
Wat beïnvloedt het winstpercentage van belastingplichtigen in 
belastingzaken? 

  
Sinds 2017 past Deloitte artificiële intelligentie toe in onderzoek naar rechtszaken in het 
belastingrecht. Een van de drijfveren voor dit onderzoek is de wens van klanten een betere 
inschatting van hun kans van slagen te krijgen in belastingprocedures. Het doel is te voorkomen dat 
klanten, de belastingdienst maar ook de rechterlijke macht onnodig hoge kosten maken bij een 
rechtszaak met een geringe kans van slagen. 
 
Binnen het kader van dit onderzoek is een analyse uitgevoerd op alle belastingzaken zoals die zijn 
gepubliceerd op de website rechtspraak.nl. Hieruit blijkt dat in Nederland een belastingplichtige 
gemiddeld in ongeveer 45% van de rechtszaken wint. Een percentage dat de adviespraktijk verraste, 
men ging uit van een aanzienlijk lagere slagingskans.  
 
De analyse toonde ook een aantal opmerkelijke verschillen in uitkomsten tussen de diverse 
gerechtelijke instanties, individuele rechters en belastingmiddelen waar de zaken over gaan. 
Sommige van de opvallende uitkomsten zijn dat een belastingplichtige voor de Rechtbank Den Haag 
slechts in 34% van de rechtszaken wint. Dit terwijl belastingplichtigen bij de Rechtbank Leeuwarden 
in 56% van de rechtszaken winnen. De verschillen per individuele rechter – die ook inzichtelijk zijn 
gemaakt – kunnen nog groter zijn. Zo zijn er rechters waar belastingplichtigen in 22% van de 
rechtszaken winnen tegenover collega’s waar in 68% van rechtszaken wordt gewonnen door 
belastingplichtigen. 
 
De hiervoor genoemde verschillen zijn de grootste afwijkingen van het gemiddelde, in het vervolg 
van dit bericht zal nader ingegaan worden op deze verschillen en de mogelijke verklaring. Echter, 
gezien de grote verschillen en mogelijke oorzaken lijkt nader onderzoek naar de oorzaak hiervan of 
discussie hierover zeker gerechtvaardigd. 
  

Opmerkelijke verschillen in uitkomst van rechtszaken op belastinggebied  
 

Gemiddeld winstpercentage  
 
Uit de analyse blijkt dat belastingplichtige in 45% van de rechtszaken wint en de belastingdienst dus 
in 55% van de rechtszaken wint. Winst voor de belastingplichtige betekent in deze context dat 1) de 
belastingplichtige een beroep heeft ingesteld en dit is toegewezen, of 2) de Belastingdienst in 
(hoger)beroep is gegaan en het beroep ongegrond is verklaard. Deze percentages zijn een 
gemiddelde dat is gemeten over alle gerechtelijke instanties, alle rechters en alle belastingmiddelen 
c.q. onderwerp in de belastingwetgeving.  
 
Verschillen per gerechtelijke instantie  

 
Bij het vergelijken van de winstpercentages bij de gerechtelijke instanties is te zien dat de 
winstpercentages per instantie flink kunnen verschillen. Zo wordt naast Rechtbank Leeuwarden ook 
in Rechtbank Noord-Nederland in circa 55% van de gevallen gewonnen door de belastingplichtige, 
terwijl dat voor de Rechtbank Den Haag en Rechtbank Noord-Holland in circa 35% van de zaken het 
geval is. Bij zaken voor de Hoge Raad zien wij een klein nadeel voor de belastingplichtige met een 
winstpercentage van 47%. 
 



Een aantal factoren kan bijdragen aan dit verschil tussen de gerechtelijke instanties. Zo kan de 
samenstelling van de gerechtelijke instanties en daarmee de verschillende rechters een rol spelen. 
Ook zou de ingrijpende herindeling van de gerechtelijke organisatie in 2013 van invloed kunnen zijn.  
 
Verschillen per individuele rechter 
Zoals hierboven aangegeven varieert het winstpercentage voor een belastingplichtige per 
gerechtelijke instantie. Dit roept de vraag op of de verschillen die te zien zijn tussen de gerechtelijke 
instanties ook in dezelfde mate bestaan tussen de individuele rechters. Of dat die verschillen juist 
groter of kleiner zijn. Onderstaande grafiek illustreert een verdeling van het winstpercentage per 
rechter met meer dan 40 gewezen zaken. 

 
 
 
Voor het merendeel van de rechters is het winstpercentage voor de belastingplichtige tussen de 40-
50%. Echter, aan de uiteinden van het spectrum bestaan grotere verschillen dan tussen de 
gerechtelijke instanties te vinden. Zo zijn er, uitzonderingen daargelaten, enerzijds rechters waarbij 
in 68% van de gevallen wordt gewonnen door belastingplichtigen en anderzijds rechters waarbij 
slechts in 22% van de gevallen door belastingplichtige wordt gewonnen.  
 
De grote verschillen die bestaan tussen verschillende rechters roepen de vraag op wat de aanleiding 
hiervoor is. Het zou makkelijk zijn dit verschil te snel aan de persoon achter de toga te koppelen. 
Deze koppeling veronderstelt vooringenomenheid bij individuele rechters. Dit is naar onze mening 
niet verstandig of constructief. Het is van belang te onderzoeken of de winstpercentages zo 
afwijkend zijn als ze lijken of statistisch verklaarbaar zijn.  
 
Hierbij moet in acht worden genomen dat een gewezen oordeel nooit van een individuele rechter 
komt. De instanties bestaan uit wisselende samenstellingen van individuele rechters waarbij in het 
belastingrecht door een driekoppige kamer wordt geoordeeld. Het grote aantal rechters leidt ertoe 
dat er altijd gevallen zullen zijn waarbij op individueel niveau een hoog of laag winstpercentage 
voorkomt.  
 
Statistisch onderzoek is nodig om op dit niveau een conclusie te koppelen aan de verschillen die uit 
de analyse voortvloeien. Een eerste analyse ondersteunt de in de praktijk veronderstelde 
onpartijdigheid van de gerechtelijke macht in zijn algemeenheid.  Ook is steekproefsgewijs gekeken 
naar de winstpercentages bij rechter-plaatsvervangers die nevenfuncties in de 
belastingadviespraktijk vervullen. Uit dit eerste onderzoek lijken wij te kunnen opmaken dat dit geen 
afwijkende winstpercentages oplevert.  



Verschillen per onderwerp c.q. belastingmiddel 
 
Te verwachten is dat er ook grote verschillen bestaan in de winstpercentages tussen de 
verschillende onderwerpen c.q. belastingmiddelen. Bij rechtszaken waarbij geoordeeld wordt in het 
kader van het besluit proceskosten bestuursrecht is hier de grootste afwijking te zien. In deze zaken 
wint de belastingplichtige 70%. 
 
Nu proceskosten geen belastingmiddel zijn, maar kosten omtrent procederen is het interessant te 
kijken of bij het filteren op belastingmiddelen opmerkelijke winstpercentages naar voren komen. Dit 
is niet het geval. Er komt geen specifiek belastingmiddel naar voren waar de belastingdienst of de 
belastingplichtige relatief gezien vaak wint. Interessant is wel dat bij geschillen over het bepalen van 
de WOZ-waarde, de belastingplichtige het beter dan gemiddeld doet met een winstpercentage van 
54 %. In dergelijke procedures procedeert de belastingplichtige overigens tegen de 
(heffingsambtenaar van de) gemeente en niet de belastingdienst. 
 
Invloed van de tijdgeest op de winstpercentages 

 
Bij een analyse van het winstpercentage door de jaren heen is te zien dat de balans steeds verder 
doorslaat in het nadeel van de belastingplichtige. Meer specifiek is te zien dat sinds 2013 er een 
dalende trend is in het winstpercentage van de belastingplichtige, met als laagste punt 2019. Zo wint 
de belastingplichtige t/m 2013 gemiddeld 46% van haar zaken, dit daalt naar 40% van de zaken vanaf 
2014 en slechts 36% van de zaken in 2019. 
 
Het jaar 2013 correspondeert met de introductie van de Wet herziening gerechtelijke instituties. 
Hierbij werd de Rechtbank als instantie binnen procedures in het belastingrecht geïntroduceerd.  
Potentieel bestaat een verband tussen deze wetswijziging en de trend die uit de analyse naar voren 
komt. Andere verklaring kunnen de tijdgeest of betere toegang tot het recht zijn. De eventuele 
impact van deze wijziging leent zich om in samenwerking met Ministerie van Justitie en Veiligheid 
en/of de Raad van de Rechtspraak nader te onderzoeken 
 

Nadere achtergrond van het onderzoek 
 
Het onderzoek en de analyses waar deze publicatie aan refereert zijn uitgevoerd door een team van 
tien data-analisten, programmeurs, fiscaal adviseurs en specialisten in artificiële intelligentie van 
Deloitte. De analyses vloeien voort uit specifiek ontwikkelde algoritmes en zijn verwerkt in een 
online omgeving. Binnen Deloitte wordt deze omgeving ter beschikking gesteld aan werknemers 
onder de naam tax-i™ (publiek toegankelijk via https://tax-i.deloitte.nl/ ). Deloitte streeft er met tax-
i™ naar de uitkomst van rechtszaken op gebied van belastingrecht accurater te voorspellen. Dit is 

https://tax-i.deloitte.nl/
https://tax-i.deloitte.nl/


voor de Nederlandse belastingrechtspraak geslaagd. Binnen tax-i™ heeft het team op basis van de 
dataset van bovengenoemd onderzoek een model ontwikkeld dat op basis van de feiten van een 
zaak met een accuraatheid van 80% of hoger kan voorspellen of een beroepsprocedure zal slagen. 
 
Wij wijzen erop dat bovenstaande observaties met betrekking tot de winstpercentages zijn 
gebaseerd op slechts een klein deel van de belastingzaken die volgens rechtspraak.nl zijn gevoerd 
(over de laatste 5 jaar gemiddeld zo’n 27 duizend per jaar volgens het jaarverslag 2018). Een deel 
van de rechtszaken wordt met tekst gepubliceerd, waarvan een groot deel (34.806 zaken) in de 
analyse is meegenomen. Ondanks dat niet alle belastingzaken gepubliceerd worden geeft 
rechtspraak.nl op haar website aan dat de gepubliceerde zaken een weerspiegeling zijn van alle 
zaken die gevoerd worden, daarbij in acht nemend dat alle zaken die maatschappelijk relevant zijn 
worden gepubliceerd1. 
 
In dit kader biedt een applicatie zoals tax-i™ inzichten uit analyses die als mens praktisch onmogelijk 
zijn uit te voeren. Ondanks dat de huidige publicaties een afspiegeling van het geheel aan zaken 
vormen, zou het publiceren van meer zaken het inzicht vergroten. Dit biedt een beter beeld van 
bepaalde (gewenste of ongewenste) patronen binnen de uitvoering van het recht.  
 
Een uitbreiding van de dataset zou met name de weg plaveien voor interessante analyses van 
eventuele vooringenomenheid van bepaalde rechters, consistentie van rechtelijke uitspraken en 
impact van jurisprudentie. Het is onze intentie op onze manier een bijdrage te leveren aan een meer 
rechtvaardig en transparant rechtssysteem voor alle partijen in deze samenleving. Hierom delen we 
onze onderzoeksmethodes en resultaten graag in meer detail met geïnteresseerde partijen.  
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1 Besluit selectiecriteria uitspraken databank Rechtspraak.nl 
https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/paginas/selectiecriteria.aspx 
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/kengetallen-2017.pdf onder 3.6 
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