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Bij gebrek aan een wettelijke regeling – bijvoor-
beeld in de AWR – van de fiscale vaststellings-
overeenkomst is het allereerst van belang om 
te bezien wat daaronder dan moet worden ver-

staan. Er wordt ook wel gesproken van een fiscaal com-
promis. Dat is privaatrechtelijk aan te merken als vast-
stellingsovereenkomst (art. 7:900 BW).1 Om uiting te ge-
ven aan dit privaatrechtelijke aspect hanteer ik in deze 
bijdrage de term fiscale vaststellingsovereenkomst in 
plaats van fiscaal compromis. Desalniettemin is de fisca-
le vaststellingsovereenkomst (nog) steeds een publiek-
rechtelijke aangelegenheid, namelijk de heffing en in-
vordering van belastinggelden. Dit publiekrechtelijke 
aspect komt onder meer tot uitdrukking doordat een 
aanslag nog steeds noodzakelijk is en doordat de algeme-
ne beginselen van behoorlijk bestuur dienen te worden 
nageleefd. Gelet op dit gemengde karakter wordt daarom 
ook wel gesproken van een bevoegdhedenovereen-
komst.2 Kenmerkend voor zo’n overeenkomst is dat het 
de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid 
betreft.
De fiscale vaststellingsovereenkomst kent dus zowel pu-
bliekrechtelijke als privaatrechtelijke aspecten. Dit ge-
mengde karakter zien we terug bij de competentieverde-
ling tussen de fiscale en civiele rechter in geval van een 
geschil over de vaststellingsovereenkomst, waarover 

verderop meer. Het is vanwege dit gemengde karakter 
goed om in het achterhoofd te houden dat een fiscale 
vaststellingsovereenkomst geen uitsluitend fiscaalrech-
telijk, c.q. publiekrechtelijk instrument is, maar dat bij-
voorbeeld bij de totstandkoming het privaatrechtelijke 
kader van aanbod en aanvaarding ex art. 6:271 BW van 
toepassing is. Dit gemengde karakter vormt wellicht te-
vens een verklaring voor het feit dat de fiscale vaststel-
lingsovereenkomst als zodanig niet in de fiscale wetge-
ving is opgenomen; de wettelijke verankering heeft 
immers reeds in het privaatrecht plaatsgevonden. Voor 
de praktijk is van belang dat het beleid waar de Belas-
tingdienst op dit punt aan gebonden is, volgt uit art. 26 
Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB).
Ook andere vormen van afspraken met de Belasting-
dienst bevinden zich in de compromisachtige sfeer. 
Deze afspraken kunnen echter niet altijd als (fiscale) 
vaststellingsovereenkomst worden gekwalificeerd. Op 
het onderscheid tussen deze verschillende afspraken ga 
ik hierna in. Daartoe behoeft de definitie van de fiscale 
vaststellingsovereenkomst nog nadere verfijning. Ach-
tereenvolgens bespreek ik de afspraken die deel kunnen 
uitmaken van de vaststellingsovereenkomst, het doel 
van de overeenkomst en het nadien toch optreden van 
een geschil.

Op het moment dat overeenstemming is bereikt over de wijze waarop 
een geschil wordt beslecht tussen de Belastingdienst en de belas-
tingplichtige, lijkt de belangrijkste hobbel te zijn genomen. Partijen 
zijn er immers met elkaar uitgekomen. Hoewel het uiteraard primair 
gaat om het bereiken van een compromis, is de vastlegging ervan net 
zozeer van belang. Het hele traject wordt namelijk uiteindelijk vastge-
legd in een fiscale vaststellingsovereenkomst. En om een goed begin 
meer te laten zijn dan het halve werk, verdient het aanbeveling om 
ook onderweg naar de vaststellingsovereenkomst  kritisch te blijven. 
In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan een aantal aspecten van 
die fiscale vaststellingsovereenkomst.
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Een vaststellingovereenkomst of een 
broertje van?
Een toezegging, ruling, akkoordverklaring en vaststel-
lingsovereenkomst: allemaal rechtsfiguren die de toe-
stemming voor een bepaalde handelwijze gemeenschap-
pelijk lijken te hebben. Toch moeten deze figuren van 
elkaar worden onderscheiden.3 Uit het toiletjuffrouw-ar-
rest (BNB 1993/63) blijkt het onderscheid tussen de een-
zijdige akkoordverklaring en compromissen. De Hoge 
Raad overwoog: ‘Van een compromis is slechts sprake in-
dien een inspecteur en een belastingplichtige een over-
eenkomst hebben gesloten waarbij zij (...) ter beëindiging 
of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent 
hetgeen tussen partijen rechtens geldt, een vaststelling 
aanvaarden, bestemd om ook te gelden voor zover zij van 
de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.’
Deze omschrijving wordt ook wel als de definitie van de 
fiscale vaststellingsovereenkomst beschouwd. In de ca-
sus die aan het arrest ten grondslag ligt, is sprake van in-
stemming door de gemachtigde van de belastingplichti-
ge met de correctievoorstellen van de fiscus. Het hof 
heeft dit handelen aangeduid als een compromis (het-
geen als fiscale vaststellingsovereenkomst valt te kwali-
ficeren). De Hoge Raad gaat hier niet in mee en oordeelt 
dat geen feiten zijn gebleken waaruit volgt dat een vast-
stellingsovereenkomst zou zijn gesloten. Een eenzijdige 
accordering van correcties is volgens de Hoge Raad geen 
compromis en dus geen vaststellingsovereenkomst.

Gebondenheid
Het onderscheid tussen de verschillende rechtsfiguren is 
onder meer van belang vanwege de gebondenheid van 
partijen. Zo is de belastinginspecteur die een toezegging 
doet gebonden aan de inhoud van de toezegging, het-
geen reeds op basis van het vertrouwensbeginsel te ver-
dedigen is. Ook de toezegging betreft, net als overigens 
de akkoordverklaring, een eenzijdige handeling. De be-
lastingplichtige is echter niet gebonden aan een toezeg-
ging.4 Dit komt omdat het hem vrij staat te vragen om 
(strikte) toepassing van de belastingwet. Evenmin is de 
belastingplichtige gebonden aan een akkoordverklaring, 
bijvoorbeeld over de hoogte van een aanslag. Dit is 
slechts anders als zo’n verklaring moet worden begrepen 
als onderdeel van een vaststellingsovereenkomst of 
wanneer aan het akkoord uitdrukking wordt gegeven 
door middel van een afstandsverklaring van het recht op 
bezwaar of beroep. In dat geval is ook de belastingplich-
tige gebonden.
Ook de ruling is een eenzijdige standpuntbepaling, 
waarbij gebondenheid van de fiscus als uitgangspunt 
geldt. Een ruling kan echter aanleiding vormen voor 
overleg tussen een belastingplichtige en de inspecteur. 
In zo’n geval is niet langer sprake van een eenzijdige 
standpuntbepaling en kan de onzekerheid of het geschil 
over (de uitleg of toepassing van) de ruling resulteren in 
het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Een an-
der verschil tussen de ruling en de vaststellingsovereen-
komst is dat van de ruling slechts gedurende een bepaal-
de tijd gebruik kan worden gemaakt. Bij een 

vaststellingsovereenkomst kunnen partijen zelf de gel-
digheidsduur overeenkomen.
Gelet op het hiervoor beschreven toiletjuffrouw-arrest 
is het onderscheid tussen vaststellingsovereenkomst en 
akkoordverklaring echter niet altijd eenvoudig te ma-
ken. Eerder werd een onderscheid voorgesteld door de 
vraag of er opoffering had plaatsgevonden. De Hoge 
Raad heeft echter nadrukkelijk afstand genomen van 
het standpunt dat alleen in geval van wederzijdse opof-
feringen sprake zou kunnen zijn van een vaststellings-
overeenkomst.5 Kern van de vaststellingsovereenkomst 
lijkt dan ook te zijn dat onzekerheid bestaat over de toe-
passing van het belastingrecht of de feiten in een con-
crete situatie. Wattel en Pieterse duiden het onderscheid 
tussen de vaststellingsovereenkomst en de akkoordver-
klaring door te toetsen of sprake is van wederzijdse beïn-
vloeding van standpunten: de standpunten moeten in 
enige mate van elkaar afhangen om te kunnen spreken 
van een vaststellingsovereenkomst.6

Welke afspraken?
Uit het BFB – art. 26, lid 11 e.v. – volgt dat de Belasting-
dienst ten aanzien van een aantal aspecten geen afspra-
ken mag maken. In aanvulling op afspraken die in strijd 
met de wet zijn, mag de Belastingdienst, kort gezegd, 
ook geen afspraken maken over:
■n de belastingrente, heffingsrente, invorderingsrente, 

bezwaar- en proceskostenvergoeding en bestuurlijke 
boete als in combinatie met zo’n afspraak uitruil met 
betrekking tot andere aspecten of met elementen van 
de heffing of invordering plaatsvindt;

■n de houdbaarheid van belastingbesparende constructies;
■n zaken die betrekking hebben op (georganiseerd) ar-

beidsvoorwaardenoverleg tussen werkgevers(vereni- 
gingen) en werknemers(verenigingen) in het kader van 
bedrijfstak- of ondernemingscao’s;

■n het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen in een 
strafzaak;

■n het al dan niet aanmelden van enig delict op basis van 
de Richtlijnen aanmelding en afhandeling fiscale de-
licten, douane- en toeslagendelicten;

■n het door belanghebbende niet beroepen op de termijn-
overschrijding voor het opleggen van de aanslag alvo-
rens de termijn voor het opleggen van de aanslag is 
verstreken.

Dit betekent dat een afspraak om de belastingrente 
kwijt te schelden, als daarmee samenhangt dat de door 
de Belastingdienst voorgestelde correctie wordt geaccep-
teerd, niet in lijn is met het BFB. Een afspraak die, wan-
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waaruit volgt dat deze afspraak deel kan uitmaken van 
een vaststellingsovereenkomst.7 Wellicht komt dit door-
dat alleen een afspraak is gemaakt over hoe de Neder-
landse fiscus de trust fiscaal moet duiden, en kan hij de 
houdbaarheid van de constructie als geheel mogelijk nog 
wel ter discussie stellen.

Het doel van de vaststellingsovereen-
komst: zekerheid
Een belangrijke reden om over te gaan tot het sluiten 
van een vaststellingsovereenkomst is om duidelijkheid 
en zekerheid te verkrijgen. De route van bezwaar en be-
roep brengt meer onzekerheid – en vaak tijd – met zich. 
De onzekerheid kan ten aanzien van zowel de feiten als 
de toepassing van het belastingrecht bestaan. Het is wel 
van belang dat de zekerheid door de vaststellingsover-
eenkomst ook daadwerkelijk wordt verkregen. Onder-
deel hiervan is om te bezien of de vaststellingsovereen-
komst nog gevolgen kan hebben voor andere 
belastingmiddelen en -jaren. Zoals de situatie waarin 
met de vaststellingsovereenkomst een correctie in de 
Vpb-sfeer wordt geaccepteerd vanwege het laten oplo-
pen van de rekening-courantverhouding. Er moet dan 
worden nagegaan – en bij voorkeur op voorhand komen 
vast te staan – of die vaststellingsovereenkomst gevol-
gen kan hebben voor de heffing van de inkomstenbelas-
ting van de aandeelhouder omdat de rekening-courant-
schuld wellicht valt aan te merken als (belaste) 
winstuitdeling.
Voorts kan het van belang zijn om vast te leggen dat par-

neer het aan de Belastingdienst te wijten is dat de afwik-
keling jaren heeft geduurd, best voor te stellen is. 
Evenmin kan worden overeengekomen dat een boete 
achterwege blijft als daaraan de voorwaarde (als ‘uitruil’) 
wordt verbonden dat de gevolgen voor de heffing volle-
dig worden geaccepteerd. Hoewel uit de praktijk meer 
flexibiliteit bij de totstandkoming van een compromis 
blijkt, kan een uitruil van dergelijke elementen op grond 
van het BFB niet plaatsvinden. In ieder geval kunnen 
dergelijke afspraken niet als zodanig in de vaststellings-
overeenkomst worden vastgelegd.
De afspraak dat een bepaalde trust fiscaal transparant is 
en derhalve niet aan de Nederlandse heffing is onder-
worpen – met als gevolg dat geen schenkingsrecht zou 
worden geheven bij de overdracht van aandelen – lijkt 
niet te worden aangemerkt als een afspraak over de 
houdbaarheid van een belastingbesparende constructie, 
een ander element waar volgens het BFB geen afspraak 
over kan worden gemaakt. Gezegd zou kunnen worden 
dat een dergelijke constructie ook belastingbesparing tot 
doel heeft. Een vaststellingsovereenkomst met zo’n con-
structie was aan de orde in het arrest Abacus/Staat, 
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wezen route lijkt te zijn, is er in literatuur en jurispru-
dentie discussie over de competentieverdeling tussen 
beide rechters.9 Dit komt voort uit eerdergenoemd ge-
mengd karakter van de fiscale vaststellingsovereen-
komst. Uiteindelijk is, conform de algemene regels 
voor de competentieverdeling, benadrukt dat het de 
voorkeur heeft dat een gespecialiseerde rechter – zoals 
de belastingrechter – zich uitlaat over een geschil, in 
plaats van de algemene civiele (rest)rechter.10 Anders 
dan bij een zuiver civielrechtelijke vaststellingsover-
eenkomst is bij de fiscale vaststellingsovereenkomst 
voor de civiele rechter een beperkte rol weggelegd. In 
het eerder aangehaalde arrest Abacus/De Staat heeft de 
Hoge Raad geoordeeld dat het niet ter vrije bepaling 
van partijen staat of de belastingrechter, dan wel de ci-
viele rechter bevoegd is kennis te nemen van een ge-
schil over een fiscale vaststellingsovereenkomst; dit is 
uitsluitend de belastingrechter.
Het enkele feit dat een fiscaal compromis een overeen-
komst is in civiele zin, neemt niet weg dat de belasting-
rechter toetst aan de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur.11 Dientengevolge is ook de inspecteur bij de 
totstandkoming en tenuitvoerlegging aan die beginselen 
gebonden. Pieterse wijst in dit kader ook op art. 3:14 BW, 
waarin is bepaald dat iemand aan wie een bevoegdheid 
krachtens het burgerlijk recht toekomt, die bevoegdheid 
niet mag uitoefenen in strijd met geschreven of onge-
schreven regels van het publiekrecht.12

Niet louter bestuursrechtelijk toetsingskader
Het toetsingskader dat de belastingrechter aanlegt, is 
echter niet louter bestuursrechtelijk. Zo hanteert hij het 
civielrechtelijke toetsingskader van art. 3:40 BW over 
nietigheid. Hierin komt het civielrechtelijke karakter 
van de overeenkomst weer naar voren. Hofstra om-
schrijft deze twee sporen bij de toetsing van een fiscale 
vaststellingsovereenkomst als volgt: ‘Bij de (...) moge-
lijkheden tot betwisting van de aan een gesloten com-
promis toe te kennen bindende kracht moeten twee fi-
guren worden onderscheiden. De eerste is dat de 
overeenkomst als zodanig gebreken vertoont die ook ci-
vielrechtelijke overeenkomsten krachteloos maken – 
wilsgebreken, nietigheid of vernietigbaarheid om ande-
re redenen – zodat zij rechtskracht mist. De tweede 
betreft de handelwijze van de inspecteur bij het tot 
stand komen van een op zich zelf rechtsgeldig compro-
mis, die in strijd met de ook voor het belastingrecht toe-
passelijke algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
kan zijn.’13

tijen persisteren bij hun standpunten. Als een voorstel-
ling van zaken wordt ‘geaccepteerd’ waarin een bepaalde 
situatie wordt erkend – zoals het bestaan van een schuld 
of de waardering van onroerend goed – dient tevens te 
worden overeengekomen hoe dergelijke feiten het op-
volgende jaar (of jaren) moeten worden geduid. Wan-
neer bijvoorbeeld een (gebrekkige) administratie de aan-
leiding vormt voor een geschil over hoe de 
belastingaangifte moet worden ingediend, valt te den-
ken aan het opstellen en overeenkomen van een balans 
die voor het opvolgende jaar als uitgangspunt geldt. An-
ders kan diezelfde administratie voor dat jaar opnieuw 
onderwerp van geschil worden.
Het bestek van de vaststellingsovereenkomst reikt in 
zoverre dus niet tot uitsluitend de belastingmiddelen en 
-jaren waarvoor de overeenkomst wordt gesloten. Tel-
kens moet worden bezien of de overeenkomst nog meer 
gevolgen met zich brengt. Anders is met het sluiten van 
de vaststellingsovereenkomst nog steeds niet de ge-
wenste zekerheid verkregen. Dit terwijl de beëindiging 
en het voorkomen van (toekomstige) geschillen veelal 
ten grondslag zal liggen aan de wens om een vaststel-
lingsovereenkomst te sluiten.
Een andere belastingplichtige kan overigens geen be-
roep doen op de inhoud van een bepaalde vaststellings-
overeenkomst. Wat daarin is overeengekomen, is na-
melijk niet rechtstreeks van toepassing op een andere 
situatie, hoe vergelijkbaar wellicht ook. Dit ondanks 
het feit dat dan twee belastingplichtigen in een verge-
lijkbare situatie ongelijk worden behandeld, wat eigen-
lijk niet kan.8 Maar aan een door de inspecteur jegens 
een belastingplichtige ingenomen standpunt kan een 
andere belastingplichtige in een vergelijkbaar geval 
geen vertrouwen ontlenen. Wattel omschrijft deze ju-
risprudentie in zijn conclusie bij BNB 2010/65 als de eis 
‘dat vertrouwen is gewekt in de verhouding tussen de 
inspecteur en de desbetreffende belastingplichtige’. In 
zoverre kan aan de inhoud van de vaststellingsovereen-
komst geen vertrouwen worden ontleend door een an-
dere belastingplichtige.

Toch een geschil: en dan?
Hiervoor schetste ik al het belang van de vaststellings-
overeenkomst vanwege het feit dat deze in geval van 
een geschil logischerwijs het uitgangspunt vormt. Hoe-
wel het BFB voorschrijft dat de belanghebbende met de 
vaststellingsovereenkomst afstand doet van het recht 
van bezwaar of beroep en dat hij dientengevolge zijn be-
zwaar-, c.q. beroepschrift intrekt, belet hem dit niet om 
een eventueel geschil aan de bestuursrechter voor te leg-
gen. Het staat een belastingplichtige immers vrij om te-
gen een aanslag die afwijkt van hetgeen partijen zijn 
overeengekomen, gebruik te maken van de bestuurs-
rechtelijke rechtsmiddelen van bezwaar en beroep (art. 
7:1 jo. art. 8:1 Awb). Ook wanneer het besluit niet tijdig 
wordt genomen, staat middels beroep de weg naar de be-
stuursrechter open (art. 6:2 jo. art. 7:1 Awb).
Hoewel op grond hiervan de gang naar de belasting-
rechter in plaats van naar de civiele rechter de aange-
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Uitzondering op de competentieverdeling:  
de zaak Campina
Als algemene lijn kan dus worden onderscheiden dat de 
belastingrechter bevoegd is kennis te nemen van geschil-
len over de fiscale vaststellingsovereenkomst, waarbij 
eveneens het civielrechtelijke toetsingskader in acht 
wordt genomen, ook al ziet men in de literatuur nog wel 
een mogelijke rol voor de civiele rechter weggelegd.14 Een 
uitzondering op deze algemene regel die het vermelden 
waard is, is de uitspraak van de kortgedingrechter in de 
zaak Campina. Campina had een vaststellingsovereen-
komst met de Belastingdienst gesloten over de fiscale be-
handeling van certificaten die de coöperatie aan haar leden 
uitgaf vanwege geleverde melk. Ze stelde dat deze af-
spraak niet op korte termijn kon worden opgezegd. De 
staat bracht daar tegenin dat de rechtsgeldigheid van de 
opzegging aan de orde kan worden gesteld bij de fiscale 
rechter en dat Campina niet-ontvankelijk diende te wor-
den verklaard. De rechter kwalificeerde de afspraak als een 
ruling, maar liet zich desondanks uitdrukkelijk uit over de 
fiscale materie. Daarbij overwoog hij: ‘Aangezien het nog 
geruime tijd zal duren alvorens door de belastingrechter 
op de zojuist bedoelde vragen een definitief antwoord zal 
zijn gegeven, is er plaats voor de tussenkomst van de civie-
le kortgedingrechter, indien eiseres bij haar vorderingen, 
waarbij wordt opgekomen tegen het terugkomen op be-
doelde ruling, een spoedeisend belang heeft.’15

Hoewel het hier om een ruling en dus niet om een vast-
stellingsovereenkomst ging, blijkt uit deze uitspraak wel 
dat de rechter een belang zag om zich over de fiscale ma-
terie uit te laten. Daarbij lijkt het feit dat in een fiscale 
procedure geen voorlopige voorziening kan worden ge-
troffen, van doorslaggevend belang te zijn geweest voor 
de ontvankelijkheid. Uit deze uitspraak kan echter niet 

worden afgeleid dat ook bij een vaststellingsovereen-
komst de weg naar de kortgedingrechter openstaat. Wel 
blijkt hieruit nogmaals dat het van belang is te duiden om 
wat voor afspraak het met de Belastingdienst gaat.

Conclusie
In deze bijdrage is een aantal aspecten rond de fiscale 
vaststellingsovereenkomst de revue gepasseerd. Naar 
voren komt dat hierbij acht moet worden geslagen op 
zowel het publiekrechtelijke als het privaatrechtelijke 
kader. De afspraken die in een vaststellingsovereen-
komst kunnen worden opgenomen, zijn gelimiteerd 
door het Besluit Fiscaal Bestuursrecht. In beginsel is een 
vaststellingsovereenkomst voorts een afspraak die geldt 
tussen twee partijen, waaraan een andere partij in een 
gelijke situatie toch geen vertrouwen kan ontlenen. Ook 
dient te worden bekeken of daadwerkelijk sprake is van 
een vaststellingsovereenkomst, of dat sprake is van een 
vergelijkbaar, maar toch met andere waarborgen en 
rechten omklede rechtsfiguur. Alleen al vanwege de ge-
bondenheid van partijen is dit onderscheid van belang, 
maar daarnaast kan dit ook een rol spelen bij de vraag 
aan welke rechter een geschil kan worden voorgelegd. 
Voor de civiele rechter is een zeer beperkte rol wegge-
legd. Geschillen over de fiscale vaststellingsovereen-
komst moeten derhalve in beginsel aanhangig worden 
gemaakt bij de belastingrechter.  <<<
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