastingdienst/Caribisch Nederland; 

- Algemeen directeur Belastingdienst/Centrale administratieve processen (B/CAP); 

- Directeur-generaal Douane. 

De inspecteur kan zijn bevoegdheden door een ander laten uitoefenen door middel van 

mandaat. Wanneer de gemandateerde de krachtens mandaat verkregen bevoegdheid uitoefent, 

vermeldt hij bij het besluit namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.58 Het convenant HT 

wordt echter niet door of namens de inspecteur ondertekend. Het nieuwe model-convenant (zie 

bijlage 2) dat door de Belastingdienst is gepubliceerd, wordt ondertekend door een ambtenaar met 

de titel Teamleider, namens de Belastingdienst.59 Als het de bedoeling was van de Belastingdienst 

om afspraken te maken over het gebruik van een publiekrechtelijke bevoegdheid, mag je toch 

verwachten dat het bevoegd orgaan was aangewezen als contractspartij. Bij door de Belastingdienst 

afgesloten vaststellingsovereenkomsten is de inspecteur immers wél de contractspartij. En als er 

sprake zou zijn van een vergissing aan de zijde van de Belastingdienst, was het opstellen van het 

model-convenant voor het DHT toch het perfecte moment geweest om dit aan te passen. Oenema is 

van mening dat het feit dat het convenant niet wordt ondertekend door de inspecteur erop duidt dat 

er slechts sprake is van een inspanningsverplichting aan de zijde van de Belastingdienst. De 

ambtenaar die ondertekent kan de inspecteur hier immers niet aan binden.60 Dit uitgangspunt sluit 

echter geenszins aan bij haar conclusie dat er sprake is van een bevoegdhedenovereenkomst waaruit 

rechtens afdwingbare verbintenissen voortvloeien. Naar mijn mening valt de kwalificatie als 

bevoegdhedenovereenkomst daarom af als kwalificatie van het convenant DHT. 

                                                           
57 De toezichtsbevoegdheid is toegekend aan de inspecteur op grond van artikel 47 AWR. 
58 Art. 10:10 Awb. 
59 Tekst individueel convenant Horizontaal Toezicht, https://bdcommunicatie.pleio.nl, 15 oktober 2020. 
60 Oenema 2014, p. 88. 
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3.4 Wederkerige privaatrechtelijke overeenkomst 

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of 

meer andere een verbintenis aangaan.61 Een overeenkomst heeft een verbintenisscheppend 

(obligatoir) karakter. Het convenant kwalificeert als meerzijdige rechtshandeling aangezien het 

convenant niet eerder tot stand komt dan dat beide partijen hebben ondertekend. Het 

privaatrechtelijke en verbintenisscheppende karakter is in de vorige paragrafen naar voren gekomen. 

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen wederkerige en eenzijdige overeenkomsten. Een 

overeenkomst is wederkerig, indien elk van beide partijen een verbintenis op zich neemt ter 

verkrijging van de prestatie waartoe de wederpartij zich daartegenover jegens haar verbindt.62 Stoop 

komt tot de conclusie dat er sprake is van een volmaakt wederkerige privaatrechtelijke 

overeenkomst in de zin van art. 6:261, lid 1, BW. De convenantafspraken zijn op elkaar afgestemd en 

dragen volgens Stoop een ruilkarakter.63 Naar mijn mening is dit standpunt juist. Binnen het 

convenant DHT kunnen namelijk de volgende wederkerige afspraken worden onderkend: 

Als de belastingplichtige organisatie dan 
zorgdraagt voor een aantoonbaar werkend systeem 
van interne beheersing, interne monitoring en 
externe controle, 

stemt de Belastingdienst de vorm en intensiteit van 
zijn toezicht af op de kwaliteit van dit systeem. 

actief inzicht verstrekt in haar fiscale strategie, 
relevante bedrijfsontwikkelingen en fouten, 

behandelt de Belastingdienst aangiften en verzoeken 
tot vooroverleg zo snel mogelijk en deelt de 
Belastingdienst het strategisch behandelplan. 

aangiften zo spoedig mogelijk na het verstrijken van 
een tijdvak indient, 

worden aanslagen/verzoeken om teruggaven zo snel 
mogelijk vastgesteld/behandeld.  

gevraagde informatie zo snel mogelijk, volledig en 
eenduidig verstrekt, 

ligt de Belastingdienst toe waarom bepaalde 
informatie wordt opgevraagd. 

 

Binnen de categorie privaatrechtelijke overeenkomsten met de overheid kan verder 

onderscheid worden gemaakt tussen beleidsovereenkomsten en beleidsneutrale overeenkomsten. 

Beleidsovereenkomsten zijn overeenkomsten met betrekking tot privaatrechtelijke bevoegdheden 

waarmee de overheid (mede) een of meer specifieke beleidsdoeleinden nastreeft.64 Bij een 

beleidsneutrale overeenkomst moet worden gedacht aan bijvoorbeeld de aankoop van 

kantoormeubilair. Volgens Lubach wordt de overeenkomst als beleidsinstrument in toenemende 

mate gehanteerd als alternatief c.q. aanvulling voor de mogelijkheden die de overheid heeft tot 

eenzijdige bevoegdheidsuitoefening. De reden daarvoor is volgens Lubach o.a. de veranderde 

verhouding tussen overheid en burger, ook wel aangeduid met horizontalisering. Door het gebruik 

                                                           
61 Art. 6:213 lid 1 BW. 
62 Art. 6:261 lid 1 BW. 
63 Stoop, MBB 2014, p. 452. 
64 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 563. 
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van de overeenkomst kan enerzijds de legitimatie van het bestuursoptreden worden vergroot en 

anderzijds de medeverantwoordelijkheid van de burger voor het beleid van de overheid tot 

uitdrukking worden gebracht.65 Dit sluit naadloos aan bij één van de aanleidingen voor de invoer van 

het HT. Volgens Huisman en Van Ommeren is het bezwaar met betrekking tot het onderscheid 

tussen beleidsmatige en beleidsneutrale overeenkomsten dat in wetgeving en jurisprudentie geen 

rechtsgevolgen plegen te worden verbonden. Beide soorten privaatrechtelijke 

overheidsovereenkomsten vallen onder hetzelfde rechtsregime.66 De in het volgende hoofdstuk te 

bespreken doorkruisingsleer geldt echter bij uitstek voor beleidsovereenkomsten en niet voor 

beleidsneutrale overeenkomsten.67 Het convenant DHT kan naar mijn mening worden aangemerkt 

als een wederkerige privaatrechtelijke beleidsovereenkomst.  

De belastingplichtige organisatie heeft na het sluiten van het convenant meer verplichtingen 

dan zonder convenant. Zo hoeft een organisatie zonder convenant op grond van artikel 47 AWR pas 

over te gaan tot het geven van inlichtingen wanneer de inspecteur om informatie heeft verzocht. Een 

organisatie met een convenant heeft een aanvullende privaatrechtelijke mededelingsplicht68: er 

moet actief inzicht worden gegeven in de fiscale strategie en relevante bedrijfsontwikkelingen. De 

organisatie is ook verplicht een aantoonbaar werkend TCF op te stellen. Deze verplichting kent de 

AWR niet. Volgens Oenema69 en ook De Blieck en Van Elk70 is het TCF onderdeel van de administratie 

zoals bedoeld in artikel 52 AWR. Artikel 52 regelt echter alleen de inzage en niet de verplichting tot 

het opstellen van een TCF. Het convenant regelt méér dan de publiekrechtelijke bevoegdheden waar 

de Belastingdienst op grond van de AWR over beschikt. In het convenant is opgenomen dat deze 

bevoegdheden wel in stand blijven naast de afspraken in het convenant. Bovenstaande bevestigt 

opnieuw dat er sprake is van wederkerige privaatrechtelijke (beleids)overeenkomst en geen 

bevoegdhedenovereenkomst of gentlemen’s agreement. 

 

3.5 Conclusie 

De afspraken uit het convenant zijn bepaalbaar en afdwingbaar en een kwalificatie als gentlemen’s 

agreement valt hiermee naar mijn mening af. Het convenant betreft ook geen afspraken over het 

gebruik van een publiekrechtelijke bevoegdheid. De belastingplichtige heeft na het sluiten van het 

                                                           
65 Lubach 1982, p. 2. 
66 Huisman & Van Ommeren 2015, p. 110. 
67 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 567. 
68 Oenema, WFR 2010, p. 8; Huisman 2012, p. 336. 
69 Oenema, WFR 2010, p. 8. 
70 De Blieck & Van Elk, WFR 2015, p. 733. 
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convenant méér verplichtingen en bovendien is de inspecteur, als bevoegd orgaan, hier geen 

contractspartij. Het convenant DHT kent wederkerige afspraken waarmee een of meer specifieke 

beleidsdoeleinden worden nagestreefd. Naar mijn mening kan het convenant DHT dus worden 

aangemerkt als een wederkerige privaatrechtelijke beleidsovereenkomst. 
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4.  Gebruik van het privaatrecht door de overheid en de doorkruisingsleer 

In dit hoofdstuk komen het gebruik van het privaatrecht door de overheid en de samenloop met het 

publiekrecht aan bod. Hierbij wordt ingegaan op de doorkruisingsleer uit het Windmill-arrest. Deze 

leer staat centraal en vormt het theoretisch kader voor het antwoord op de vraag of gebruik van het 

privaatrecht is toegestaan bij het houden van toezicht door de Belastingdienst. 

 

4.1 De samenloop van het publiekrecht met het privaatrecht 

De overheid neemt dagelijks deel aan het privaatrechtelijke verkeer, waarbij de overheid als 

rechtspersoon bijvoorbeeld een gebouw in eigendom heeft, kantoormeubilair aanschaft of personeel 

inhuurt. Wanneer het echter gaat om privaatrechtelijk handelen waarbij beleidsdoeleinden worden 

nagestreefd komt de vraag op welke rechtsnormen hierop van toepassing zijn. Zijn dit de normen van 

het privaatrecht of van het publiekrecht? 

Over de verhouding tussen het publiekrecht en privaatrecht is door de tijden heen niet altijd 

hetzelfde gedacht en geschreven. Tot ver in de vorige eeuw was de heersende leer dat het 

privaatrecht de positie van het gemene recht innam, tenzij het publiekrecht als bijzonder recht voor 

de overheid daarop een uitzondering maakte. Wanneer het publiekrecht niet in een regeling voorzag, 

werd de leemte daardoor opgevuld door het privaatrecht. Er was sprake van een strikte scheiding 

tussen beide rechtsgebieden waardoor de overheid steeds in twee hoedanigheden kon optreden: 

een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke hoedanigheid. Volgens de tweewegenleer beschikte 

de overheid daarbij in beginsel over de vrijheid om te kiezen tussen de publiekrechtelijke en de 

privaatrechtelijke weg.71 

De gemene rechtsleer, maar ook de tweewegenleer werd in latere jaren echter bestreden. 

Het privaatrecht zou vanwege de bijzondere taak van de overheid niet moeten worden beschouwd 

als het algemene recht voor de overheid.72 Het gevaar van een overheid die gebruikmaakt van 

privaatrechtelijke middelen kan zijn dat de aan haar toevertrouwde publieke belangen niet optimaal 

worden behartigd.73  

Het strikte onderscheid tussen het publiekrecht en het privaatrecht nam af door de 

toegenomen invloed van het publiekrecht op het privaatrechtrechtelijk handelen door de overheid 

vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw. Wanneer de overheid gebruikmaakt van het privaatrecht is zij 

                                                           
71 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 460. 
72 Kobussen 1991, p. 55. 
73 Huisman & Van Ommeren 2015, p. 89. 
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sindsdien gebonden aan de geschreven en ongeschreven regels van het publiekrecht op grond van de 

schakelbepalingen artikel 3:14 BW en artikel 3:1 lid 2 Awb en het IKON-arrest.74 De huidige leer is 

daarom een gemengde leer waarbij het privaatrechtelijk handelen door de overheid mede wordt 

genormeerd en ingekleurd door het publiekrecht. Het uitgangspunt van de gemene leer dat een 

leemte in het publiekrecht kan worden opgevuld door het privaatrecht blijft overigens wel in stand.75 

 

4.2 Beperking aan het gebruik van het privaatrecht: de doorkruisingsleer 

De tweewegenleer waarbij de overheid de keuze heeft tussen de publiekrechtelijke weg en de 

privaatrechtelijke weg is aan banden gelegd door de Hoge Raad in het Windmill-arrest.76 Windmill 

Holland BV beschikte over de benodigde publiekrechtelijke vergunningen om gipsslurry te lozen in 

het oppervlaktewater. De Staat wilde echter op grond van de eigendomspositie het lozen verbieden. 

Gebruik van het water was pas toegestaan wanneer Windmill, tegen betaling van een jaarlijkse 

vergoeding, in het bezit was van een privaatrechtelijke vergunning. In de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren werd de privaatrechtelijke weg niet expliciet uitgesloten, maar er was volgens 

de Hoge Raad wel sprake van een onaanvaardbare doorkruising van de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren. Hiermee werd de doorkruisingsformule geïntroduceerd, wat niet het einde 

betekende van de tweewegenleer, maar de toepassing ervan wel aanzienlijk beperkte. Wanneer er 

sprake is van een onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke weg is de vrijheid van de 

overheid om te kiezen voor de privaatrechtelijke weg sindsdien uitgesloten. Met de doorkruisingsleer 

is, door verder grenzen te stellen aan het gebruik van het privaatrecht bij het realiseren van publieke 

doelstellingen, een belangrijke stap gezet op het vlak van de bescherming van de burger. Volgens de 

Hoge Raad moet de doorkruisingsformule worden toegepast bij gebruikmaking van bevoegdheden 

‘zoals aan het eigendomsrecht ontleende bevoegdheden, de bevoegdheid overeenkomsten naar 

burgerlijk recht te sluiten of de bevoegdheid een vordering op grond van een jegens haar gepleegde 

onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter in te stellen.77 Uit het gebruik van het woord ‘zoals’ 

blijkt dat het om een niet-limitatieve opsomming gaat. 

De doorkruisingsformule zoals deze voortvloeit uit het Windmill-arrest begint met de 

voorvraag: geeft de wet zelf een uitdrukkelijk antwoord op de vraag of de privaatrechtelijke weg is 

toegestaan? 

                                                           
74 HR 27 maart 1987, ECLI:NL:PHR:1987:AG5565 (Amsterdam/Ikon). 
75 Van Ommeren, AA 2012, p. 563. 
76 HR 26 januari 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0965 (Staat/Windmill). 
77 HR 26 januari 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0965, par. 3.2 (Staat/Windmill). 
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Wanneer het antwoord op de voorvraag negatief is, zijn er drie criteria die bepalend zijn voor het 

antwoord op de vraag of het gebruik van het privaatrecht is toegestaan of dat sprake is van een 

onaanvaardbare doorkruising: 

- de inhoud en strekking van de betrokken regeling; 

- de wijze waarop en de mate waarin in het kader van die regeling de belangen van burgers zijn 

beschermd; 

- of de overheid door gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaat 

kan bereiken.78 

 De Hoge Raad heeft ten aanzien van de voorvraag beslist dat doorslaggevend is of de regeling 

voorziet in een antwoord. Het verbod op of het toelaten van het gebruik van het privaatrecht is dan 

uitdrukkelijk in de wettekst opgenomen en beantwoordt daarmee de voorvraag. In het arrest 

Windmill voorzag de Wet verontreiniging oppervlaktewateren niet in een antwoord op de voorvraag. 

Een voorbeeld waarin dit wel zo was, is het arrest Staat/August de Meijer79. In de Wrakkenwet stond 

uitdrukkelijk de mogelijkheid open om als eigenaar de kosten langs privaatrechtelijke weg te 

verhalen op een derde.  

Volgens Peters en Theunisse kan het feit dat niets is opgenomen in een regeling echter ook 

een antwoord op de voorvraag zijn, wat zich voordeed in het Brandweerkosten-arrest. Een gemeente 

wilde de kosten voor het nablussen op privaatrechtelijke grondslag verhalen op de eigenaar van een 

schip. In de Brandweerwet 1985 was niets opgenomen over het gebruik van privaatrecht. Uit het feit 

dat ook niets was opgenomen over publiekrechtelijk kostenverhaal kon volgens de Hoge Raad 

worden geconcludeerd dat het de bedoeling was van de wetgever om überhaupt niet tot 

kostenverhaal over te gaan. Privaatrechtelijk kostenverhaal voor een normale brandweertaak was 

om die reden niet toegestaan.80 Peters en Theunisse zijn van mening dat de voorvraag hier positief 

wordt beantwoord. Het is echter maar de vraag of het hier gaat om beantwoording van de 

voorvraag. Naar mijn mening is het meer waarschijnlijk dat het antwoord op de voorvraag negatief 

was, maar niet expliciet benoemd en vervolgens de privaatrechtelijke route vastliep op de inhoud en 

strekking van de regeling.  

In een arrest uit 2020 waarbij de Belastingdienst middels de privaatrechtelijke weg zijn 

kosten wenst te verhalen, neemt de Hoge Raad een vergelijkbaar standpunt in: wanneer de wetgever 

                                                           
78 HR 26 januari 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0965, par. 3.2 (Staat/Windmill). 
79 HR 14 oktober 1994, (Staat/August de Meijer). 
80 HR 11 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0788 (Brandweerkosten). De voorvraag wordt hier positief 
beantwoord. Zie voor deze benadering Peters & Theunisse, JBSelect 2019/35, p. 581. 
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verhaal wenselijk had geacht hij wel een regeling had getroffen die dit mogelijk maakt.81 Hier wordt 

echter wel een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de voorvraag en het eerste 

doorkruisingscriterium. De AWR, de Invorderingswet 1990 en andere wetten sluiten privaatrechtelijk 

verhaal van perceptiekosten volgens de Hoge Raad niet uit. Het antwoord op de voorvraag was 

daarom negatief, waardoor de Hoge Raad vervolgens toekwam aan de doorkruisingsvraag.  

Het eerste criterium van de inhoud en strekking van de regeling is algemeen geformuleerd 

waardoor je veel kanten op kunt. In het Windmill-arrest draaide het om de reeds bestaande 

mogelijkheden om heffingen en bijdragen aan de vervuilers te kunnen opleggen en het 

gecoördineerd beleid dat aan de wetgever voor ogen had gestaan.82 In een arrest met betrekking tot 

verhaal van kosten veroorzaakt door een ongeval met een Apache-gevechtshelikopter was bij dit 

criterium de bedoeling van de wetgever bij het tot stand komen van de regeling doorslaggevend.83 

De jarenlange toepassing van een regeling in de praktijk is volgens de Hoge Raad in het arrest Kunst- 

en antiekstudio Lelystad ook van belang.84 

Ten aanzien van het tweede criterium oordeelt de Hoge Raad in het Windmill-arrest als volgt: 

“In het bijzonder is onaanvaardbaar dat de Staat op deze wijze de regeling omtrent de grondslag, de 

maatstaf en het bedrag van de heffing zou kunnen ontgaan en dat het krachtens de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren bij vergunningverlening en heffing voorziene stelsel van 

rechtsbescherming — dat de burger meer waarborgen biedt dan het privaatrecht — buiten 

toepassing zou moeten blijven.”85 

In het arrest Heerde/Goudsmit oordeelt de Hoge Raad dat de waarborgen die de bestuursrechtelijke 

route de burger biedt de privaatrechtelijke weg niet per definitie onaanvaardbaar maken.86 De 

bestuursrechtelijke weg zal daarvoor méér waarborgen moeten bieden dan de privaatrechtelijke. Dat 

de overheid ook bij gebruik van het privaatrecht gebonden is aan de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur speelt ook een rol.87 

 Het gegeven dat de Staat via de publiekrechtelijke weg geen vergelijkbaar resultaat kon 

behalen, stond niet in de weg aan een onaanvaardbare doorkruising. Dit was volgens de Hoge Raad 

immers uitsluitend het gevolg van de omstandigheid dat de publiekrechtelijke route nog steeds niet 

door de Staat tot stand was gebracht, een omstandigheid die aan de Staat is toe te rekenen.88 Het 

                                                           
81 HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:890. 
82 HR 26 januari 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0965, par. 3.3 (Staat/Windmill). 
83 HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1278, par. 3.3.2. 
84 HR 8 juli 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0315, par. 3.3 (Antiekstudio Lelystad/gemeente Lelystad). 
85 HR 26 januari 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0965, par. 3.4 (Staat/Windmill). 
86 HR 7 mei 2004, ECLI:NL:PHR:2004:AO3860, par. 2.18 (Heerde/Goudsmit). 
87 HR 8 juli 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0315, par. 3.4 (Antiekstudio Lelystad/gemeente Lelystad). 
88 HR 26 januari 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0965, par. 3.5 (Staat/Windmill). 
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criterium van een vergelijkbaar resultaat wordt in latere jurisprudentie op verschillende manieren 

toegepast. In het ene geval is het bestaan van een publiekrechtelijke bevoegdheid een aanwijzing dat 

gebruik van het privaatrecht verdacht is en in het andere geval juist het ontbreken ervan.89 Dat het 

hier niet alleen om het eindresultaat gaat, maar ook om de wijze waarop blijkt uit het arrest 

Staat/Magnus. Het aspect van de kosten, tijd en inspanning mag volgens de Hoge Raad niet worden 

geabstraheerd van de vraag of een vergelijkbaar resultaat kan worden behaald.90 Drie jaar eerder 

werd in het arrest De Pina/Helmond nog anders geoordeeld. Het te behalen eindresultaat middels de 

publiekrechtelijke weg was gelijk aan die van de privaatrechtelijke weg en dat was toen nog 

doorslaggevend.91 

De doorkruisingsformule is sinds de introductie in 1990 in veel jurisprudentie aan bod 

gekomen en is nog steeds actueel. Toch is er ook kritiek op de doorkruisingsleer. Er zijn signalen dat 

er nog steeds veel ruimte is voor de overheid, zoals in het hiervoor aangehaalde arrest Kunst- en 

antiekstudio Lelystad. Ook de rechter worstelt regelmatig met het inkleuren van het 

doorkruisingsvraagstuk. Er is namelijk sprake van onderlinge gelijkenis en overlap tussen de 

voorvraag en de criteria, waardoor deze soms moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn en 

verschillend worden toegepast. Naast de onderlinge gelijkenis is het, zoals hiervoor besproken, ook 

de onduidelijke en algemene formulering van de criteria en de voorvraag zelf die tot onvoorspelbare 

uitkomsten leidt. Ook is er sprake van overlap met andere maatstaven. Deze overlap wordt in de 

volgende paragraaf besproken. 

  

4.3 De doorkruisingsleer in relatie tot andere maatstaven 

Zoals in de eerste paragraaf al aangegeven, is de overheid bij privaatrechtelijk handelen gebonden 

aan de geschreven en ongeschreven regels van het publiekrecht. Een gemeente is bijvoorbeeld 

gehouden aan het gelijkheidsbeginsel bij de totstandkoming van de grondprijzen bij de verkoop van 

grond. Toepassing van de doorkruisingsleer vertoont overeenkomsten met toepassing van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het criterium van voldoende bescherming92 en het 

criterium van inhoud en strekking van de regeling93 zouden bijvoorbeeld in voorkomende gevallen 

                                                           
89 Scheltema, in: GS Onrechtmatige daad, V.2.3.6.2 (online, bijgewerkt 6 januari 2021). 
90 HR 22 oktober 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1107 par. 2.2 (Staat/Magnus). 
91 HR 9 juli 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AN1176, par. 3.3 (De Pina/Helmond). 
92 HR 8 juli 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0315, par. 3.4 (Antiekstudio Lelystad/gemeente Lelystad). Hier betrekt de 
Hoge Raad de gebondenheid aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij het criterium van 
voldoende bescherming van de belangen van de burger. 
93 HR 3 april 1998, ECLI:NL:PHR:1998:AN5655 (Alkemade/Hornkamp). Huisman & Van Ommeren 2015, p. 102. 
Een overeenkomst wordt nietig verklaard op grond van strijd met het verbod van détournement de pouvoir. 
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tot hetzelfde resultaat kunnen leiden. Dit doet echter geen afbreuk aan het bestaansrecht van beide 

maatstaven. De doorwerking van de bestuursrechtelijke beginselen in het privaatrecht heeft er niet 

toe geleid dat bestuursrechtelijke waarborgen in alle gevallen toepassing vinden. Wanneer het 

bijvoorbeeld gaat om de belangen van derden bieden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

niet in alle gevallen voldoende bescherming, terwijl de doorkruisingsleer dan wel uitkomst biedt.94 

Wanneer er geen sprake is van een onaanvaardbare doorkruising bieden de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur daarentegen de burger wel weer extra bescherming. 

Misbruik van een privaatrechtelijke bevoegdheid is geregeld in artikel 3:13 BW. Waar de 

doorkruisingsleer de vraag beantwoordt of het privaatrecht mag worden gebruik in plaats van het 

publiekrecht, komt misbruik van een privaatrechtelijke bevoegdheid vooral om de hoek kijken bij 

gebruik van het privaatrecht naast het publiekrecht. Volgens Jurgens is hierbij bepalend of het om 

dezelfde belangen gaat (doorkruisingsleer) of verschillende belangen (misbruik van een 

privaatrechtelijke bevoegdheid).95 Een bekend voorbeeld is het arrest Amsterdam/Geschiere waarbij 

de vraag moest worden beantwoord of de gemeente de privaatrechtelijke toestemming voor het 

innemen van een standplaats mocht weigeren nadat reeds een vergunning was verleend.96 De Hoge 

Raad kwam tot de conclusie dat het vraagstuk van doorkruising hier niet van toepassing was, omdat 

de publiekrechtelijke regeling een ander belang diende. Uit de woorden van de Hoge Raad in het 

Windmill-arrest kon overigens ook al worden geconcludeerd dat het bij doorkruising om dezelfde 

belangen gaat.97 Op grond van de jurisprudentie kan daarom worden gesteld dat er geen sprake is 

van overlap tussen de doorkruisingsleer en de maatstaf misbruik van een privaatrechtelijke 

bevoegdheid.  

Bij het legaliteitsbeginsel draait het om de vraag of de overheid beschikt over de 

bevoegdheid om publiekrechtelijk op te treden. Wanneer deze bevoegdheid ontbreekt, is sprake van 

schending van het legaliteitsbeginsel. De vraag of de privaatrechtelijke weg mag worden bewandeld 

komt niet aan de orde, waardoor ook niet aan de doorkruisingsformule wordt toegekomen. In het 

arrest Staat/Lenger strandt de poging van de Belastingdienst om gederfde rente via de 

privaatrechtelijke weg te vorderen op het legaliteitsbeginsel. De Hoge Raad stelt dat op grond van 

                                                           
Huisman en Van Ommeren betogen dat toepassing van de doorkruisingsleer, meer specifiek het criterium 
inhoud en strekking van de regeling, hier tot hetzelfde resultaat had kunnen leiden. 
94 Kobussen 1991, p. 295. Volgens Kobussen zou er geen principieel onderscheid meer bestaan tussen 
bestuursrecht en privaatrecht, maar hierbij gaat ze iets te snel voorbij aan bijvoorbeeld de belangen van 
derden. Het door Kobussen daarbij aangehaalde zorgvuldigheidsbeginsel zal niet in alle gevallen soelaas 
bieden. De doorkruisingsleer biedt dan wel uitkomst. 
95 Jurgens, O&A 2011, afl. 2, p. 92. 
96 HR 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH7845 (Gemeente Amsterdam/Geschiere). 
97 HR 26 januari 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0965, par. 3.2 (Staat/Windmill). 
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artikel 104 Gw het heffen van een rijksbelasting en alles wat daarbij hoort alleen is toegestaan als 

daarvoor een wettelijke grondslag is.98 Van overlap tussen het legaliteitsbeginsel en de 

doorkruisingsleer kan naar mijn mening nooit sprake zijn: de vraag van de legaliteit zou in alle 

gevallen moeten vooraf gaan aan die van de doorkruising. Deze lijn wordt bevestigd in de annotatie 

bij een uitspraak uit 2020 bij het Hof Amsterdam inzake het verhalen van misgelopen belastingen op 

trustkantoren.99 Ruim 20 jaar na het arrest Staat/Lenger komt de Hoge Raad overigens bij een 

grotendeels vergelijkbaar arrest wel tot de conclusie dat er sprake is van een onaanvaardbare 

doorkruising.100 Daarbij ging het om verhaal van extra gemaakte kosten op derden door de 

Belastingdienst via de onrechtmatige daad. De toets aan het legaliteitsbeginsel vond ook hier plaats 

voordat aan het doorkruisingsvraagstuk werd toegekomen. Schending van het legaliteitsbeginsel was 

hier echter niet aan de orde, omdat het geen belastingheffing betrof. Waar gederfde rente in 

Staat/Lenger tot belastingheffing werd gerekend en dientengevolge wel een wettelijke grondslag 

voor was vereist, was dit voor verhaal van extra kosten niet het geval.  

 

4.4 Samenvatting 

De overheid beschikt in beginsel over de vrijheid om te kiezen tussen de publiekrechtelijke en de 

privaatrechtelijke weg. Het privaatrechtelijk handelen door de overheid wordt daarbij wel mede 

genormeerd en ingekleurd door het publiekrecht. De doorkruisingsleer uit het Windmill-arrest heeft 

grenzen gesteld aan het gebruik van het privaatrecht. Wanneer sprake is van een onaanvaardbare 

doorkruising van het publiekrecht is gebruik van het privaatrecht niet toegestaan. Er wordt getoetst 

aan de doorkruisingsformule wanneer de wet zelf geen uitdrukkelijk antwoord geeft op de vraag of 

de privaatrechtelijke weg is toegestaan. De criteria van de doorkruisingsformule zijn de inhoud en 

strekking van de regeling, de rechtsbescherming en het vergelijkbaar resultaat. Er zijn meer 

maatstaven om de burger te beschermen tegen misbruik van het privaatrecht door de overheid. Er is 

soms sprake van een overlap, maar de doorkruisingsleer en de andere maatstaven doen geen 

afbreuk aan elkaars bestaansrecht en kennen in een aantal gevallen juist aanvullende werking. De 

doorkruisingsleer vormt het theoretisch kader voor het antwoord op de vraag of gebruik van het 

privaatrecht is toegestaan bij het houden van toezicht door de Belastingdienst. 

                                                           
98 HR 8 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC7062, par. 3.3. (Staat/Lenger). 
99 Hof Amsterdam 15 december 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:3461 m.nt. Redactie Vakstudie Nieuws. Het 
legaliteitsbeginsel is hier van toepassing, omdat er geen aanslag was opgelegd en dit ook niet meer mogelijk 
was. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld HR 30 januari 2004, ECLI:NL:PHR:2004:AF8839 waar de 
belastingschuld was vastgesteld en dus wel aan de voorvraag van de doorkruisingsleer werd toegekomen. 
100 HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:890. 
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5. Het DHT getoetst aan de doorkruisingsformule 

Wordt door de verplichtingen uit het convenant DHT het publiekrecht onaanvaardbaar doorkruist? In 

dit hoofdstuk wordt deze vraag beantwoord door de verplichtingen te toetsen aan de criteria uit het 

arrest Windmill. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. 

 

5.1 Verplichtingen onder het DHT 

In de voorgaande hoofdstukken is al naar voren gekomen dat een belastingplichtige door het 

ondertekenen van het convenant DHT een aantal verplichtingen op zich neemt. Deze verplichtingen 

hebben betrekking op: 

- het zorgdragen voor een aantoonbaar werkend systeem van interne beheersing, interne 

monitoring en externe controle; 

- het actief inzicht verstrekken in de fiscale strategie en relevante bedrijfsontwikkelingen die 

van invloed kunnen zijn op de fiscaliteit; 

- het inzicht geven in eventuele verstoringen waardoor eerder ingediende aangiften fouten 

kunnen bevatten; 

- het zo spoedig mogelijk indienen van aangiften over een verstreken tijdvak na het verstrijken 

van dat tijdvak. 

De doorkruisingsleer biedt de burger bescherming tegen misbruik van het privaatrecht door 

de overheid. Aangezien een convenant een overeenkomst is die tot stand komt door aanbod en 

aanvaarding101, zou je de vraag kunnen stellen of de belastingplichtige organisatie wel bescherming 

behoeft tegen gebruik van het privaatrecht door de Belastingdienst. De organisatie heeft immers de 

keuze om van het DHT af te zien. Toch kunnen er verschillende redenen zijn waardoor deze vrijheid 

in keuze niet als zodanig wordt ervaren. Vos wijst op het voorbeeld van het beursgenoteerd bedrijf 

dat aan de analisten en de pers moet uitleggen waarom het convenant niet wordt verlengd of wordt 

opgezegd.102 Of de wethouder van de gemeente die aan de Raad moet uitleggen waarom het 

convenant niet wordt verlengd. Een organisatie kan ook tot DHT besluiten uit angst voor extra 

strenge controle. Juist bij de overgang van HT naar DHT kan beëindiging het signaal afgeven dat de 

organisatie onvoldoende aantoonbaar in control is. Zoals Vos het stelt: “Heb je een convenant, dan 

hoor je bij de ‘goeien’, en heb je geen convenant, dan hoor je bij de ‘kwaaien’”.103 

                                                           
101 Hijma e.a.2016, p. 49. 
102 Rouw & Vos, TvT 2010, p. 59. 
103 Rouw & Vos, TvT 2010, p. 60. 
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In de volgende paragrafen worden de verplichtingen uit het convenant getoetst aan de 

doorkruisingsformule. De publiekrechtelijke regelingen waarmee hetzelfde resultaat wordt beoogd 

als met het convenant DHT zijn te vinden in artikel 52, artikel 47, artikel 10a, artikel 9 en artikel 10 

AWR. Met de doorkruisingsformule wordt de vraag beantwoord of de Belastingdienst zich dient te 

beperken tot de in deze regelingen toegekende publiekrechtelijke bevoegdheden of dat bij het 

houden van toezicht ook gebruik mag worden gemaakt van het privaatrecht.  

Daarnaast kan een belastingplichtige ook vrijwillig informatie verstrekken in het kader van 

vooroverleg. Op grond van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht 2021 kan een belastingplichtige een 

verzoek indienen om overleg met de inspecteur, dat kan leiden tot een standpuntbepaling van de 

inspecteur of een vaststellingsovereenkomst over de wijze waarop het recht in een specifiek geval 

moet worden toegepast. Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht 2021 kent geen bevoegdheid toe, maar 

geeft informatie over hoe de Belastingdienst uitvoering geeft aan een bestaande bevoegdheid. Om 

die reden wordt het Besluit Fiscaal Bestuursrecht niet meegenomen bij de toets aan de 

doorkruisingsformule. 

 

5.2 Een aantoonbaar werkend systeem van interne beheersing, interne monitoring en externe 

controle  

5.2.1 De publiekrechtelijke regeling: de administratieplicht (artikel 52 AWR) 

De organisatie is op grond van het convenant verplicht zorg te dragen voor een aantoonbaar 

werkend systeem van interne beheersing, interne monitoring en externe controle waardoor er 

aanvaardbare aangiften ingediend kunnen worden en belastingschulden tijdig betaald kunnen 

worden (TCF). Dit houdt niet alleen een verplichting in tot het inrichten van een dergelijk systeem, 

maar ook tot het rapporteren over de werking van het systeem.104  

Het houden van toezicht is geregeld in artikel 47 tot en met 56 AWR. Meer specifiek spelen 

hier de administratieplicht en het recht op inzage een rol. Een organisatie die in aanmerking komt 

voor een individueel convenant hoort ook thuis in de categorie administratieplichtigen in de zin van 

artikel 52, lid 2 AWR. Deze administratieplicht houdt in dat de organisatie is gehouden van alles 

betreffende hun bedrijf naar de eisen van dat bedrijf op zodanige wijze een administratie te voeren 

en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te 

                                                           
104 Vóór de doorontwikkeling was dit anders, toen was er alleen sprake van een verplichting tot het invoeren 
van een dergelijk systeem. Zie hiervoor de standaard convenantteksten in bijlage 1 en 2. 
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bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting 

overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken.105  

De vraag die hier speelt, is of het TCF, zoals vereist onder het DHT, moet worden geschaard 

onder het begrip administratie. Bij de invoering van artikel 52 AWR is aangegeven dat de 

administratie de informatie omvat welke nodig is voor een verantwoorde controle door de fiscus en 

voor een goed en rechtvaardig verloop van de belastingheffing.106 Volgens de Memorie van 

Toelichting bij het wetsvoorstel omvat, indien de organisatie van de administratieplichtige enige 

omvang aanneemt, het voeren van een administratie meer dan het te boek stellen van de financiële 

resultaten van het reilen en zeilen van de administratieplichtige. In dat geval ziet het begrip 

administratie ook op de vastlegging en toetsing van bestuurs- en beheersdaden, op de interne 

organisatie in het algemeen, het interne berichtenverkeer e.d.107 Hoewel deze opsomming niet 

limitatief bedoeld is, volgt naar mijn mening hier niet uit dat het voeren van een administratie ook 

een systeem van fiscale beheersing omvat met onderdelen zoals het benoemen van de key-risks en 

key-controls of het uitvoeren van een statistische steekproef. Naar mijn mening kan daarom niet 

worden gesteld dat artikel 52 AWR een verplichting inhoudt tot het zorgdragen voor een 

aantoonbaar werkend TCF. Met het TCF uit het convenant en artikel 52 AWR wordt wel hetzelfde 

resultaat beoogd: de benodigde informatie verkrijgen voor een goed en rechtvaardig verloop van de 

belastingheffing. 

Wanneer de belastingplichtige wel beschikt over een systeem van fiscale beheersing kan de 

controlemedewerker deze informatie gebruiken bij zijn oordeel over de aanvaardbaarheid van de 

aangifte.108 De inspecteur heeft recht op inzage van deze informatie op grond van artikel 47 AWR. 

Het gaat hier immers om gegevens welke van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Wanneer 

de informatie van onvoldoende kwaliteit is of zelfs geheel ontbreekt, kan de controlemedewerker 

geen gebruik maken van de werkzaamheden van anderen en zal hij zelf de benodigde informatie 

moeten verzamelen.  

De wet stelt geen eisen aan de aard en inrichting van het door de inspecteur op grond van 

artikel 47 tot en met artikel 56 AWR te houden toezicht. Dit staat bekend als het freies Ermessen van 

de inspecteur.109 Het maken van afspraken met de belastingplichtige over de uitvoering van 

                                                           
105 Artikel 52 AWR lid 1. 
106 Kamerstukken II 1988/99, 21287, 3, p. 3. 
107 Kamerstukken II 1988/99, 21287, 3, p. 4. 
108 Een aangifte is aanvaardbaar wanneer deze voldoet aan wet- en regelgeving en vrij is van materiële fouten. 
Controleaanpak Belastingdienst 2021, p. 5. 
109 Van der Enden & Oenema, WFR 2013, p. 546. 
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werkzaamheden ten behoeve van de controle op privaatrechtelijke grondslag wordt niet uitgesloten 

in de AWR.110 

 

5.2.2 De inhoud en strekking van artikel 52 AWR 

Zoals in de vorige paragraaf al aangegeven, kan uit de overwegingen in de Memorie van Toelichting 

worden opgemaakt dat het niet de bedoeling van de wetgever was om de belastingplichtige te 

belasten met meer administratieve verplichtingen dan die welke nodig zijn voor een verantwoorde 

controle door de fiscus en voor een goed en rechtvaardig verloop van de belastingheffing. In de 

Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de AWR is geen definitie van het 

begrip administratie opgenomen, omdat het voor iedere administratieplichtige mogelijk moet zijn 

zich binnen de gestelde randvoorwaarden te houden aan de administratieverplichting zonder dat 

inbreuk wordt gemaakt op diens vrijheid de administratie naar eigen inzicht in te richten en te 

voeren. Ook worden er geen eisen gesteld aan de administratie ten behoeve van de controle.111 De 

organisaties onder het DHT worden door het vereiste van een aantoonbaar werkend TCF wél met 

extra administratieve verplichtingen geconfronteerd. Een TCF vereist om te beginnen een analyse 

van de risico’s, een prioritering aan de hand van kans en impact, het benoemen van de risk 

response112 en het implementeren van beheersmaatregelen. Vervolgens moet er een adequaat 

werkend systeem van monitoring worden ingericht, uitgevoerd en gerapporteerd. Het convenant 

spreekt immers van een aantoonbaar werkend systeem. Ten slotte voert de belastingplichtige 

periodiek een statistische steekproef uit die qua reikwijdte en opzet in lijn is met de voorkeuren van 

de Belastingdienst, omdat er zonder deze steekproef geen sprake van maximale reductie van 

toezicht kan zijn.113 

Deze extra administratieve verplichtingen brengen ook extra kosten met zich mee voor de 

organisatie met een convenant. Wanneer de controlemedewerker de benodigde informatie zelf 

moet verzamelen, omdat hij geen gebruik kan maken van de werkzaamheden van anderen, is er geen 

regeling die het mogelijk maakt deze kosten te verhalen op de belastingplichtige. Een convenant 

onder het DHT heeft als resultaat dat een deel van de kosten van de controle op de belastingplichtige 

drukt en niet op de Belastingdienst. Gelet op de bewoording van de Memorie van Toelichting (niet 

meer administratieve verplichtingen dan nodig voor een verantwoorde controle) is dit naar mijn 

                                                           
110 Tekstra 2014, p. 45. 
111 Kamerstukken II 1988/99, 21287, 3, p. 10. 
112 Risk response: de risicobereidheid van een organisatie, waarbij deze de risico’s kan accepteren, vermijden, 
afdekken, verzekeren of verminderen. Good Practices Fiscale beheersing 2021, p. 20. 
113 Handboek Controle 2020, p. 161. 
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mening niet in lijn met de bedoeling van de wetgever. In een arrest uit 2020 merkt de Hoge Raad 

hierover op: “De kosten van controle van de belastingaangiften behoren tot de normale kosten van 

de belastingheffing. Deze plegen van oudsher niet ten laste van individuele belastingplichtigen te 

komen, maar te worden voldaan uit de algemene middelen.”114 In lijn met het arrest 

Brandweerkosten115 uit paragraaf 4.2 kan mijns inziens worden gesteld dat wanneer de wetgever het 

wenselijk had geacht dergelijke kosten voor rekening van de belastingplichtige te laten komen, het 

voor de hand had gelegen dat hij hiervoor een regeling had getroffen die dit mogelijk maakt.  

 

5.2.3 Rechtsbescherming 

Wat als nu de werking van het TCF onvoldoende is naar de maatstaven van de 

Belastingdienst? Voor organisaties die nu al een convenant HT hebben en deze willen omzetten naar 

een convenant onder de nieuwe voorwaarden is dit scenario uitgewerkt door de Belastingdienst. 

Deze organisaties moeten voordat het oude convenant afloopt een self-assessment opstellen, 

inclusief een plan van aanpak op basis waarvan de organisatie wel kan voldoen. Als de organisatie 

nog meer tijd nodig heeft, kan uiterlijk in 2023 een nieuw convenant worden gesloten.116 Maar wat 

als het systeem dan nog onvoldoende is? Of als een organisatie zonder convenant geen toegang 

krijgt tot het DHT? Ook kan zich een situatie voordoen waarbij de organisatie wel inspanning heeft 

geleverd om tot een werkend systeem te komen, maar het toezicht door de Belastingdienst daar 

vervolgens niet op wordt afgestemd. 

Een organisatie kan in bovengenoemde situaties met een nadeel worden geconfronteerd. Er 

kunnen kosten zijn gemaakt om tot een werkend TCF te komen. Of er is sprake van politieke schade 

voor het bestuur van een lagere overheid of imagoschade voor een beursgenoteerde organisatie. De 

beslissing over het wel of niet toelaten tot DHT of het wel of niet afstemmen van het toezicht is 

binnen het gesloten stelsel van bestuurlijk beroep van het belastingrecht van bezwaar en beroep 

uitgesloten.117 De organisatie zal zich moeten wenden tot de civiele rechter. Dit organisatie met een 

convenant heeft hierbij geen eenvoudige positie118, waardoor er naar mijn mening sprake is van 

verminderde rechtsbescherming. 

 

                                                           
114 HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:890. 
115 HR 11 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0788 (Brandweerkosten). 
116 Informatieblad: De belangrijkste veranderingen voor organisaties in de categorie Groot, 
https://bdcommunicatie.pleio.nl, 2 november 2020. 
117 Fiscaal toezicht op maat. Soepel waar het kan, streng waar het moet 2012, p. 89. 
118 Oenema 2014, p. 282. 



35 
 

5.2.4 Een vergelijkbaar resultaat 

De organisatie is op grond van artikel 47 AWR gehouden desgevraagd aan de inspecteur de gegevens 

en inlichtingen te verstrekken welke voor de belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen 

zijn. Het TCF is daarbij een adequaat hulpmiddel. Het geeft de controlemedewerker inzicht in 

hetgeen de organisatie al heeft geregeld ter beheersing van de risico’s. Zoals in de voorgaande 

paragrafen reeds aangegeven, is het niet noodzakelijk dat de belastingplichtige het voorwerk doet. 

Het inrichten van een TCF behoort niet tot de administratieplicht en de controlemedewerker kan bij 

afwezigheid van een TCF de benodigde informatie zelf verzamelen. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat via de publiekrechtelijk weg een vergelijkbaar resultaat kan worden behaald.  

Uit het eerder aangehaalde arrest Staat/Magnus volgt echter dat het niet alleen om het 

eindresultaat gaat, maar ook om de wijze waarop. Het aspect van de kosten, tijd en inspanning mag 

volgens de Hoge Raad niet worden geabstraheerd van de vraag of een vergelijkbaar resultaat kan 

worden behaald.119 Wanneer de belastingplichtige een deel van de werkzaamheden zelf uitvoert zijn 

er voor de Belastingdienst minder kosten, tijd en inspanning gemoeid met een controle. Hieruit zou 

je kunnen concluderen dat met dit aspect de deur naar de privaatrechtelijke route wordt opengezet. 

Naar mijn mening kan deze vraag echter niet los van het criterium inhoud en strekking worden 

beantwoord. In het arrest beschikte de Staat reeds op grond van de publiekrechtelijke regeling over 

de mogelijkheid om gemaakte kosten te verhalen op degene die aansprakelijk is. De 

privaatrechtelijke weg sloot in dit geval aan bij de bedoeling van de wetgever. De AWR biedt deze 

ruimte niet, waardoor de lijn van dit arrest naar mijn mening niet kan worden doorgetrokken. 

 

5.2.5 Conclusie 

Het maken van privaatrechtelijke afspraken over het opstellen van een systeem van fiscale 

beheersing wordt niet uitgesloten in de AWR. Door deze afspraken komt een deel van de kosten van 

controle van de belastingaangiften voor rekening van de organisatie. Naar mijn mening verzet de 

inhoud en strekking van artikel 52 AWR, gelet op de bewoording van de Memorie van Toelichting, 

zich hier tegen. Door de Hoge Raad is in 2020 bevestigd dat de kosten van controle dienen te worden 

voldaan uit de algemene middelen. De Belastingdienst kan op grond van artikel 47 AWR zelf de voor 

een controle benodigde informatie verzamelen. Wanneer bij de organisatie nadeel ontstaat door de 

gemaakte afspraken staat hier geen bezwaar of beroep voor open. Naar mijn mening kan worden 

                                                           
119 HR 22 oktober 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1107 par. 2.2 (Staat/Magnus). 
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geconcludeerd dat er voor dit onderdeel van het convenant sprake is van een onaanvaardbare 

doorkruising. 

 

5.3. Actief inzicht verstrekken in de fiscale strategie en relevante bedrijfsontwikkelingen  

5.3.1 De publiekrechtelijke regeling: de informatieplicht (artikel 47 AWR) 

Een organisatie onder DHT is verplicht actief inzicht te verstrekken in de fiscale strategie en relevante 

bedrijfsontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de fiscaliteit.120  

Artikel 47 AWR regelt de informatieplicht. Hier is geregeld dat een ieder gehouden is 

desgevraagd gegevens en inlichtingen te verstrekken en de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers voor raadpleging beschikbaar te stellen wanneer deze van belang kunnen zijn voor 

de belastingheffing. Zowel het privaatrechtelijke convenant als de publiekrechtelijke regeling hebben 

tot doel om informatie te vergaren om tot een juiste belastingheffing te komen. Van belang in artikel 

47 AWR is echter het woord ‘desgevraagd’. De informatieplicht komt slechts tot stand op verzoek 

van de inspecteur en zonder verzoek bestaat er geen verplichting voor de belastingplichtige.  

Ook bij de informatieplicht beschikt de Inspecteur over de discretionaire bevoegdheid om 

het proces van toezicht naar eigen inzicht in te richten. Het maken van privaatrechtelijke afspraken 

met de belastingplichtige over het verstrekken van informatie ten behoeve van de controle wordt 

niet uitgesloten door de AWR. 

 

5.3.2 De inhoud en strekking van artikel 47 AWR 

In de Memorie van Toelichting is aangegeven dat het in artikel 47 gaat om individuele vragen die een 

individueel antwoord vragen. Rechtmatig is daarbij elk verzoek van de inspecteur gericht op het 

verwerven van de kennis van gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Het 

woord desgevraagd geeft aan dat het hier niet gaat om een verplichting tot zogenaamde spontane 

informatieverstrekking, laat staan om spontane periodieke informatieverstrekking. Anders gezegd: 

de inspecteur moet een contribuabele vooraf verzoeken opgaaf te doen met betrekking tot fiscaal 

relevante voorvallen of gebeurtenissen in de fiscaal relevante periode.121  

                                                           
120 Vóór de doorontwikkeling was dit anders: in plaats van de fiscale strategie en alle relevante 
bedrijfsontwikkelingen, hoefde de organisatie alleen informatie te verstrekken over zaken waarover verschil 
van inzicht kon ontstaan. 
121 Kamerstukken II 1988/99, 21287, 3, p. 21. 
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Oenema en Van der Enden buigen zich over de vraag of de proactieve informatieverplichting 

uit het convenant wellicht kwalificeert als een doorlopend verzoek ex art. 47 AWR.122 De inspecteur 

is immers vrij om te bepalen in welke vorm, op welke plaats en op welke termijn hij bij iemand 

informatie vraagt.123 Met hen ben ik van mening dat dit niet het geval is. Er is geen sprake van een 

concreet en voldoende duidelijk verzoek van de inspecteur en daarnaast kan de informatie 

betrekking hebben op acties die niet doorgaan of op andere wijze worden uitgevoerd. Wanneer de 

wetgever het wenselijk had geacht dat een bepaalde groep belastingplichtigen wel periodiek en 

spontaan informatie zou verstrekken, had hij een regeling kunnen treffen die dit mogelijk maakt voor 

de organisaties die voldoen aan de voorwaarden van de categorieën Top en Groot.  

 

5.3.3 Rechtsbescherming 

De organisatie met een convenant levert informatie sneller aan om tot een tijdige en juiste aangifte 

te komen, maar dit kan voor een nadeliger positie zorgen in de situatie dat gunstige jurisprudentie 

niet kan worden afgewacht.  

In een arrest waarbij een gemeente in het kader van HT afspraken had gemaakt over 

gedeeltelijke compensatie van btw op re-integratie trajecten, achtte het Hof de belanghebbende 

gebonden aan de gemaakte afspraak. De gevolgen van latere jurisprudentie, waarbij de btw volledig 

compensabel was, konden niet worden verwerkt.124 Voor een organisatie zonder privaatrechtelijk 

gemaakte afspraken stond deze route nog wel open. Zij konden op basis van artikel 9 lid 4 van de 

Wet op het BTW-compensatiefonds om nieuwe jaarbeschikkingen BTW-compensatiefonds vragen. Er 

is in dit geval sprake van een duidelijk nadeel voor de organisatie onder HT. 

Wanneer een organisatie of de Belastingdienst de afspraken uit het convenant niet nakomt, 

staat alleen de route naar de civiele rechter open. Indien een belastingplichtige niet aan de 

informatieplicht op grond van artikel 47 AWR voldoet, kan de inspecteur sinds 1 juli 2011 een 

informatiebeschikking afgeven.125 Deze beschikking beoogt rechtsbescherming te bieden, nu de 

belastingplichtige tegen deze beschikking in bezwaar en beroep kan komen. Slechts na een 

onherroepelijke informatiebeschikking kan omkering en verzwaring van de bewijslast volgen.126 De 

ingang naar de civiele rechter staat echter ook nog steeds open in het vierde lid van artikel 52a AWR. 

De organisatie onder HT bevindt zich in dat opzicht niet in een nadeliger positie. Wanneer de 

                                                           
122 Van der Enden & Oenema, WFR 2013, p. 547. 
123 Feteris 2007, p. 253. 
124 Hof Arnhem-Leeuwarden 5 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:81, par. 4.3. 
125 Artikel 52a AWR. 
126 America & Waaijer, WFR 2012, p. 565. 
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Belastingdienst het convenant beëindigt vanwege onjuiste of niet verstrekte informatie kunnen de in 

paragraaf 5.2.3 beschreven onzekerheden en nadelen zich hier ook voordoen.  

 

5.3.4 Een vergelijkbaar resultaat 

Een organisatie onder het DHT levert spontaan en periodiek alle relevante informatie aan. Sinds de 

doorontwikkeling betreft het niet langer alleen de informatie waarover verschil van inzicht kan 

bestaan. Bij de informatieplicht op grond van artikel 47 AWR gaat het om het geven van informatie 

op verzoek en om individuele vragen die een individueel antwoord vragen. Wat je niet weet, kan je 

niet vragen en daarom lijkt op het eerste gezicht de informatieplicht uit het convenant een ander 

resultaat te geven. Anderzijds is het onwaarschijnlijk dat bij een uitgebreid boekenonderzoek 

informatie kan worden achtergehouden. Naar mijn mening kan daarom worden gesteld dat het 

verschil vooral zit in de wijze waarop het resultaat kan worden verkregen.  

Bij een organisatie zonder HT moet de controlemedewerker de benodigde informatie zelf 

verzamelen. Uit het in paragraaf 5.2.4 aangehaalde arrest Staat/Magnus volgt dat ook de wijze 

waarop het eindresultaat kan worden gehaald van belang is. Het aspect van de kosten, tijd en 

inspanning mag volgens de Hoge Raad niet worden geabstraheerd van de vraag of een vergelijkbaar 

resultaat kan worden behaald.127 Zonder HT zijn er voor de Belastingdienst inderdaad meer kosten, 

tijd en inspanning gemoeid met een controle. In de Tweede nota van wijziging is ten aanzien artikel 

47 AWR opgemerkt dat de Belastingdienst zijn bevoegdheden op redelijke wijze dient uit te oefenen 

en het geenszins de bedoeling is dat de Belastingdienst, alleen lettend op eigen gemak, de 

betrokkenen op hoge kosten zou mogen jagen.128 Nu het aspect van kosten, tijd en inspanning in 

strijd is met de inhoud en strekking van artikel 47 AWR, moet naar mijn mening moet ook hier het 

resultaat worden gekoppeld aan het criterium inhoud en strekking. 

 

5.3.5 Conclusie 

Het maken van privaatrechtelijke afspraken over het spontaan en periodiek geven van informatie 

wordt niet uitgesloten in de AWR. Het geven van informatie op verzoek van de inspecteur op grond 

van artikel 47 AWR leidt, weliswaar met meer tijd, kosten en inspanning voor de Belastingdienst, tot 

hetzelfde resultaat. Het aspect van het voordeel in kosten, tijd en inspanning is naar mijn mening in 

strijd met de inhoud en strekking van de publiekrechtelijke regeling van artikel 47 AWR. Het was niet 

                                                           
127 HR 22 oktober 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1107 par. 2.2 (Staat/Magnus). 
128 Kamerstukken II 1991/92, 21287, 9, p. 8. 
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de bedoeling van de wetgever dat de Belastingdienst, alleen lettend op eigen gemak, de betrokkenen 

op hoge kosten zou mogen jagen. Ook kan de organisatie nadeel ondervinden bij latere, gunstige 

jurisprudentie. Naar mijn mening kan worden geconcludeerd dat er voor dit onderdeel, met name op 

grond van de inhoud en strekking van artikel 47 AWR, sprake is van een onaanvaardbare 

doorkruising. 

 

5.4 Inzicht geven in eventuele verstoringen waardoor eerder ingediende aangiften fouten kunnen 

bevatten  

5.4.1 De publiekrechtelijke regeling: mededeling van onjuistheden of onvolledigheden (artikel 10a 

AWR) 

Onder het DHT is de organisatie verplicht inzicht te geven in eventuele verstoringen waardoor eerder 

ingediende aangiften fouten kunnen bevatten.  

De AWR kent een vergelijkbare verplichting in artikel 10a: In bij algemene maatregel van 

bestuur aan te wijzen gevallen kunnen belastingplichtigen of inhoudingsplichtigen worden gehouden 

de inspecteur eigener beweging mededeling te doen van onjuistheden of onvolledigheden in voor de 

belastingheffing van belang zijnde gegevens en inlichtingen die hun bekend zijn of zijn geworden.  

Het belang van artikel 10a AWR en het belang van de bepaling in het convenant zijn gelijk 

aan elkaar. De verplichting uit artikel 10a AWR kent echter zeer beperkte werking, terwijl onder het 

DHT inzicht moet worden gegeven in alle gevallen waarin door eventuele verstoringen eerder 

ingediende aangiften fouten kunnen bevatten. Ten aanzien van het inzicht geven in gemaakte fouten 

kan daarom worden gesteld dat de verplichting onder het DHT ruimer is. De AWR verzet zich echter 

niet tegen het maken van afwijkende privaatrechtelijke afspraken. 

 

5.4.2 De inhoud en strekking van artikel 10a AWR 

De verplichting uit artikel 10a AWR past volgens het kabinet bij de gedeelde verantwoordelijkheid die 

de Belastingdienst en de belastingplichtige hebben voor de beschikbaarheid van de voor de 

belastingheffing relevante informatie.129 De verplichting is met een ongeclausuleerde 

delegatiebevoegdheid opgenomen in artikel 10a AWR.130 De meldingsplicht kan zonder inhoudelijke 

                                                           
129 Kamerstukken II 2011/12, 33 004, 3, p. 18. 
130 Van Eijsden & Verhage, WFR 2011, p. 1651. 
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parlementaire toetsing worden uitgebreid.131 Op dit moment is de meldingsplicht van toepassing op 

de volgende vier gevallen: de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto, de verklaring geen 

privégebruik auto, de bestrijding van de Edelweissroute en de suppleties omzetbelasting.  

Onder het DHT is de organisatie verplicht inzicht te geven in eventuele verstoringen 

waardoor eerder ingediende aangiften fouten kunnen bevatten. Deze verplichting gaat verder dan de 

vier hierboven genoemde gevallen. Desondanks kan naar mijn mening worden geoordeeld dat dit in 

lijn is met de inhoud en strekking van artikel 10a AWR. Zeker wanneer je kijkt naar de bedoeling van 

de wetgever bij de invoering van artikel 10a AWR. Het kabinet achtte het ongewenst dat de 

belastingplichtige achterover kon leunen wanneer hem bekend was of werd dat door hem eerder 

verstrekte informatie onjuist of onvolledig was. Hoewel het kabinet niet voornemens is om binnen 

afzienbare termijn meer gevallen onder de informatieverplichting te brengen, is deze mogelijkheid 

tot uitbreiding er wel.132 

 

5.4.3 Rechtsbescherming 

Wanneer de belastingplichtige niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel 10a AWR kan de 

Belastingdienst een bestuurlijke boete opleggen op grond van artikel 10a lid 3 AWR. Wanneer er 

sprake is van opzet of grove schuld van de belastingplichtige bedraagt de boete maximaal 100 % van 

het bedrag aan belasting dat als gevolg van het niet nakomen van de verplichting niet is of zou zijn 

geheven.  

Wanneer een belastingplichtige met een convenant niet uit eigen beweging melding maakt 

van één van de in artikel 10a AWR geregelde gevallen, komt de vraag op of de Belastingdienst zich 

beroept op het convenant of gebruik zal maken van haar publiekrechtelijke bevoegdheid. In het 

convenant is opgenomen dat bestaande wet- en regelgeving in stand blijft naast het convenant. 

Volgens Oenema is terughoudendheid bij het gebruik van de informatievorderingsbevoegdheid van 

art. 47 AWR ten tijde van een handhavingsconvenant gepast in verband met het wederzijds 

vertrouwen.133 Naar mijn mening kan deze conclusie niet worden doorgetrokken naar toepassing van 

artikel 10a AWR. Wanneer de belastingplichtige bekend is met een fout in de aangifte en hier niet uit 

eigen beweging melding van maakt, maken mijns inziens het vertrouwen en daarmee het convenant 

                                                           
131 Hier is kritiek op geweest. Zie o.a. de reactie van NOB op deze eenvoudige mogelijkheid tot uitbreiding. 
Commentaar Belastingplan 2012 NOB 2011. 
132 Kamerstukken II 2011/12, 33 004, 3, p. 18. 
133 Oenema, WFR 2010, p. 34. 
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plaats voor de publiekrechtelijke regeling. In deze gevallen is er dan ook geen verschil in 

rechtsbescherming tussen de organisatie met en de organisatie zonder convenant. 

Wanneer een organisatie met een convenant niet uit eigen beweging melding maakt in 

andere gevallen dan geregeld in artikel 10a AWR, kan de Belastingdienst zich beroepen op het 

convenant. Er is dan sprake van wanprestatie door de organisatie. Wanneer de Belastingdienst 

bekend is met de fout in de aangifte, kan hij de te weinig geheven belasting echter ook navorderen 

op grond van artikel 16 AWR. De mate van rechtsbescherming zal ook in deze gevallen niet afwijken 

van de rechtsbescherming van een organisatie zonder convenant. Wel kan de organisatie ook hier 

worden geconfronteerd met de nadelen van beëindiging van het convenant door de Belastingdienst. 

 

5.4.4 Een vergelijkbaar resultaat 

Wanneer de organisatie uit eigen beweging melding maakt van fouten in de aangifte in andere 

gevallen dan die in artikel 10a AWR geregeld zijn, kan niet worden gesteld dat er sprake is van een 

vergelijkbaar resultaat. Door het convenant beschikt de Belastingdienst over informatie waarover op 

grond van alleen de publiekrechtelijke regeling niet over zou kunnen worden beschikt. Het criterium 

van het vergelijkbare resultaat kan zowel voor als tegen het toelaten van het gebruik van het 

privaatrecht pleiten. Het feit dat een publiekrechtelijke bevoegdheid bestaat, kan meebrengen dat 

gebruik van het privaatrecht is uitgesloten. Hetzelfde geldt echter wanneer een publiekrechtelijke 

bevoegdheid ontbreekt nu daaruit kan worden afgeleid dat de wetgever een dergelijke bevoegdheid 

in het geheel niet heeft willen toekennen.134 Nu de inhoud en strekking van artikel 10a AWR zich naar 

mijn mening niet verzetten, pleit mijns inziens het verschil in resultaat hier vóór het toelaten van het 

gebruik van het privaatrecht.  

 

5.4.5 Conclusie 

Het maken van privaatrechtelijke afspraken over het uit eigen beweging melden van fouten in eerder 

ingediende aangiften wordt niet uitgesloten in de AWR. Ook de inhoud en strekking van de 

publiekrechtelijke regeling van artikel 10a AWR verzetten zich naar mijn mening niet tegen het in een 

convenant opnemen van een dergelijke verplichting.  

                                                           
134 Scheltema, in: GS Onrechtmatige daad, V.2.3.6.2 (online, bijgewerkt 6 januari 2021). 
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De privaatrechtelijke route doet geen afbreuk aan de rechtsbescherming van een organisatie 

met een convenant onder het DHT en het niet kunnen bereiken van eenzelfde resultaat pleit hier 

juist vóór het gebruik van de privaatrechtelijke route. Naar mijn mening kan hier dan ook tot de 

conclusie worden gekomen dat er voor dit onderdeel geen sprake is van een onaanvaardbare 

doorkruising. 

 

5.5 De termijn voor indiening van de aangifte 

De verplichting tot het doen van aangifte volgt uit artikel 8 AWR. De termijn voor het indienen van de 

aangifte is geregeld in artikel 9 en 10 AWR. In artikel 9 is opgenomen dat met betrekking tot 

belastingen welke bij wege van aanslag worden geheven, de aangifte moet worden gedaan binnen 

een maand na het uitnodigen tot het doen van aangifte. Op grond van het tweede lid is de inspecteur 

bevoegd deze termijn te verlengen.135 Met betrekking tot belastingen welke op aangifte moeten 

worden voldaan of afgedragen, moet de aangifte worden gedaan binnen een maand na het einde 

van het tijdvak. Heeft de aangifte niet betrekking op een tijdvak, dan wordt zij gedaan binnen een 

door de inspecteur gestelde termijn van ten minste een maand.136 

In het derde lid van artikel 9 is bepaald dat de inspecteur niet eerder dan na verloop van de 

in het eerste, onderscheidenlijk het tweede lid bedoelde termijn de belastingplichtige kan aanmanen 

binnen een door hem te stellen termijn aangifte te doen. In het convenant is opgenomen dat de 

belastingplichtige zo spoedig mogelijk de aangifte indient. De Belastingdienst geeft echter geen 

nadere uitleg van het begrip ‘zo spoedig mogelijk’. Naar mijn mening kan daarom, in combinatie met 

het derde lid van artikel 9 worden geconcludeerd dat de verplichting in het convenant als een 

inspanningsverplichting worden opgevat en niet als een resultaatsverplichting. Aan de 

doorkruisingsvraag wordt niet meer toegekomen. 

 

5.6 Conclusie 

Bij twee van de vier verplichtingen uit het convenant is er naar mijn mening sprake van een 

onaanvaardbare doorkruising. De inhoud en strekking van de publiekrechtelijke regeling verzet zich 

tegen het maken van privaatrechtelijke afspraken over het opstellen van een TCF. Hetzelfde kan 

worden gesteld voor het spontaan en periodiek inzicht verstrekken in de fiscale strategie en 

relevante bedrijfsontwikkelingen. Het convenant DHT zou daarom op deze twee punten moeten 

                                                           
135 Artikel 9 AWR. 
136 Artikel 10 AWR. 
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worden aangepast. Bij het uit eigen beweging melden van fouten in eerder ingediende aangiften is er 

naar mijn mening geen sprake van een onaanvaardbare doorkruising. Het zo spoedig mogelijk 

indienen van aangiften kan als een inspanningsverplichting worden opgevat en niet als een 

resultaatsverplichting, waardoor aan de doorkruisingsvraag niet meer wordt toegekomen. 

Zoals in paragraaf 5.1 al aangegeven kan een belastingplichtige ook vrijwillig informatie 

verstrekken in het kader van vooroverleg. Het verschil met het verstrekken van informatie onder het 

DHT is dat bij vooroverleg de belastingplichtige per situatie over een keuze beschikt. Een 

belastingplichtige organisatie met een convenant heeft de verplichting om inzicht te verstrekken in 

alle relevante bedrijfsontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de fiscaliteit. Het vooroverleg is 

dan ook nog steeds een geschikt alternatief, dat meer vrijheid van handelen geeft en tot een lager 

tijdsbeslag en dus tot lagere kosten leidt.137 Daarnaast is het handhavingsbeleid van de 

Belastingdienst gebaseerd op het selecteren van risico's en financiële belangen. Je zou verwachten 

dat op basis van dit beleid al reductie van het toezicht plaatsvindt wanneer bij een controle gebruik 

kan worden gemaakt van het voorwerk van de belastingplichtige organisatie. 

  

                                                           
137 De Groot, NLF, 2021/2, p. 5. 
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6. Samenvatting en conclusie 

Is er bij het tot stand komen en uitvoering geven aan een individueel convenant onder het DHT 

sprake van misbruik van het privaatrecht door de Belastingdienst volgens de criteria van de 

doorkruisingsleer zoals deze door de HR zijn geïntroduceerd in het Windmill-arrest?  

Voor het antwoord op deze vraag is eerst gekeken wat HT precies inhoudt en welke 

wijzigingen doorgevoerd zijn bij de doorontwikkeling. Bij HT maken de belastingplichtige en de 

Belastingdienst afspraken over o.a. informatieverstrekking, fiscale beheersing en het werken in de 

actualiteit. Wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie zijn hierbij de kernbegrippen. Bij 

belastingplichtigen met HT kan het niveau en de intensiteit van het toezicht worden afgestemd op de 

mate waarin de belastingplichtige fiscaal in control is. Hierdoor kan tot een effectieve en efficiënte 

werkwijze worden gekomen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant.  

Bij de doorontwikkeling in 2020 zijn de eisen aangescherpt. De verplichting tot invoering van 

een fiscaal beheersingssysteem is gewijzigd in een aantoonbaar werkend beheersingssysteem 

vóórdat het convenant wordt ondertekend. Het voorleggen van ingenomen standpunten met 

betrekking tot zaken waarover verschil van inzicht kan ontstaan is gewijzigd in het actief inzicht 

verstrekken in alle relevante bedrijfsontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de fiscaliteit. 

Daarnaast dient de organisatie inzicht te geven in fouten in eerder ingediende aangiften. Ook worden 

er nadere voorwaarden gesteld aan de deelnemers van HT ten aanzien van de omvang en de 

geschiktheid. 

Om de vraag ten aanzien van de doorkruisingsleer te kunnen beantwoorden, moet eerst de 

juridische kwalificatie van het convenant DHT worden vastgesteld. Wanneer er geen sprake is van 

privaatrecht, kan er immers ook geen sprake zijn van een doorkruising van het publiekrecht. Vóór de 

doorontwikkeling was in de literatuur de uitkomst telkens een van de volgende drie categorieën: een 

gentlemen’s agreement, een (publiekrechtelijke) bevoegdhedenovereenkomst of een wederkerige 

privaatrechtelijke overeenkomst.  

De afspraken in het convenant DHT zijn bepaalbaar en afdwingbaar en in de tekst zijn geen 

zinsneden opgenomen die zouden kunnen duiden op een inspanning of intentie. Het opnemen van 

bijvoorbeeld het woord ‘aantoonbaar’ in het nieuwe convenant sluit mijns inziens de vrijblijvendheid 

juist uit en duidt op een resultaatsverplichting. De kwalificatie als gentlemen’s agreement valt 

hiermee naar mijn mening dus af. Ook is er naar mijn mening geen sprake van een 

bevoegdhedenovereenkomst. Het convenant regelt namelijk méér dan de publiekrechtelijke 

bevoegdheden waar de Belastingdienst op grond van de AWR over beschikt. Bovendien dient bij een 
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bevoegdhedenovereenkomst aan de overheidszijde het bevoegd orgaan op te treden als 

contractspartij. Bij het convenant HT zou dientengevolge de inspecteur de aangewezen partij zijn. 

Het nieuwe model-convenant wordt echter ondertekend door een ambtenaar met de titel 

Teamleider, namens de Belastingdienst. Naar mijn mening is er wel sprake van een wederkerige 

privaatrechtelijke (beleids)overeenkomst. Het convenant kwalificeert als meerzijdige rechtshandeling 

aangezien het convenant niet eerder tot stand komt dan dat beide partijen hebben ondertekend. Het 

privaatrechtelijke en verbintenisscheppende karakter is hiervoor al duidelijk geworden. Het 

convenant is ten slotte wederkerig, nu elk van beide partijen een verbintenis op zich neemt ter 

verkrijging van de prestatie waartoe de wederpartij zich daartegenover jegens haar verbindt. 

Volgens de tweewegenleer heeft de overheid de keuze tussen de publiekrechtelijke en de 

privaatrechtelijke weg. Deze vrijheid is aan banden gelegd door de doorkruisingsleer, welke door de 

Hoge Raad werd geïntroduceerd in het Windmill-arrest. De doorkruisingsleer biedt de burger 

bescherming tegen misbruik van het privaatrecht door de overheid. De doorkruisingsformule begint 

met de vraag of de wet zelf een uitdrukkelijk antwoord geeft op de vraag of de privaatrechtelijke weg 

is toegestaan. Wanneer het antwoord op de voorvraag negatief is, zijn er drie criteria die bepalend 

zijn voor het antwoord op de vraag of het gebruik van het privaatrecht is toegestaan of dat er sprake 

is van een onaanvaardbare doorkruising: 

- de inhoud en strekking van de betrokken regeling; 

- de rechtsbescherming; 

- een vergelijkbaar resultaat. 

Aangezien een convenant een overeenkomst is die tot stand komt door aanbod en 

aanvaarding , zou je de vraag kunnen stellen of de belastingplichtige organisatie wel bescherming 

behoeft tegen gebruik van het privaatrecht door de Belastingdienst. De organisatie heeft immers de 

keuze om van het DHT af te zien. Toch kunnen er verschillende redenen zijn waardoor deze vrijheid 

in keuze niet als zodanig wordt ervaren, zoals politieke schade of imagoschade wanneer het 

convenant niet wordt verlengd. Een organisatie kan ook tot DHT besluiten uit angst voor extra 

strenge controle. Juist bij de overgang van HT naar DHT kan beëindiging het signaal afgeven dat de 

organisatie onvoldoende aantoonbaar in control is. 

Om te beoordelen of er sprake is van misbruik van het privaatrecht, dienen de verplichtingen 

uit het convenant te worden getoetst aan de doorkruisingsformule. Het convenant bevat een viertal 

verplichtingen voor de belastingplichtige organisatie: 

- het zorgdragen voor een aantoonbaar werkend systeem van interne beheersing, interne 

monitoring en externe controle; 
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- het actief inzicht verstrekken in de fiscale strategie en relevante bedrijfsontwikkelingen die 

van invloed kunnen zijn op de fiscaliteit; 

- het inzicht geven in eventuele verstoringen waardoor eerder ingediende aangiften fouten 

kunnen bevatten; 

- het zo spoedig mogelijk indienen van aangiften over een verstreken tijdvak na het verstrijken 

van dat tijdvak. 

Bij twee van de vier verplichtingen uit het convenant is er naar mijn mening sprake van een 

onaanvaardbare doorkruising. In de AWR wordt het maken van privaatrechtelijke afspraken over het 

houden van toezicht niet uitgesloten. De inhoud en strekking van de publiekrechtelijke regeling, de 

administratieplicht uit artikel 52 AWR, verzet zich naar mijn mening echter tegen het maken van 

privaatrechtelijke afspraken over het opstellen van een systeem van fiscale beheersing. Door deze 

afspraken komt een deel van de kosten van controle van de belastingaangiften voor rekening van de 

organisatie en dit sluit niet aan bij de bedoeling van de wetgever. De Hoge Raad heeft in 2020 

bevestigd dat de kosten van controle van de belastingaangiften tot de normale kosten van de 

belastingheffing behoren en deze van oudsher niet ten laste van individuele belastingplichtigen 

plegen te komen, maar dienen te worden voldaan uit de algemene middelen. Bovendien kan de 

Belastingdienst op grond van artikel 47 AWR zelf de voor een controle benodigde informatie 

verzamelen. Ten slotte is de organisatie, wanneer er nadeel ontstaat door de gemaakte afspraken, 

aangewezen op de civiele rechter. 

Hetzelfde kan worden gesteld voor het spontaan en periodiek inzicht verstrekken in de 

fiscale strategie en relevante bedrijfsontwikkelingen. Met de bevoegdheid van de inspecteur op 

grond van artikel 47 AWR kan, weliswaar met meer tijd, kosten en inspanning, hetzelfde resultaat 

worden bereikt. Het aspect van het voordeel in kosten, tijd en inspanning is naar mijn mening nu juist 

in strijd met de inhoud en strekking van de publiekrechtelijke regeling van artikel 47 AWR. Het was 

niet de bedoeling van de wetgever dat de Belastingdienst, alleen lettend op eigen gemak, de 

betrokkenen op hoge kosten zou mogen jagen. De organisatie ondervindt bovendien nadeel bij 

latere, gunstige jurisprudentie. Naar mijn mening kan daarom ook hier worden geconcludeerd dat er 

sprake is van een onaanvaardbare doorkruising. 

Bij het uit eigen beweging melden van fouten in eerder ingediende aangiften is er naar mijn 

mening geen sprake van een onaanvaardbare doorkruising. Het zo spoedig mogelijk indienen van 

aangiften kan als een inspanningsverplichting worden opgevat en niet als een resultaatsverplichting, 

waardoor aan de doorkruisingsvraag niet meer wordt toegekomen. 
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 Een belastingplichtige kan ook vrijwillig informatie verstrekken in het kader van vooroverleg. 

Het verschil met het verstrekken van informatie onder het DHT is dat bij vooroverleg de 

belastingplichtige per situatie over een keuze beschikt. Een belastingplichtige organisatie met een 

convenant heeft de verplichting om inzicht te vertrekken in alle relevante bedrijfsontwikkelingen die 

van invloed kunnen zijn op de fiscaliteit. Het vooroverleg is dan ook nog steeds een geschikt 

alternatief, dat meer vrijheid van handelen geeft en tot een lager tijdsbeslag en dus tot lagere kosten 

leidt. Daarnaast is het handhavingsbeleid van de Belastingdienst gebaseerd op het selecteren van 

risico's en financiële belangen. Je zou verwachten dat op basis van dit beleid al reductie van het 

toezicht plaatsvindt wanneer bij een controle gebruik kan worden gemaakt van het voorwerk van de 

belastingplichtige organisatie. 
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