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Kennisgroepstandpunten niet 
openbaar
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Omdat?
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De val van kabinet Rutte III
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Rb Rotterdam 12 juli 2022 (1)
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Rb Rotterdam 12 juli 2022 (2)
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Mind you (HR 9 april 2021 en 
HR 11 juni 2021)



8Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen



9Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen



10Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen



11Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen



12

Hoofdstuk 2 Besluit fiscaal 
Bestuursrecht
•Inspecteurs dienen rechtsvragen voor te leggen 
aan een kennisgroep

•Kennisgroepen zijn landelijke 
samenwerkingsverbanden van medewerkers van 
de Belastingdienst op basis van competenties met 
een intern karakter (back office)

•Inspecteur moet antwoord van de kennisgroep 
overnemen

•Het antwoord op de rechtsvraag wordt, na een 
beleidstoets, z.s.m. gepubliceerd in een 
beleidsbesluit door de staatssecretaris
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Rechtsvraag

•Een rechtsvraag is een individuele vraag die:

-in het Belastingdienstbrede toezichtproces opkomt; 
en

-waarop in de wet, jurisprudentie en eerder 
vastgesteld uitvoeringsbeleid geen duidelijk en 
eenduidig antwoord is te vden, en

-waarbij het antwoord gevolgen kan hebben voor 
andere gevallen (precedentwerking) en daarom is 
op te vatten als nieuw beleid
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Welke kennisgroepen zijn er 
thans?
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Complexe helpdeskvragen

•Kennisgroepen beantwoorden naast 
rechtsvragen ook helpdeskvragen van 
inspecteurs! 

-Als nevenactiviteit…(?)

•Helpdeskvragen = alle andere vragen dan 
rechtsvragen

• Onderscheid is evenwel grijs gebied

•Worden inspecteurs door Minfin geacht vragen 
in beginsel te bestempelen als helpdeskvragen?
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(Géén) update van 
beleidsbesluiten
•Vaak duur het (heel) lang voordat antwoorden op 
rechtsvragen worden opgenomen in 
beleidsbesluiten

•Niet alle antwoorden op rechtsvragen worden 
opgenomen in beleidsbesluiten

-Besluit 2004: “Het uitgangspunt is dat het antwoord op 
een rechtsvraag met mogelijke precedentwerking wordt 
vastgelegd in een beleidsbesluit. Daarbij wordt een 
beleidstoets uitgevoerd. Dit houdt in dat rekening wordt 
gehouden met (voorgenomen) (Europese) regelgeving 
en het algemene overheidsbeleid.”
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• Oproep tot publicatie 
kennisgroepstandpunten

• Rechtbank: geen persoonlijke 
beleidsopvatting maar beleid

• Toegang standpunten: private 
libraries + woo-verzoeken

• Rechtsonzekerheid en 
rechtsongelijkheid

NRC column Martijn Nouwen
13 september 2022
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Gevolgen publicatie 
kennisgroepstandpunten?

1. Is publicatie een prikkel voor een meer 
magistratelijke houding van de 
Belastingdienst?

2. Gaat de Belastingdienst nog informeler en 
non-transparanter werken?

3. Zullen gepubliceerde standpunten (nog) meer 
pro-overheid gaan luiden?

4. Wat wordt de rol van beleidsbesluiten?

5. Wanneer gaat er een beleidsmatige toets door 
de staatssecretaris plaatsvinden?

6. Krijgen we sneller reparatiewetgeving?
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Onderzoeksprogramma Fiscale 
Transparantie…

•In hoeverre verzekeren kennisgroepen de 
noodzakelijke eenheid van beleid en uitvoering 
door de Belastingdienst, ter waarborging van de 
beginselen van rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid? 

•Compartive case study design

•Methodologie

•Onderzoeksdata

- o.a. Wooverzoeken
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Vragen?
j.l.van.de.streek@law. leidenuniv.nl 

Twitter

#JLvandestreek
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