
Con clu sie van Advo caat-Ge ne raal 

voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van 

Advo ca ten-Ge ne raal aan de be las ting ka mer van de Hoge Raad 

op ba sis van 704 con clu sies over een pe ri o de van 

tien jaar (1996-2006)



Vrou we Justitia

De il lu stra tie op de co ver van deze edi tie is ge maakt door Li set te Over weel-Mons hou wer (1967). Na

haar stu die Ne der lands recht aan de Eras mus Uni ver si teit Rot ter dam heeft zij ge werkt als se ni or ge -

rechts se cre ta ris, eerst bij het Ge rechts hof ‘s-Gra ven ha ge en ver vol gens bij de Recht bank Dor drecht.

Deze werk zaam he den heb ben haar ge ïnspireerd tot het ma ken van een col lec tie recht bank schil de rij en,

waar mee zij on der an de re bij enk ele recht bank en en in het Pa leis van Jus ti tie in Den Haag heeft ge ëx -

poseerd. In haar ove ri ge schil der werk legt zij zich ook toe op di ver se an de re thema’s zo als mu ziek, bal -

let en na tuur. Een deel van haar werk is te zien op www.jus to ver art.com.

Pagina 2 Special Fiscaal up to Date
oktober 2008

Hoof dre dac teur: 
Mw. mr. M.T.J.M.C. Lig ten berg

Re dac tie: 
Drs. S.C.M. Oo mens 
Mw. drs. A.N.C. Lig ten berg

Be zui den hout se weg 1 
Post bus 11620 
2502 AP Den Haag 
Te le foon (070) 315 97 50 
Te le fax (070) 315 97 55 
E-mail: re dac tie@futd.nl

Dit is een speciale uitgave van
Fiscaal up to Date BV©. Fiscaal
up to Date BV geeft een
gelijknamige wekelijkse
nieuwsbrief en dagelijkse e-mail
uit met al het fiscale nieuws

Voor abon ne men ten: 
Post bus 125 
5600 AC Eind ho ven
Te le foon (040) 29 25 957 
Te le fax (040) 29 25 955 
E-mail: info@futd.nl

ISSN 0925-4552

WWW.FUTD.NL

Hoe wel ui ter ste zorg is be steed aan de in houd

van Fis caal up to Date©, aan vaardt de uit ge ver

noch de re dac tie ei ni ge aan spra ke lijk heid voor

on vol le dig heid of voor ge vol gen daar van. 

Ver veel vul di ging en open baar ma king van Fis caal

up to Date, is niet toe ge staan.



Voorwoord

Er is nog nooit on der zoek ge daan naar de mate waar in de Hoge Raad ad vie zen van

Advo ca ten-Ge ne raal op volgt. In de fis ca le va kli te ra tuur, maar voor al in de dag blad pers, 

wordt aan een in de open baar heid ge ko men con clu sie van een Advo caat-Ge ne raal vaak

een gro te voor spel len de waar de toe ge kend over de ui tein de lij ke be slis sing van de Hoge

Raad. Fis caal up to Date heeft on der zocht of, en zo ja in hoe ver re op ba sis van een con -

clu sie van een Advo caat-Ge ne raal een voor spel ling kan wor den ge daan over de ui tein -

de lij ke be slis sing door de Hoge Raad. 

Het on der zoek be treft een zui ver kwan ti ta tief on der zoek. De uit kom sten zeg gen niets

over de kwa li teit van de Advo ca ten-Ge ne raal, en kun nen daar over ook niets zeg gen.

Het on der zoek is met name ge richt op het be re ke nen en in zich te lijk ma ken van de kans

dat de Hoge Raad het ad vies van een Advo caat-Ge ne raal over neemt. Daar naast is het

on der zoek uit ge breid naar het aan tal bij de Hoge Raad ing eko men en af ge da ne za ken

(§ 2.1), de aard van de za ken waar in ar rest is ge we zen (§ 2.2), de door loop tij den van

be las ting za ken (§ 2.3) en de mate waar in de Hoge Raad bij de be oor de ling van de cas -

sa tie mid de len ex pli ciet ver wijst naar (een of meer on derd elen van) de con clu sie van de

Advo caat-Ge ne raal (§ 4.4).

Bij het on der zoek is ge bruik ge maakt van de ge ge vens die in de da ta bank van Fis caal up 

to Date (Fida-on li ne) zijn op ge no men en van de (twee jaar lijk se) jaar over zich ten die

door de Hoge Raad wor den ge pu bli ceerd. 

Tot slot dank ik Prof. dr. A.O. Lub bers voor zijn ent hou si as te ad vie zen en kri ti sche com -

men taar en mr. D.G. van Vliet, vice-pre si dent van de Hoge Raad, voor zijn na woord bij

deze spe ci al, waar in hij het gro te be lang van con clu sies van Advo ca ten-Ge ne raal on der -

streept.

Den Haag, ok to ber 2008

Mr. Mo ni que T.J.M.C. Lig ten berg

Hoof dre dac teur Fis caal up to Date
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1. Cas sa tie recht spraak

Het doel van de cas sa tie recht spraak is met name het con tro le ren van de kwa li teit van

de uit spraak van de la ge re rech ter, zo wel met be trek king tot de wij ze waar op daar in het

recht is toe ge past, als ten aan zien van de mo ti ve ring. Daar naast be oogt cas sa tie recht -

spraak de rechts een heid te hand ha ven en wordt daar mee rich ting gegeven aan de

rechtsontwikkeling. 

De der de ka mer van de Hoge Raad houdt zich be zig met de cas sa tie recht spraak op het

ge bied van het be las ting recht (tot 1 sep tem ber 2004 ook met het on tei ge nings recht en

het ruil ver ka ve lings recht en tot 1 sep tem ber 2002 ook met cas sa tie be roe pen te gen uit -

spra ken van de Onder ne mings ka mer van het Ge rechts hof te Amster dam en van de

Centrale Raad van Beroep).

Bel as ting recht spraak vond tot 1 ja nu a ri 2005 in slechts één fei te lij ke in stan tie plaats.

Daar na wer den de Recht bank en in eer ste aan leg be voegd te be slis sen over be las ting za -

ken. Te gen be slis sing en van de be las ting ka mer van de Recht bank is sprong cas sa tie mo -

ge lijk.

Het dic tum van een uit spraak van de Hoge Raad kan zijn:

� Be roep ge grond en de Hoge Raad kan de zaak zelf af doen. 

� Be roep ge grond en de Hoge Raad ver wijst de zaak te rug naar de fei ten rech ter.

� Be roep ong egrond met mo ti ve ring van de uit spraak.

� Be roep ong egrond zon der mo ti ve ring van de uit spraak on der ver wij zing naar ar ti kel

81 van de Wet RO (tot 1 ja nu a ri 2002 was dit ar ti kel 101a van de Wet RO). (Dat ge -

beurt als een aang evoer de klacht niet tot cas sa tie kan lei den en niet noopt tot be ant -

woor ding van rechts vra gen in het be lang van de rechts een heid of de rechts ont wik ke -

ling).

� Be roep niet-ont vank elijk.

� Rech ter on be voegd te oor de len over de zaak.

� Schor sing van de zaak in af wach ting van een pre ju di ci ële be slis sing van het EG-Hof

van Jus ti tie.

2. Sta tis ti sche ge ge vens be las ting ka mer Hoge Raad over 1996-2006

In de twee jaar lijk se jaar over zich ten van de Hoge Raad staan on der meer de door de be -

las ting ka mer van de Hoge Raad ver za mel de sta tis ti sche ge ge vens. In deze pa ra graaf

ko men de ge ge vens uit de jaar over zich ten over 1996 tot en met 2006 aan de orde.

2.1 Inge ko men en af ge da ne za ken 

Voor een over zicht van de ver hou ding van de van 1996 tot en met 2006 ge we zen ar res -

ten ten op zich te van de in deze ja ren uit ge brach te con clu sies op be las ting ge bied ver wij -

zen wij naar on der staand over zicht. De on der staan de cij fers met be trek king tot de con -

clu sies slui ten niet aan bij de ba sis ge ge vens van het on der zoek van Fis caal up to Date.

De be lang rijk ste oor zaak hier van is dat het to taal aan tal door Advo ca ten-Ge ne raal uit -

ge brach te en in de sta ti sche ge ge vens van de Hoge Raad op ge no men con clu sies niet

over eenk omen met de voor externen ter be schik king staan de be perk te re ge ge vens.

Voor het on der zoek kon namelijk slechts ge bruik wor den ge maakt van de voor pu bli ca -

tie vrij ge ge ven con clu sies. Ver der had den de ar res ten en con clu sies in de oud ste ja ren
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van het on der zoek in de door de belastingkamer behandelde zaken ook betrekking op

ondernemingskamer- en onteigeningszaken.

2.2 Aard van de be las ting za ken waar in ar rest is ge we zen 

In de jaar over zich ten van de Hoge Raad staan ook sta ti sche ge ge vens over de be las -

ting soor ten waar in ar rest is ge we zen. De uit spra ken die zijn ge daan, zijn ge kop peld aan 

de vol gen de belastingsoorten:

IB-niet winst: ink om sten bel as ting-niet winst

OB: omzet bel as ting

IB-winst: ink om sten bel as ting-winst

VPB: ven noot schaps bel as ting 

LMO: lo ka le, mi lieu hef fing en en ove ri ge be las ting en 

OZB/WOZ: on roe ren de-zaak bel as ting en/Wet waar de ring on roe ren de zaken

VB: verm ogens bel as ting

LB: loon bel as ting

tSZW: so ci a le-ze ker heids wet ge ving

MRB: mo tor rij tui gen bel as ting

BPM: be las ting van personenauto’s en mo tor rij wie len

SUC: suc ces sie bel as ting en

DIV: di vi dend bel as ting 

WBR: be las ting en van rechts ver keer

REST: ove ri ge niet eer der ge noem de be las ting en
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De hier na op ge no men staaf di a gram men met de cij fer ma ti ge on der ver de ling van za ken

naar be las ting soort over de ja ren 1996 tot en met 2006 slui ten niet aan bij de bij de ba -

sis ge ge vens van het on der zoek van Fis caal up to Date. Dit heeft on der meer de vol gen -

de oor za ken:

� De eer ste ja ren van het on der zoek had den de door de be las ting ka mer be han del de za -

ken ook be trek king op on der ne mings ka mer- en on tei ge nings za ken. Deze zijn in het

on der zoek van Fis caal up to Date naar de sta tus van de con clu sies van de Advo ca -

ten-Ge ne raal niet mee ge no men.

� Van 1996 tot en met 1998 wer den de za ken met be trek king tot de ven noot schaps be-

 las ting en de za ken met be trek king tot ink om sten bel as ting-winst sa men in één ru -

briek (IB-winst) op ge no men (de ko lom VPB is tot 1999 niet ge vuld).

� In 1999 en 2000 wer den de za ken met be trek king tot de be las ting van personen -

auto’s en mo tor rij wie len (BPM) en de Wet be las ting en van rechts ver keer (WBR) on -

der de ove ri ge be las ting en ge plaatst. In het on der zoek van Fis caal up to Date is dit

apart ge ru bri ceerd.

� De di vi dend bel as ting werd door de Hoge Raad na 1999 niet apart ge spe ci fi ceerd,

maar op ge no men in de rest post. In het on der zoek van Fis caal up to Date is dit een

apar te be las ting soort.

� Za ken met be trek king tot be las ting en van rechts ver keer zijn door de Hoge Raad van -

af 1999 op ge no men on der de suc ces sie bel as ting za ken. In het on der zoek van Fis caal

up to Date zijn bei de be las ting soor ten apart ge ru bri ceerd.

� Za ken met be trek king tot dou a ne- en ac cijns za ken zijn door de Hoge Raad, an ders

dan in het on der zoek van Fis caal up to Date, niet af zon der lijk ge ru bri ceerd.

Pagina 6 Special Fiscaal up to Date
oktober 2008

0

50

100

150

200

250

IB- niet winst OB IB- winst VPB LMO OZB/WOZ VB LB SZW MRB BPM SUC DIV WBR REST

238

80

204

55

23
15

31
26

114

21
17

3
9

66

Aard van de belastingzaken waarin in 1996 uitspraak is gedaan



Special Fiscaal up to Date Pagina 7
oktober 2008

0

50

100

150

200

250

300

350

400

IB- niet winst OB IB- winst VPB LMO OZB/WOZ VB LB SZW MRB BPM SUC DIV WBR REST

378

85

177

109

32

16

33
18 19

10 13
1

8

25

Aard van de belastingzaken waarin in 1998 uitspraak is gedaan

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

IB- niet winst OB IB- winst VPB LMO OZB/WOZ VB LB SZW MRB BPM SUC DIV WBR REST

412

86

204

88

52

9
24 28

56

14
24

5
13

27

Aard van de belastingzaken waarin in 1997 uitspraak is gedaan



Pagina 8 Special Fiscaal up to Date
oktober 2008

0

50

100

150

200

250

300

IB- niet winst OB IB- winst VPB LMO OZB/WOZ VB LB SZW MRB BPM SUC DIV WBR REST

259

96

108

59
53

61

13
23

18

34

102

Aard van de belastingzaken waarin in 2000 uitspraak is gedaan

0

50

100

150

200

250

300

350

IB- niet winst OB IB- winst VPB LMO OZB/WOZ VB LB SZW MRB BPM SUC DIV WBR REST

322

134

115

83

45 44 44 41

23 19

97

Aard van de belastingzaken waarin in 1999 uitspraak is gedaan



Special Fiscaal up to Date Pagina 9
oktober 2008

0

50

100

150

200

250

300

IB- niet winst OB IB- winst VPB LMO OZB/WOZ VB LB SZW MRB BPM SUC DIV WBR REST

269

50

61 63

49

78

30 28

15 18

6

21

49

Aard van de belastingzaken waarin in 2002 uitspraak is gedaan

0

50

100

150

200

250

IB- niet winst OB IB- winst VPB LMO OZB/WOZ VB LB SZW MRB BPM SUC DIV WBR REST

247

78

64

78

63
60

18

36

16
21

10

25

36

Aard van de belastingzaken waarin in 2001 uitspraak is gedaan



Pagina 10 Special Fiscaal up to Date
oktober 2008

0

50

100

150

200

250

IB- niet winst OB IB- winst VPB LMO OZB/WOZ VB LB SZW MRB BPM SUC DIV WBR REST

229

73

222

110

94 93

18

30

60

9
5

9

93

Aard van de belastingzaken waarin in 2004 uitspraak is gedaan

0

50

100

150

200

250

IB- niet winst OB IB- winst VPB LMO OZB/WOZ VB LB SZW MRB BPM SUC DIV WBR REST

246

90

183

64

89

70

13

34

57

44 45

9

61

Aard van de belastingzaken waarin in 2003 uitspraak is gedaan



Special Fiscaal up to Date Pagina 11
oktober 2008

0

50

100

150

200

250

IB- niet winst OB IB- winst VPB LMO OZB/WOZ VB LB SZW MRB BPM SUC DIV WBR REST

193

69

233

122

60

171

22

36

61

22

10
3

82

Aard van de belastingzaken waarin in 2005 uitspraak is gedaan



2.3 Ge mid del de door loop tijd van be las ting za ken in ka len der da gen 

In de jaar over zich ten van de Hoge Raad staan ook sta ti sche ge ge vens met be trek king

tot de door loop tij den van be las ting za ken. Ofschoon de door loop tij den voor het on der -

zoek niet di rect van be lang zijn, zijn ze in de prak tijk wel ver mel dens waar dig voor de

sinds 2003 weer oplo pen de wacht tij den van ar res ten van de Hoge Raad.

3. Con clu sie van Advo caat-Ge ne raal: een ad vies aan de Hoge Raad 

Anders dan in ci vie le za ken, wordt niet in alle straf- en be las ting za ken schrif te lijk ge -

con clu deerd. Met be trek king tot de fis ca le sec tie geldt dat de Advo ca ten-Ge ne raal in be -

gin sel zelf uit ma ken in wel ke za ken zij zul len con clu de ren. Zij doen dat alleen in za ken

wel ke zij van dien aard vin den dat een con clu sie daar in aang ewe zen is. Me de wer kers

van het par ket schrij ven een kor te no ti tie ten be hoe ve van de se lec tie van za ken waar in

het par ket een (schrif te lij ke) con clu sie zal ne men. In fis ca le za ken wor den deze no ti ties

ter be schik king ge steld aan de fis ca le ka mer voor zit ters ten be hoe ve van de in de ling van 

za ken. Een con clu sie van een Advo caat-Ge ne raal is in we zen een (on par tij dig) ad vies

aan de Hoge Raad, dat niet door de Hoge Raad hoeft te wor den ge volgd. Ander zijds

heeft een con clu sie ze ker een "voor spel lend" be lang. Anders dan in het ci vie le recht en

het straf recht wordt slechts in een zeer ge ring aan tal fis ca le cas sa tie za ken een con clu -

sie uit ge bracht. For meel is het de Pro cu reur-Ge ne raal die con clu sies ter ken nis van de

Hoge Raad brengt, maar in de prak tijk brengt een Advo caat-Ge ne raal die ge spe ci a li -

seerd is in het be las ting recht zijn ad vies uit aan de Hoge Raad. De Advo caat-Ge ne raal is 

vrij in de keu ze in wel ke zaak hij wel of niet con clu deert (met uit zon de ring van de ge val -

len waar in de Hoge Raad om een con clu sie heeft ver zocht) en is ook vrij in het on der-

 deel of on derd elen van de zaak die hij be han delt. Par tij en in de pro ce du re krij gen de ge -

le gen heid om bin nen twee we ken een schrif te lijk com men taar je gens de Hoge Raad te

ge ven op de con clu sie. In zeld za me ge val len brengt de Advo caat-Ge ne raal daar op een

aan vul len de con clu sie uit. Van af 1 juli 1998 worden conclusies in belastingzaken af zon -
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der lijk voor publicatie vrijgegeven nog voordat de arresten zijn verschenen. Daarvoor

werden ze tezamen met het arrest vrijgegeven.

De con clu sie van een Advo caat-Ge ne raal be vat een uit ge brei de be schou wing over het

recht in de aan de orde zijn de pro ce du re en be vat aan het slot een eind con clu sie, die

ver ge lijk baar is met het dic tum in het ar rest van de Hoge Raad. Deze (eind)con clu sie

kan als volgt luiden: 

� Be roep ge grond en de Hoge Raad kan de zaak zelf af doen. 

� Be roep ge grond en de Hoge Raad ver wijst de zaak te rug naar de fei ten rech ter.

� Be roep ong egrond met mo ti ve ring van de uit spraak.

� Be roep ong egrond zon der mo ti ve ring van de uit spraak on der ver wij zing naar ar ti kel

81 van de Wet RO (tot 1 ja nu a ri 2002 was dit ar ti kel 101a van de Wet RO). 

� Be roep niet-ont vank elijk.

� Rech ter on be voegd te oor de len over de zaak.

� Schor sing van de zaak in af wach ting van een pre ju di ci ële be slis sing van het EG-Hof

van Jus ti tie.

4. Con clu sies van de Advo ca ten-Ge ne raal over 1996-2006 na der be zien

Voor het on der zoek naar de con clu sies is uit ge gaan van een tijd vak waar in aan elke ver -

sche nen con clu sie een ar rest kon wor den ver bon den. De ja ren van on der zoek van 1996

tot en met 2006 ble ken hier voor het meest ge schikt. Het on der zoek be treft alle con clu -

sies en alle daar bij uit ge brach te ar res ten die zijn ver sche nen van 1 ja nu a ri 1996 tot en

met 31 de cem ber 2006. In deze pe ri o de wees de Hoge Raad 4.269 ar res ten in be las -

ting za ken die voor pu bli ca tie zijn vrij ge ge ven en die ook door Fis caal up to Date zijn ge -

pu bli ceerd c.q. in de da ta bank Fida-onli ne van Fis caal up to Date zijn op ge no men. Hier -

in zit ten ook de ar res ten die on der het hui di ge ar ti kel 81 van de Wet RO zijn ge we zen.

Ver vol gens zijn voor het on der zoek alle con clu sies en bij be ho ren de ar res ten ge se lec -

teerd die vol gens de da ta bank slechts één be las ting soort be vat ten. Hier voor is ge ko zen

om dat in dat geval een ver ge lij king van het dic tum van de Hoge Raad met de con clu sie

van de Advo caat-Ge ne raal het meest zui ver is. Bij za ken met meer dan één be las ting -

soort, bij voor beeld een ge schil met be trek king tot de ink om sten bel as ting en een pro -

bleem met be trek king tot de pre mie hef fing, zou de Hoge Raad de zaak ge grond kun nen

ver kla ren op het ink om sten bel as ting ge schil en de Advo caat-Ge ne raal het ge schil ge -

grond kun nen ver kla ren op het in ter na ti o naal rech te lij ke pro bleem. Aldus zou een

"match" ont staan, ter wijl juist spra ke is van een "mis match". Hier na ble ven 704 con clu -

sies over die door de Advo ca ten-Ge ne raal aan een in hou de lijk on der zoek wer den on -

der wor pen. In dit aantal zitten ook (meerdere) conclusies die met betrekking tot

eenzelfde geschil zijn uitgebracht. In de onderzoeksresultaten zitten daardoor dub bel -

tel ling en. 

In de on der zoeks pe ri o de wa ren de vol gen de Advo ca ten-Ge ne raal ac tief in be las ting za -

ken: 

mr. Th. Groe ne veld
mr. J.W. Ilsink
mr. R.W.L. Loeb
mr. M.R. Mok
mr. J.K. Molt ma ker
mr. R.E.C.M. Nies sen
mr. J.A.C.A. Over gaauw

mr. C.W.M. van Bal le gooi jen
mr. J.W. van den Ber ge
mr. L.F. van Kalm thout
mr. J. van Soest
mr. P. Wat tel
mr. W. de Wit
Ove ri ge 
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De 704 con clu sies die in het on der zoek zijn be trok ken, zijn vol gens de aan tal len in de

vol gen de staaf di a gram over de hier voor ge noem de Advo ca ten-Ge ne raal verd eeld. Hier -

bij moet wor den op ge merkt dat som mi ge Advo ca ten-Ge ne raal, zo als de heer Mok,

slechts in ci den teel een con clu sie in een be las ting zaak uit bracht, aang ezien hij in prin ci -

pe een an der aan dachts ge bied had. Ver der heeft niet ie de re Advo caat-Ge ne raal in de

on der zoeks pe ri o de even lang ge werkt (de heer van Soest heeft zijn ac ti vi tei ten bij voor -

beeld in 1999 be ëindigd). Daar naast wa ren er ook Advo ca ten-Ge ne raal, zo als de heer

de Wit, die pas aan het ein de van de on der zoeks pe ri o de als Advo caat-Ge ne raal in dienst 

kwamen. 

4.1 De ad viezen van de Advo ca ten-Ge ne raal 

Van alle 704 in het on der zoek be trok ken con clu sies is per in di vi du e le Advo caat-Ge ne -

raal een in de ling ge maakt van het geen hij aan de Hoge Raad heeft ge ad vi seerd. Voor de 

ru bri ce ring is aang eslo ten bij de in § 3 genoemde indeling. 
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Uit de bo ven staan de di a gram men blijkt dat Advo caat-Ge ne raal van Bal le gooi jen de

Hoge Raad het vaakst (76%) ad vi seert het be roep van de par tij die in cas sa tie is ge gaan 

ge grond te ver kla ren, ge volgd door Advo caat-Ge ne raal, Loeb (64%) en Advo caat-Ge -

ne raal Ilsink (62%). Advo caat-Ge ne raal Over gaauw (32%), Mok (33%) en Van Soest

(37%)  con clu de ren daar en te gen veel min der vaak tot ge grond ver kla ring van het cas -

sa tie be roep. Tus sen de ver schil len de Advo ca ten-Ge ne raal zit ten wat dit be treft nog al

gro te ver schil len in de uit kom sten van hun con clu sies. Dat zelf de geldt voor het ad vies

aan de Hoge Raad tot het stel len van pre ju di ci ële vra gen. Advo caat-Ge ne raal Over -

gaauw stelt dit in 14% van zijn con clu sies voor en de Advo ca ten-Ge ne raal De Wit en
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Groe ne veld ie der in 13% van de ge val len, maar de ove ri ge Advo ca ten-Ge ne raal zit ten

wat dit be treft on der de 6%. Dit kan wor den ver klaard van uit het spe ci a lis me van de

res pec tie ve lij ke Advo ca ten-Ge ne raal. 

4.3 Onder zoek naar (mis)match dic tum en con clu sie

Bij het on der zoek naar de match of mis match tus sen het dic tum in een con clu sie van

een Advo caat-Ge ne raal en het dic tum van de Hoge Raad is een strik te en strenge toets

aang e legd. Alleen als het dic tum van de con clu sie van de Advo caat-Ge ne raal vol le dig

over een stem de met het dic tum van de Hoge Raad le ver de dat een match op. In alle an -

de re ge val len was spra ke van een mis match. Dit leid de, zo als on der staan de di a gram -

men aan to nen, in ge mid deld 70% van alle za ken tot een match. Hier bij moet wor den

op ge merkt dat slechts een glo ba le ver ge lij king is ge maakt. Onder zocht is dus niet of de

Hoge Raad en de Advo ca ten-Ge ne raal de zelf de cas sa tie mid de len al dan niet heb ben ge -

ho no reerd en met welke rechtsregels of motiveringen de middelen zijn afgedaan. 
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4.4 Expli cie te ver wij zing in ar rest naar con clu sie Advo caat-Ge ne raal

De Hoge Raad gaat, in dien hij de con clu sie van de Advo caat-Ge ne raal niet volgt, niet

met de Advo caat-Ge ne raal in "de bat"; hij laat der hal ve niet ex pli ciet we ten waar om hij

de ziens wij ze van de Advo caat-Ge ne raal niet volgt. Dat ge beurt zelfs niet ten aan zien

van ing ewik kel de of maat schap pe lijk be lang rij ke kwes ties waar in de Advo caat-Ge ne -

raal de Hoge Raad heeft ge ad vi seerd "om" te gaan of pre ju di ci ële vra gen te stel len. Het

komt daar en te gen wel voor dat de Hoge Raad in zijn ar rest ex pli ciet ver wijst naar een

on derd eel of on derd elen van de con clu sie van de Advo caat-Ge ne raal. Het kan zijn dat

de Hoge Raad voor de mo ti ve ring van zijn dic tum ver wijst naar de con clu sie, het geen

we te genk omen in de on der meer de be woor ding en: "Dit mid del faalt op de gron den

ver meld in de on derd elen (…) van de con clu sie van de Advo caat-Ge ne raal" of "het mid -

del slaagt op de grond ver meld in de con clu sie van de Advo caat-Ge ne raal". In deze ge -

val len wordt de mo ti ve ring van de Advo caat-Ge ne raal di rect door de Hoge Raad ge -

bruikt. Ver der ver wijst de Hoge Raad voor be leid, be re ke ning en, par le men tai re ge schie -

de nis ook wel eens naar (de bij la ge bij) de con clu sie van de Advo caat-Ge ne raal. Dat kan 

ge beu ren met bij voor beeld de vol gen de over we ging en: "het be gun sti gend be leid, neer -

ge legd in de on derd elen (…) van de con clu sie van de Advo caat-Ge ne raal", "(…) zo da nig

na deel is be cij ferd in de on derd elen (…) van de con clu sie van de Advo caat-Ge ne raal",

"uit de wets ge schie de nis, weer ge ge ven in de on derd elen (…) van de con clu sie van de

Advo caat-Ge ne raal" of "deze op vat ting strookt ook met die wel ke door de ge meen -

schaps wet ge ver wordt ge hul digd (vgl. de con clu sie van de Advo caat-Ge ne raal, on der-

 deel (…)"). In deze ge val len wordt niet zo zeer de mo ti ve ring van de Advo caat-Ge ne raal

ge bruikt, maar ge bruikt de Hoge Raad de be schou wing die de Advo caat-Ge ne raal in zijn 

con clu sie heeft op ge no men ten aan zien van het ge schil. 

Fis caal up to Date heeft on der zocht hoe vaak de Hoge Raad in zijn arresten voor de

motivering of ach ter grond in for ma tie naar (een of meer onderdelen van) de conclusie

van de Advocaat-Generaal verwijst. Dat leverde het volgende resultaat op:
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De Hoge Raad ver wijst ge mid deld in 16% van de in be las ting za ken ge we zen ar res ten

ex pli ciet naar een of meer on derd elen uit de con clu sie van de Advo caat-Ge ne raal. Dit

lijkt een erg laag per cen ta ge. Het gaat bui ten het be stek van dit on der zoek om daar

meer over te zeg gen en ver ge lij king en te ma ken met an de re rechts ge bie den. Hier na is

deze 16% on der ver deeld naar de in di vi du e le Advocaten-Generaal en de be las ting soor -

ten:
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Uit deze twee di a gram men blijkt dat Advo caat-Ge ne raal Van Kalm thout meer dan ge -

mid deld scoort in de over na me van on derd elen uit zijn con clu sies door de Hoge Raad.

De Advo ca ten-Ge ne raal Ilsink, Wat tel en Over gaauw vol gen daar na. Ver der volgt de

Hoge Raad meer dan ge mid deld een of meer on derd elen van de con clu sies die be trek -

king heb ben op de ven noot schaps bel as ting en ink om sten bel as ting. Deze re sul ta ten

slui ten aan bij de spe ci a lis men van de voornoemde Advocaten-Generaal. 

5. Con clu sie

In het on der zoek zijn de vol gen de in te res san te pun ten naar vo ren ge ko men over de

voor spel len de waar de van een con clu sie van de Advo caat-Ge ne raal. 

� Er zijn be trek ke lijk gro te ver schil len tus sen de Advo ca ten-Ge ne raal met be trek king

tot hun ad vie zen aan de Hoge Raad tot ge grond ver kla ring en het stel len van pre ju di -

ci ële vra gen aan het EG-Hof van Jus ti tie. Deze ver schil len kun nen wor den ver klaard

door het spe ci a lis me van de res pec tie ve lij ke Advo ca ten-Ge ne raal (pro ble ma tiek met

be trek king tot de om zet bel as ting en dou a ne le nen zich bij voor beeld eer der voor een

na de re uit leg over het ge meen schaps recht dan de ink om sten bel as ting en lo ka le hef -

fing en). 

� Het on der zoek toont aan dat in ge mid deld 70% van alle za ken spra ke is van een

match tus sen de aan be ve ling in de con clu sie van de Advo caat-Ge ne raal en het dic tum 

van de Hoge Raad. Ver der zijn tus sen de Advo ca ten-Ge ne raal, die in de on der zoch te

pe ri o de con clu sies heb ben uit ge bracht, on der ling niet al te gro te af wij king en van het

ge mid del de van 70%. Het re sul taat geeft aan dat een con clu sie van een Advo -

caat-Ge ne raal over het al ge meen een voor spel len de waar de heeft met be trek king tot 

de la te re uit komst van het ar rest van de Hoge Raad. Deze uit komst on der streept het

be lang van een con clu sie van een Advo caat-Ge ne raal.

� De Hoge Raad ver wijst in 16% van zijn ar res ten ex pli ciet naar (een of meer on derde -

len in) de con clu sie van een Advo caat-Ge ne raal.
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Na woord

Dit on der zoeks rap port gaat over de be las ting recht spraak van de Hoge Raad, in het bij -

zon der de recht spraak die wordt voor be reid door het par ket, de Advo ca ten-Ge ne raal

van de be las ting sec tor. Met die recht spraak is de der de ka mer van de Hoge Raad (de

be las ting ka mer) be last, waar van ik se dert half 2006 de voor zit ter ben. Ove ri gens ben ik 

se dert 1 sep tem ber 1997 lid van de be las ting ka mer. Ik was dus ver re weg het groot ste

deel van de on der zoeks pe ri o de be trok ken bij de be las ting recht spraak van de Hoge

Raad. Ik heb de in stroom van za ken zien groei en, tot bo ven het geen met de be men sing

van twaalf raads he ren op een goe de en ef fi ci ënte wij ze was af te doen. Het staat je in     

 § 2.1 spreekt boek de len. Die in stroom van za ken is ove ri gens in de loop van 2006 en

voor al daar na flink af ge no men on der in vloed van de in voe ring van de zo ge he ten twee de 

fei te lij ke in stan tie (zie § 1). Dat geeft de be las ting ka mer de ge le gen heid om de in voor -

gaan de ja ren nood ge dwong en ge vorm de voor raad weg te wer ken en de door loop tij den

weer tot nor ma le te rug te breng en (vgl. § 2.3). Ove ri gens be staat bij de be las ting ka mer 

de in druk dat wel is waar de kwan ti teit van za ken ver min dert, maar de kwa li teit, ver taald 

in de hoe veel heid ing ewik kel de za ken, toe neemt. Het aan tal moei lij ke en be wer ke lij ke

za ken wordt gro ter en vergt meer in span ning van de le den van de be las ting ka mer en

het we ten schap pe lijk bu reau. Hier voor zijn ver schil len de oor za ken aan te wij zen, niet in 

het minst de om stan dig heid dat we in het be las ting recht meer en meer met het Eu ro pe -

se recht te ma ken heb ben. De Hoge Raad moet zich in veel meer za ken dan vroe ger re -

ken schap er van ge ven dat een pro bleem voor ge legd moet wor den aan het Hof van Jus -

ti tie van de Eu ro pe se Ge meen schap pen. 

Met het be grip kwa li teit kom ik op de taak en plaats van het par ket, de Advo ca ten-Ge -

ne raal die zich met het be las ting recht be zig hou den, thans mr. P.J. Wat tel, mr. C.W.M.

van Bal le gooi jen, mr. R.E.C.M. Nies sen, mr. M.E. van Hil ten en mr. R.L.H. IJzer man. De

Advo ca ten-Ge ne raal be pa len in be gin sel zelf in wel ke za ken zij ad vies zul len uit breng en

(con clu de ren). Zij doen dat - ui ter aard - in za ken die zij een con clu sie waard vin den. Dat 

zijn za ken waar in een of meer be lang rij ke rechts vra gen spe len die een diep gaan de be -

schou wing ver gen; rechts vra gen die of wel tot dan toe niet of niet be vre di gend aan de

orde zijn ge weest, rechts vra gen met be trek king tot nieu we of ge wij zig de wet ge ving,

oude rechts vra gen die van we ge bij voor beeld maat schap pe lij ke ont wik ke ling en nieu we

ant woor den be hoe ven en ook meer en meer over de Eu ro pe se di men sie van de zaak.

De bij zon de re des kun dig heid van onze Advo ca ten-Ge ne raal (en hun me de wer kers niet

te ver ge ten) maakt dat het "in stru ment" van de con clu sie bin nen de be las ting ka mer

van gro te waar de is, ster ker: niet ge mist kan wor den. Door dat de raads he ren de gro te

stroom dos siers moe ten af doen, ont breekt vaak de tijd om een zo diep gaan de stu die

van de ma te rie te ma ken als de Advo ca ten-Ge ne raal en hun staf doen. Daar om wordt

bij het voor be rei den van de ar res ten dank baar en in ten sief ge bruik ge maakt van de

con clu sies en wordt zelfs wel aan het par ket ge vraagd om in een zaak waar in aan vank -

elijk van het ma ken van een con clu sie is af ge zien, als nog een ad vies op te stel len. 

Vaak wordt in het ar rest ex pli ciet naar de con clu sie ver we zen of daar uit ge ci teerd (zie §

4.4). Dat dit in 84% van de ge val len niet ge beurt, heeft bij voor beeld als re den dat de

be woor ding en waar in de con clu sie is ge schre ven, niet goed in het ar rest zijn in te pas -

sen of dat de ze tel die het ar rest wijst, lie ver een ei gen re de ne ring volgt. Al met al volgt

de be las ting ka mer - zo komt uit dit on der zoek naar vo ren - in 70% van de ge val len de

slot som van de con clu sie. De raad en het par ket zit ten - wat be treft de uit komst - dus

vaak op één lijn. Dat be te kent te vens dat in de con clu sies veel te vin den is over wat de

raad tot zijn uit spraak heeft doen ko men. Anders ge zegd, de con clu sies bie den, ge let op 

de re sul ta ten van dit on der zoek, be lang rij ke ach ter grond in for ma tie bij de ar res ten. 

Kor tom, een boei end rap port met be lang wek ken de in for ma tie.

Wil nis, sep tem ber 2008

Mr. D.G. van Vliet,

Vice-pre si dent Hoge Raad

Special Fiscaal up to Date Pagina 23
oktober 2008



Pagina 24 Special Fiscaal up to Date
oktober 2008


