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VOORWOORD
In het najaar van 2011 twijfelde ik over de te kiezen masterspecialisatie, toen de Hoge
Raad oordeelde dat een gemeente geen leges mocht heffen voor de aanvraag van een
identiteitskaart, nu daarvoor geen afdoende wettelijke basis was. Dit arrest had tot
gevolg dat alle gemeentes (tijdelijk) stopten met de legesheffing bij de aanvraag van een
identiteitskaart. Kort daarop werd een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om
met terugwerkende kracht te voorzien in een deugdelijke wettelijke basis. Vanaf de dag
na de indiening van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer moesten burgers weer betalen
voor de aanvraag van hun identiteitskaart.
Deze gang van zaken trok mijn aandacht. Ik had recent mijn bacheloropleiding
rechtsgeleerdheid afgerond en daarbij kennis opgedaan over het Nederlandse
(staats)recht. Terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van wetten, waardoor
burgers gebonden zijn aan een wet, voordat de wet is aangenomen door de Tweede en
Eerste Kamer, kwam in mij op als strijd met de rechtszekerheid en de rechtsstaatidee.
Maar waarom werd terugwerkende kracht dan toegepast in de praktijk?
De kwestie rondom de identiteitskaart deed mij inzien hoe actueel het Nederlandse
staatsrecht is en hoe boeiend de vraagstukken kunnen zijn waarvoor
staatsrechtgeleerden zich gesteld zien. Voor mij gaf dit de doorslag mij in te schrijven
voor de masterspecialisatie staats- en bestuursrecht. Gelijk heb ik mij voorgenomen om
het begrip en het gebruik van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van wetten
nader uit te zoeken. De masterscriptie was hier een perfecte gelegenheid voor. Deze
scriptie vormt het sluitstuk van deze zoektocht.
Met het afronden van deze scriptie is ook mijn masteropleiding aan de Universiteit
Leiden en mijn universitaire studietijd afgerond. De afdeling Staats- en bestuursrecht
van de Universiteit Leiden, en in het bijzonder Ymre Schuurmans, ben ik dankbaar voor
alle mogelijkheden die ik heb gekregen tijdens mijn masteropleiding. Geerten Boogaard
ben ik dankbaar voor zijn enthousiaste begeleiding tijdens de totstandkoming van deze
scriptie. Tot slot ben ik het thuisfront dankbaar voor de tijd en ondersteuning die het mij
gaf om deze scriptie af te ronden; het schrijven van deze scriptie naast alle andere
bezigheden had niet zonder zijn hulp kunnen plaatsvinden.
Christine Strating
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1. INLEIDING
1.1.

Aanleiding

In het najaar van 2011 wees de Hoge Raad der Nederlanden een arrest over de heffing
van leges voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Voor de aanvraag van
een identiteitskaart moest men, net als voor de aanvraag van een paspoort en een
rijbewijs, leges betalen. Eén aanvrager betwistte de wettelijke grondslag van de
legesheffing van zijn gemeente en maakte hiertegen bezwaar. Het geschil werd
definitief beslecht in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad stelde de aanvrager in
het gelijk. Er was inderdaad geen afdoende wettelijke basis voor de legesheffing voor
de aanvraag van een identiteitskaart door de gemeente. Het gevolg van het arrest was
dan ook dat gemeenten per direct geen leges meer hieven voor de aanvraag van een
identiteitskaart. Hierdoor liepen gemeenten inkomsten mis. Dit effect werd nog eens
versterkt doordat een ware run op de gratis identiteitskaarten ontstond. Een reactie van
de wetgever liet niet lang op zich wachten. Binnen twee weken (!) na het arrest werd
een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend om de wettelijke
grondslag voor legesheffing door gemeenten te herstellen.1
Het feit dat de wetgever in actie komt na een rechterlijke uitspraak is op zich niet
wonderbaarlijk. In het samenspel tussen wetgever, bestuur en rechter komt dit vaker
voor. Opvallend was echter de bepaling rondom de inwerkingtreding van het
wetsvoorstel. Het wetsvoorstel zou namelijk met terugwerkende kracht in werking
treden, en wel vanaf de dag na indiening van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.
Gemeenten mochten hierdoor vanaf de dag na indiening van het wetsvoorstel in de
Tweede Kamer weer leges heffen voor de aanvraag van een identiteitskaart, en vrijwel
alle gemeenten deden dit dan ook. Aanvragers moesten dus weer gaan betalen, hoewel
het wetsvoorstel pas bij de Tweede Kamer lag en het daarna ook nog aangenomen
moest worden door de Eerste Kamer.
Hoewel een gemiddeld wetgevingstraject anderhalf jaar duurt,2 was dit wetsvoorstel
binnen drie weken na indiening ervan aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en
werd het precies 23 dagen later gepubliceerd in het Staatsblad. De wettelijke grondslag

1

Zie paragraaf 5.2 voor een uitgebreide beschrijving van deze zaak en het daaropvolgende
wetgevingstraject.
2
Borman 2012, p. 263 – 264.
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voor het heffen van leges voor de aanvraag van een identiteitskaart was met
terugwerkende kracht hersteld.
Bovenstaande laat zien dat in Nederland terugwerkende kracht wordt toegepast bij de
inwerkingtreding van wetten. Bovenstaand voorbeeld staat niet op zichzelf. Er zijn
evenwel geen cijfers bekend over het aantal wetten dat met terugwerkende kracht in
werking treedt. Men gaat ervan uit dat het niet vaak voorkomt. Niet bekend is in
hoeverre deze stelling houdbaar is, juist bij gebrek aan kwantitatieve gegevens.
Daarnaast gaat de (weinige) aandacht in de literatuur en de parlementaire stukken over
het gebruik van formele terugwerkende kracht vaak uit naar het gebruik hiervan bij de
inwerkingtreding van fiscale, belastende maatregelen. Is deze aandacht representatief
voor het gebruik van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van wetten in de
praktijk? Deze scriptie beoogt een aanzet te geven het gebruik van terugwerkende
kracht bij de inwerkingtreding van recente wetten in kaart te brengen.

1.2.

Onderzoeksvragen

Om een aanzet te geven het gebruik van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding
van recente wetten in kaart te brengen staat de volgende onderzoeksvraag in deze
scriptie centraal:
Hoe verhoudt zich het gebruik van formele terugwerkende kracht bij de
inwerkingtreding van recente wetten tot het juridisch kader dat de
wetgever omtrent de toelaatbaarheid van het gebruik van terugwerkende
kracht aangeeft te hanteren?
1.2.1. Deelvragen
 Wat is het juridisch kader voor het gebruik van formele terugwerkende kracht bij de
inwerkingtreding van wetten dat de wetgever aangeeft te hanteren?
 Wat kan afgeleid worden uit de wetten die in 2012 en 2013 met formele
terugwerkende kracht in werking zijn getreden over het gebruik van de
terugwerkende kracht?
 Wat kan afgeleid worden uit de totstandkomingsgeschiedenissen van drie wetten die
in 2011 tot en met 2013 met formele terugwerkende kracht in werking zijn
getreden?
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1.2.2. Nadere definitiebepaling
 Deze scriptie is beperkt tot het gebruik van formele terugwerkende kracht bij de
inwerkingtreding van wetten. De (on)toelaatbaarheid en het gebruik van materiële
terugwerkende kracht valt buiten het bestek van dit onderzoek. Waar in deze scriptie
het begrip ‘terugwerkende kracht’ gebruikt wordt, wordt formele terugwerkende
kracht bedoeld. Wat formele terugwerkende kracht is, wordt uitgewerkt in paragraaf
2.2.3.
 Deze scriptie is beperkt tot het gebruik van terugwerkende kracht bij de
inwerkingtreding van wetten. Met ‘wetten’ worden wetten in formele zin en
AMvB’s (algemene maatregelen van bestuur) bedoeld.

1.3.

Opbouw scriptie

Deze scriptie is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 begint met een inleidend hoofdstuk
over de inwerkingtreding van wetten en overgangsrecht. Vervolgens wordt in hoofdstuk
3 het juridisch kader uiteengezet dat de wetgever in acht dient te nemen en aangeeft te
hanteren voor het gebruik van terugwerkende kracht. Vervolgens vinden twee
empirische onderzoeken plaats. In het eerste onderzoek, dat neergelegd is in hoofdstuk
4, worden wetten onderzocht die in 2012 en 2013 in werking zijn getreden met
terugwerkende kracht en wordt bezien onder welke omstandigheden terugwerkende
kracht werd toegepast. Hierbij staat het eindresultaat centraal, namelijk de wet die met
terugwerkende kracht in werking is getreden. In het tweede onderzoek, dat beschreven
staat in hoofdstuk 5, worden de totstandkomingsgeschiedenissen van drie wetten die
met terugwerkende kracht in 2011 tot en met 2013 in werking zijn getreden onderzocht
en wordt ingezoomd op het proces: onder welke omstandigheden is tot het gebruik van
de terugwerkende kracht gekomen en hoe wordt het begrip terugwerkende kracht in de
politieke context gebruikt. In hoofdstuk 6 komen alle bevindingen samen en volgt de
conclusie waarin antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag. Tot slot geeft
hoofdstuk 7 de aanbevelingen weer.
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2. INWERKINGTREDING VAN WETTEN EN OVERGANGSRECHT
Bij nieuwe wetten en wetswijzigingen moet de wetgever een aantal keuzen maken. Zo
moet hij bepalen vanaf welk moment de nieuwe regel gaat gelden en op welke gevallen
de nieuwe regel van toepassing gaat zijn: op alle gevallen, of wellicht (gedurende een
bepaalde periode) alleen voor bepaalde gevallen. Het eerste hangt samen met de
inwerkingtreding van wetten en het tweede met het overgangsrecht: de wijze waarop de
overgang van het oude naar het nieuwe rechtsregime plaatsvindt. In dit hoofdstuk staan
drie aspecten centraal. In paragraaf 2.1 wordt de inwerkingtreding van wetten behandeld
en in paragraaf 2.2 het overgangsrecht dat daarmee samenhangt. Vervolgens wordt in
paragraaf 2.3 stilgestaan bij de belangrijkste typen inwerkingtredingsbepalingen,
waarmee zowel de inwerkingtreding van wetten als het overgangsrecht nader vorm
gegeven wordt. Paragraaf 2.4 geeft tot slot een samenvatting.

2.1.

Inwerkingtreding van wetten

In de Grondwet is vastgelegd dat wetten niet in werking treden voor hun bekendmaking.
3

In de Bekendmakingswet is de bekendmaking van wetten nader geregeld en is

vastgelegd dat dit geschiedt door plaatsing in het Staatsblad.4 Na de bekendmaking van
een wet kan zij in werking treden. Een wet kan in haar geheel in werking treden of
gefaseerd. Wanneer en hoe een wet precies in werking treedt, hangt af van haar
specifieke inwerkingtredingsbepaling(en). Elke wet dient deze te hebben.5

2.2.

Overgangsrecht

Gerelateerd aan de inwerkingtreding van een wet, is het overgangsrecht. Een wet geldt
vanaf haar inwerkingtreding, maar daarmee is nog niet bepaald aan welke feiten zij
rechtsgevolgen kan verbinden. Kan de wet rechtsgevolgen verbinden aan bij haar
inwerkingtreding bestaande feiten (onmiddellijke werking), of pas aan ná haar
inwerkingtreding ontstane feiten (uitgestelde werking), of juist al aan vóór haar
inwerkingtreding bestaande feiten (terugwerkende kracht)? De vraag aan welke feiten
een eenmaal in werking getreden wet rechtsgevolgen kan verbinden, is een vraag van

Art. 88 Grondwet (t.a.v. wetten in formele zin) en art. 89 lid 3 Grondwet (t.a.v. AMvB’s).
Art. 3 Bekendmakingswet. Sinds 1 juli 2009 wordt het Staatsblad alleen nog digitaal uitgegeven. Indien
een betreffende wet op www.officielebekendmakingen.nl/staatsblad is gepubliceerd, is de wet
bekendgemaakt.
5
Aanw. 172 Ar. Voor het geval een wet deze onverhoopt niet bevat, is een vangnetbepaling opgenomen
in art. 7 Bekendmakingwet. In dat geval treedt de wet in werking met ingang van de eerste dag van de
tweede kalendermaand na de datum van bekendmaking.
3
4
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overgangsrecht.6 Overgangsrecht ziet dus op de werking van de wet, die niet gelijk hoeft
te lopen aan de gelding van de wet. Elke wet is, al dan niet expliciet, voorzien van
overgangsrecht.
Gewoonlijk worden drie of vier typen overgangsrecht onderscheiden. Bravenboer
noemt de verschillende typen overgangsrecht werkingsregels en zij onderscheidt er drie:
onmiddellijke werking, uitgestelde werking en terugwerkende kracht.7 Het onderscheid
tussen de werking en de gelding van een wet en het onderscheid tussen de drie
werkingsregels kan als volgt schematisch weergegeven worden, zie figuur 1:8

Figuur 1. Schematische weergave van de drie verschillende werkingsregels.

Het tijdstip van de inwerkingtreding van een wet wordt inwerkingtredingsmoment
(IWT) genoemd. Een wet geldt (G) vanaf haar inwerkingtreding, dus vanaf haar
inwerkingtredingsmoment. Afhankelijk van de gekozen werkingsregel (onmiddellijke
werking (OW), uitgestelde werking (UW) of terugwerkende kracht (TWK)) ligt het
werkingsmoment (WM) van een wet gelijk aan haar inwerkingtredingsmoment, of later
of eerder. Een wet werkt (W) vanaf haar werkingsmoment. De drie werkingsregels
worden hieronder nader uitgewerkt.
2.2.1. Hoofdregel: onmiddellijke werking
Hoofdregel van het overgangsrecht is onmiddellijke werking.9 In dat geval verbindt een
wet vanaf haar inwerkingtreding rechtsgevolgen aan feiten die zich op of na haar

Bravenboer 2009, o.a. p. 13, 19 en 22, en Pauwels 2009, o.a. p. 27 – 28, 35 en 38.
Zie Bravenboer 2009, p. 19 – 64. De eventuele vierde categorie van overgangsrecht, eerbiedigende
werking, categoriseert Bravenboer gemotiveerd niet als overgangsrecht, maar als overgangsmaatregel.
8
Dit schema is overgenomen van Bravenboer, Bravenboer 2009, p. 63.
9
Aanw. 166 Ar.
6
7
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inwerkingtreding voordoen.10 Of een wet onmiddellijke werking heeft, kan indirect
afgeleid worden uit de inwerkingtredingsbepaling(en): indien uit de
inwerkingtredingsbepaling(en) niet van een andere werkingsregel blijkt, is sprake van
onmiddellijke werking (zie nader paragraaf 2.3). Een afwijking van de hoofdregel is in
beginsel mogelijk,11 en dient uitdrukkelijk bepaald te worden.12
2.2.2. Uitzondering op hoofdregel: uitgestelde werking
Bij uitgestelde werking blijft de wet ondanks haar inwerkingtreding gedurende een
vastgestelde periode volledig buiten toepassing.13 De wet geldt dan wel, maar werkt nog
niet en kan derhalve ook geen rechtsgevolgen verbinden aan bepaalde rechtsfeiten die
zich voordoen ná haar inwerkingtredingsmoment, maar vóór haar werkingsmoment.
Een uitgestelde werking kan zowel blijken uit de inwerkingtredingsbepaling als uit de
inhoud van de wet.
2.2.3. Uitzondering op hoofdregel: terugwerkende kracht
Bij terugwerkende kracht worden ná de inwerkingtreding van een wet rechtsgevolgen
verbonden aan rechtsfeiten die zich vanaf een vastgesteld moment vóór de
inwerkingtreding hebben voorgedaan.14 Het gebruik van terugwerkende kracht moet
expliciet blijken uit de inwerkingtredingsbepaling.

10

Bij de werkingsregel onmiddellijke werking is de werking van de wet gelijk aan de gelding van de wet
en is haar werkingsmoment dus gelijk aan haar inwerkingtredingsmoment. Vanaf het moment dat de wet
geldt, werkt zij. Zie ook Bravenboer 2009, p. 32 – 39.
Stel dat de reparatiewet voor de legesheffing van de identiteitskaart (zie paragraaf 5.2) geen
terugwerkende kracht had, maar onmiddellijke werking zou hebben gehad, dan zou zowel haar
inwerkingtredingsmoment als haar werkingsmoment 15 oktober 2011 geweest zijn, de dag na publicatie
van de wet in het Staatsblad. Het zou tot gevolg gehad hebben dat burgers pas vanaf 15 oktober 2011
weer moesten gaan betalen voor hun aanvraag van een identiteitskaart, in plaats van per 22 september, de
dag na indiening van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.
11
In sommige gevallen is een afwijking niet mogelijk. Zo geldt een internationaal rechtelijk en
grondwettelijk verbod op de inwerkingtreding van strafbepalingen met terugwerkende kracht, zie
hoofdstuk 3.
12
Aanw. 166 lid 2 Ar.
13
Bij uitgestelde werking vangt de werking van de wet dus aan na aanvang van de gelding van de wet.
Het werkingsmoment ligt dus ook ná het inwerkingtredingsmoment. De wet geldt vanaf haar
inwerkingtredingsmoment, maar werkt pas vanaf haar werkingsmoment. Zie ook Bravenboer 2009, p. 39
– 46.
Stel dat de reparatiewet voor de legesheffing van de identiteitskaart (zie paragraaf 5.2) geen
terugwerkende kracht had, maar uitgestelde werking zou hebben gehad. In dat geval blijft het
inwerkingtredingsmoment 15 oktober 2011, maar had bijvoorbeeld in de wet bepaald kunnen worden dat
de betalingsverplichting pas 1 januari 2012 in zou gaan. In dat geval geldt als werkingsmoment 1 januari
2012 en zouden burgers dus ook pas vanaf 1 januari 2012 hoeven te betalen voor hun identiteitskaart.
14
Net zoals bij de andere werkingsregels geldt de wet bij terugwerkende kracht vanaf haar
inwerkingtredingsmoment. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de wet vangt haar
werkingsmoment aan op een vastgesteld in het verleden liggend tijdstip. Op een tijdsbalk gezien ligt dus
het werkingsmoment vóór het inwerkingtredingsmoment. De wet geldt vanaf haar

11

Als gekeken wordt naar de reparatiewet voor de legesheffing van de identiteitskaart (zie
paragraaf 5.2), dan kan de gelding en de werking van deze wet als volgt schematisch
weergegeven worden, zie figuur 2:15

Figuur 2. Schematische weergave werkingsregel terugwerkende kracht.

De wet werd gepubliceerd in het Staatsblad op 14 oktober 2011 en blijkens haar
inwerkingtredingsbepaling trad zij de volgende dag in werking.16 Het
inwerkingtredingmoment (IWT) was dus 15 oktober 2011. Vanaf 15 oktober 2011 is
deze wet derhalve gaan gelden (G). Blijkens de inwerkingtredingsbepaling trad de wet
met terugwerkende kracht in werking vanaf de dag na indiening van het wetsvoorstel in
de Tweede Kamer. Op 21 september 2011 is het wetsvoorstel in de Tweede Kamer
ingediend. Het werkingsmoment (WM) is dus bepaald op 22 september 2011. Vanaf 22
september 2011 is de wet derhalve gaan werken (W). Vanaf het
inwerkingtredingsmoment 15 oktober 2011 kon formeel rechtsgevolg gegeven worden
aan rechtsfeiten die hadden plaatsgevonden vanaf 22 september 2011.

2.3.

Inwerkingtredingsbepalingen

Zoals gesteld in paragraaf 2.1 bevat elke wet in beginsel een inwerkingtredingsbepaling.
Deze bepaling bepaalt primair wanneer de wet in werking treedt, dus vanaf wanneer zij
gaat gelden. Daarnaast bevat de inwerkingtredingsbepaling informatie over de werking
van de wet. Zoals gesteld in paragraaf 2.2.3 dient terugwerkende kracht bijvoorbeeld

inwerkingtredingsmoment, maar werkt vanaf haar werkingsmoment. Zie ook Bravenboer 2009, p. 27 –
32.
15
Dit schema is afkomstig van Bravenboer (Bravenboer 2009, p. 23); de specifieke data zijn evenwel
toegespitst op het voorbeeld dat hierbij behandeld wordt.
16
Art. 3 Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor
de Nederlandse identiteitskaart, Stb. 2011, 440: ‘Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dag na de
datum van indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.’

12

expliciet benoemd te worden in de inwerkingtredingsbepaling. Voor de specifieke
invulling van de inwerkingtredingsbepaling zijn verschillende mogelijkheden.17 De voor
deze scriptie relevante mogelijkheden worden hieronder besproken.
2.3.1. Standaardinwerkingtredingsbepaling: vaststelling bij klein koninklijk
besluit
De standaardinwerkingtredingsbepaling van een wet delegeert het moment van
inwerkingtreding aan de regering.18 De inwerkingtreding wordt dan na afronding van
het wetgevingsproces geregeld in een klein koninklijk besluit.19 Formeel hoeft een klein
koninklijk besluit niet van een nota van toelichting te worden voorzien.20 Uit het
empirisch onderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 4 blijkt evenwel dat in de praktijk
een klein koninklijk besluit waarin een inwerkingtreding van een wet met
terugwerkende kracht geregeld wordt vrijwel altijd van een nota van toelichting wordt
voorzien. Hierin wordt dan toegelicht waar het specifieke in het verleden liggende
werkingsmoment op gebaseerd is.
2.3.2. Inwerkingtredingsbepaling met concrete datum van inwerkingtreding
Soms wordt in een wet een inwerkingtredingsbepaling opgenomen met een concrete
datum van inwerkingtreding,21 al dan niet in combinatie met de mogelijkheid tot het
verlenen van terugwerkende kracht indien de concrete datum niet gehaald gaat
worden.22

Zie Borman 2012, p. 340 – 344.
Aanw. 178 lid 1 en 2 Ar: ‘Deze wet/dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.’
19
Een klein koninklijk besluit moet, net als de wet waarvan het de inwerkingtreding regelt, worden
gepubliceerd in het Staatsblad (art. 6 Bekendmakingswet). Een klein koninklijk besluit bevat geen
bepaling over zijn eigen inwerkingtreding; hij treedt in werking zodra hij is bekendgemaakt (aanw. 177
Ar).
20
Dit blijkt indirect uit aanw. 211 Ar. Zie ook Borman 2011, p. 291.
21
Aanw. 180 onder D Ar (t.a.v. wetten in formele zin) en aanw. 178 lid 2 onder A Ar (t.a.v. AMvB’s). De
bepaling luidt dan: ‘Deze wet/dit besluit treedt in werking met ingang van [1 september 2014].’ Een
dergelijke inwerkingtredingsbepaling wordt voor een wet in formele zin evenwel afgeraden (toelichting
op aanw. 178 Ar), omdat het risico altijd bestaat dat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel
niet voor die datum is afgerond en de wet derhalve niet met ingang van die datum in werking kan treden.
In dat geval dient de regering met een nota van wijziging of novelle te komen, waarbij het moment van
inwerkingtreding wordt gewijzigd. Voor een AMvB speelt dit risico niet, omdat de concrete datum van
inwerkingtreding door de regering voor bekendmaking altijd nog aangepast kan worden.
22
Aanw. 180 onder E Ar: ‘Deze wet/Dit besluit treedt in werking met ingang van [1 september 2014].
Indien het Staatsblad waarin deze wet/dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na [31 augustus
2014], treedt zij/het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin
zij/het wordt geplaatst, en werkt zij/het terug tot en met [1 september 2014].’ Hiermee kan het
eerdergenoemde risico van de niet-tijdige afronding van het wetgevingsproces bij een wet in formele zin
17
18
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2.3.3. Inwerkingtredingsbepaling die voorziet in formele terugwerkende kracht
Om een wet met terugwerkende kracht in werking te laten treden, zijn er twee opties.23
Allereerst kan de inwerkingtreding bij klein koninklijk besluit geregeld worden. In dat
geval bevat niet de wet maar het klein koninklijk besluit dat haar inwerkingtreding
regelt haar concrete tijdstip van terugwerking. De wet kan evenwel ook al gelijk een
inwerkingtredingsbepaling met een concreet tijdstip van terugwerking inhouden. Welke
optie ook gebruikt wordt, uiteindelijk is voor een inwerkingtreding met terugwerkende
kracht altijd een concreet tijdstip van terugwerking vereist.24 Het werkingsmoment moet
dus altijd expliciet zijn aangegeven.
2.3.4. Gedifferentieerde inwerkingtreding
In de praktijk komen regelmatig combinaties van verschillende typen
inwerkingtredingsbepalingen voor. Dit wordt een gedifferentieerde inwerkingtreding
genoemd. Hierdoor kunnen specifiek aangegeven artikelen van de wet op verschillende
momenten in werking treden en/of tot verschillende momenten terugwerken.25 Dit
maakt een flexibele inwerkingtreding of terugwerking mogelijk.
2.3.5. Vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijnen
In beginsel wordt voor de inwerkingtreding van wetten vastgehouden aan vaste
verandermomenten en treden wetten ofwel in werking per 1 januari ofwel per 1 juli van
een bepaald jaar.26 Dit is om ervoor te zorgen dat men niet op teveel momenten wordt
geconfronteerd met nieuwe of gewijzigde wetgeving. Daarnaast gelden in beginsel
minimuminvoeringstermijnen van twee of drie maanden voor wetten, zodat men
voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden op de nieuwe of gewijzigde wetgeving.27
Indien gebruik wordt gemaakt van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van
een wet is het natuurlijk niet zinvol te wachten tot het eerstvolgende verandermoment;

opgevangen worden. Uiteraard kan deze bepaling ook gebruikt worden voor de
inwerkingtredingsbepaling van een AMvB.
23
Aanw. 168 lid 2 model A en B Ar: ‘A. Deze wet/Dit besluit treedt in werking [met ingang van de dag
na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij/het wordt geplaatst] en werkt terug tot en met [1
januari 2014]. B. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan
terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.’
24
Aanw. 168 lid 1 Ar.
25
Zie voor verschillende modellen aanw. 180 Ar. Voor een gedifferentieerde inwerkingtreding kan
bijvoorbeeld de volgende formulering gebruikt worden: ‘Deze wet/dit besluit treedt in werking met
ingang van [de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het/zij wordt geplaatst]. Artikel 1,
onderdeel A, werkt terug tot [1 januari 2014].’
26
Aanw. 174 lid 1 Ar.
27
Aanw. 174 lid 3 Ar.
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dat verlengt de periode van terugwerkende kracht ten slotte alleen maar. Uitzonderingen
op bovengenoemde twee beginselen zijn dan ook mogelijk. De Aanwijzingen voor de
regelgeving (zie paragraaf 3.3.1) geven een limitatieve lijst van vier categorieën
uitzonderingsgronden, waaronder spoedwetgeving, reparatiewetgeving en indien het
‘gelet op de doelgroep (...) aanmerkelijke ongewenste private of publieke voor- of
nadelen voorkomt’.28 Als terugwerkende kracht wordt toegepast bij de inwerkingtreding
van een wet, kan het vrijwel altijd onder één van deze categorieën geschaard worden.
Een afwijking van de standaardbeginsels dient gemotiveerd te worden.29

2.4.

Samenvatting

Wetten kunnen in werking treden na hun bekendmaking. Wanneer een wet precies in
werking treedt, hangt af van haar inwerkingtredingsbepaling. Gerelateerd aan de
inwerkingtreding van een wet, is het overgangsrecht. Onderscheiden zijn drie typen
overgangsrecht of werkingsregels. Bij onmiddellijke werking kan de wet
rechtsgevolgen verbinden aan bij haar inwerkingtreding bestaande rechtsfeiten, bij
uitgestelde werking pas aan een vastgestelde periode ná haar inwerkingtreding ontstane
rechtsfeiten, en bij terugwerkende kracht juist al aan vóór haar inwerkingtreding
bestaande rechtsfeiten. Een inwerkingtredingsbepaling bevat zowel informatie over de
inwerkingtreding van de wet (gelding van de wet) als over haar overgangsrecht
(werking van de wet).

28
29

Aanw. 174 lid 4 Ar.
Aanw. 174 lid 5 Ar.
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3. JURIDISCH KADER TERUGWERKENDE KRACHT VAN
WETGEVER
In het algemeen wordt aangenomen dat het gebruik van terugwerkende kracht bij de
inwerkingtreding van wetten niet geoorloofd is, uitzonderingen daargelaten. In dit
hoofdstuk wordt het juridisch kader beschreven dat de wetgever30 in acht dient te nemen
(met betrekking tot dwingend recht) dan wel in acht neemt (althans, zegt te nemen) bij
de beoordeling of terugwerkende kracht in een concreet geval zou zijn toegestaan.31

3.1.

Internationaal recht

3.1.1. EVRM en EHRM
Het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(EVRM) bevat een verbod op het gebruik van terugwerkende kracht bij de
inwerkingtreding van strafbepalingen.32 Het EVRM spreekt zich niet in het algemeen
uit over de (on)toelaatbaarheid van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van
wetten, anders dan bij strafbepalingen.
Terugwerkende kracht van wetten kan wel indirect getoetst worden aan het in het Eerste
Protocol bij het EVRM erkende recht op bescherming van eigendom.33 Het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft deze bepaling nader ingevuld34 en
expliciet geoordeeld dat deze bepaling op zichzelf geen verbod op het gebruik van
30

T.a.v. wetten in formele zin is de wetgever de regering en Staten-Generaal gezamenlijk (art. 81
Grondwet); t.a.v. AMvB’s is de wetgever de regering (art. 89 lid 1 Grondwet).
31
Om verschillende redenen is niet gekozen voor een algeheel juridisch kader omtrent de toelaatbaarheid
van terugwerkende kracht. Enerzijds is dat te groots voor een masterscriptie, anderzijds is het voor het in
kaart brengen van het daadwerkelijke gebruik van terugwerkende kracht niet zo relevant wat bijvoorbeeld
de gangbare maatstaf in de literatuur is. Het is immers uiteindelijk de wetgever zelf die oordeelt over de
toelaatbaarheid en toepassing van terugwerkende kracht in een specifiek geval (later kan dit evenwel
gecorrigeerd worden door een rechter en kan dit afgekeurd worden in de literatuur). Zie eventueel voor
twee dissertaties over het gebruik van terugwerkende kracht in belastende fiscale regelgeving Pauwels
2009 en Bravenboer 2009. Pauwels stelt een omstandighedencatalogus samen en Bravenboer een
raamwerk, aan de hand waarvan de wetgever kan beoordelen of terugwerkende kracht bij de
inwerkingtreding van belastende fiscale maatregelen toelaatbaar is.
32
Art. 7 lid 1 EVRM: ‘Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen
strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten
geschiedde.’ Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) bevat een
vrijwel identieke bepaling (art. 15 lid 1 IVBPR).
33
Art. I EP EVRM: ‘Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn
eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de
voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht. De voorgaande
bepalingen tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, dat een Staat heeft om die wetten toe te
passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met
het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren.’
34
Zie Pauwels 2009, p. 401 – 425, en Bravenboer 2009, p. 234 – 253.
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terugwerkende kracht bevat.35 Van belang is dat het EHRM het begrip eigendom breed
opvat.36 Een maatregel die een aantasting van het eigendom tot gevolg heeft, is
gerechtvaardigd indien aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:
1) De maatregel heeft een rechtsgeldige basis.
2) De maatregel dient het algemeen belang. Staten hebben hierbij een ruime
beoordelingsvrijheid; puur budgettaire redenen zijn echter niet toelaatbaar.
3) De maatregel is proportioneel: er is sprake van een redelijke verhouding tussen het
algemeen belang en het individuele belang. Hierbij spelen de volgende factoren een
rol:
 De impact van de getroffen maatregelen.
 De aanwezigheid van gerechtvaardigde verwachtingen. Hierbij speelt onder
andere de voorzienbaarheid van het gebruik van terugwerkende kracht in de
desbetreffende wet een rol. Niet uitgesloten is dat de terugwerkende kracht zich
kan uitstrekken tot vóór het moment van de aankondiging van de wet.
 De getroffen overgangsmaatregelen.

Met name het proportionaliteitsbeginsel is van belang voor de gerechtvaardigdheid van
het gebruik van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van wetten. Hierbij vindt
een beoordeling plaats van alle relevante (tegen)belangen. Of aan het
proportionaliteitsbeginsel voldaan is, wordt door het EHRM enkel marginaal getoetst.
3.1.2. EU-recht en Hof van Justitie
Net als het EVRM (en het IVBPR) bevat het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie (EU-Handvest) een verbod op het gebruik van terugwerkende kracht bij
de inwerkingtreding van strafbepalingen en spreekt het zich niet in het algemeen uit
over de (on)toelaatbaarheid van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van
wetten, anders dan bij strafbepalingen.37

35

Terugwerkende kracht van wetgeving waarbij een lopende rechterlijke procedure wordt beïnvloed is in
beginsel wel ontoelaatbaar geacht door het EHRM. Nu dit zo’n specifieke situatie is, wordt dit niet verder
uitgewerkt in deze scriptie.
36
Van eigendom is sprake bij ‘de aanwezigheid van een economisch belang’, Bravenboer 2009, p. 235,
en anders geformuleerd: in feite op ‘alles dat op geld waardeerbaar is’, zie Barkhuysen en Huijg 2012,
par. 3.2.
37
Art. 49 lid 1 EU-Handvest: ‘Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat
geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde van het handelen of nalaten.’
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Binnen het EU-recht is het rechtszekerheidsbeginsel erkend. Het gebruik van
terugwerkende kracht van wetten kan aan dit beginsel getoetst worden indien deze
wetten vallen binnen de werkingssfeer van het EU-recht.38 Het Hof van Justitie heeft
geoordeeld dat uit het rechtszekerheidsbeginsel voortvloeit dat in beginsel geen
terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van wetten wordt toegepast. Uit het
rechtszekerheidsbeginsel volgt evenwel geen absoluut verbod. Terugwerkende kracht
kan gerechtvaardigd zijn, indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
1) Het noodzakelijkheidsvereiste: het gebruik van terugwerkende kracht is
noodzakelijk voor het te bereiken doel. Dit dient gemotiveerd te worden.
2) Geen schending van het gerechtvaardigd vertrouwen van de betrokken
rechtssubjecten (vertrouwensbeginsel). Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
 De aard van het rechtsgebied. Verandert de wetgeving in het betreffende
rechtsgebied bijvoorbeeld vaak?
 Het alertheidsvereiste met betrekking tot het rechtssubject: rechtssubjecten
moeten zich ervan bewust zijn dat wetten gewijzigd kunnen worden en moeten
zich bewust zijn van verandering van omgevingsfactoren. Tegenover het
alertheidsvereiste staat de zorgplicht van de wetgever: indien een wetgever
langdurig niet in actie komt op een specifiek punt, hoeven rechtssubjecten
minder alert te zijn op mogelijke wijzigingen.
 De voorzienbaarheid van de terugwerkende kracht. Hierbij spelen ook eerder
genoemde factoren en andere omstandigheden van het geval een rol, zoals de
verschillende wijzen van aankondiging. Bij een tijdelijk rechtsvacuüm of een
evidente fout in de wetgeving wordt al helemaal niet snel een schending van het
vertrouwensbeginsel aangenomen.
De toetsing van het Hof van Justitie komt in feite neer op een afweging tussen
aantasting van het vertrouwensbeginsel en de belangen die zijn gediend met de
terugwerkende kracht. Het Hof houdt hierbij tevens rekening met de verschillende
wetgevingstradities die in de lidstaten van de Europese Unie bestaan. Het Hof laat ook

Zie Weber 2013 en Pauwels 2009, p. 441 – 473. Het feit dat deze algemene rechtsbeginselen slechts
van toepassing zijn op wetten die vallen binnen de werkingssfeer van het EU-recht is een beperking om
terugwerkende kracht van wetten hieraan te toetsen.
38
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expliciet ruimte voor de nationale rechter om de specifieke omstandigheden van het
geval af te wegen.
Specifiek met betrekking tot het ‘wetgeven per persbericht’39 heeft het Hof van Justitie
geoordeeld dat het persbericht voldoende duidelijk moet zijn voor de normadressaat om
deze in staat te stellen te begrijpen wat de gevolgen van de voorgenomen wetswijziging
zijn voor zijn handelingen.40 Zo moet de inhoud van de wetswijziging en het
werkingsmoment van de terugwerkende kracht duidelijk zijn. Het Hof heeft het gebruik
van het persbericht om een wetswijziging met terugwerkende kracht aan te kondigen
niet ontoelaatbaar geacht.

3.2.

Nationaal recht

3.2.1. Grondwet
De Grondwet houdt net als het EVRM en het EU-Handvest (en het IVBPR) een verbod
op het gebruik van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van strafbepalingen
in.41 Voor het overige houdt zij zich afzijdig met betrekking tot de (on)toelaatbaarheid
van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van wetten.42
3.2.2. Wet algemene bepalingen
De Wet algemene bepalingen bevat de volgende bepaling: ‘De wet verbindt alleen voor
het toekomende en heeft geene terugwerkende kracht.’43 Dit klinkt als een verbod op
het gebruik van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van wetten. Toch wordt
dit artikel niet op deze manier geïnterpreteerd.44 Volgens vaste jurisprudentie van de
Hoge Raad richt dit artikel zich enkel tot de rechter en is het de rechter die aan een wet
geen terugwerkende kracht mag verlenen. Het artikel bepaalt derhalve niet dat de
wetgever geen terugwerkende kracht mag verlenen aan wetten.45

Met ‘wetgeven per persbericht’ wordt gedoeld op de situatie dat via een nieuwsbericht/persbericht een
wetswijziging met een verwachte inwerkingtreding met terugwerkende kracht aangekondigd wordt, dit
met betrekking tot de voorzienbaarheid/kenbaarheid van de terugwerkende kracht.
40
HvJ EU 26 april 2005, C-376/02 (Stichting Goed Wonen t. Staatssecretaris van Financiën). Zie ook
Bravenboer 2009, p. 197 – 199.
41
Art. 16 Grondwet: ‘Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke
strafbepaling.’ Art. 1 lid 1 Wetboek van Strafrecht heeft exact dezelfde inhoud.
42
Zou de Grondwet al een verbod op het gebruik van terugwerkende kracht in het algemeen bevatten, dan
zou de betekenis ervan beperkt zijn door het toetsingsverbod van art. 120 Grondwet.
43
Art. 4 Wet algemene bepalingen.
44
Zie Pauwels 2009, p 378 – 383.
45
Als bovenstaande bepaling zich al tot de wetgever zou richten, zou de bindende kracht ervan beperkt
zijn, omdat de wetgever de bepaling opzij kan zetten met een wet van gelijke rang, dus met een wet in
39
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3.3.

Beleid

3.3.1. Aanwijzingen voor de regelgeving
De Aanwijzingen voor de regelgeving (Aanwijzingen of Ar) schrijven een soort
drietrapsraket voor:
 Het gebruik van terugwerkende kracht is verboden voor strafbepalingen.
Buiten strafbepalingen is het gebruik ervan toegestaan, maar:
 Bij belastende maatregelen46 alleen in uitzonderlijke gevallen en indien aan het
kenbaarheidsvereiste is voldaan.
 Bij niet-belastende maatregelen alleen indien daarvoor een bijzondere reden
bestaat.47
Voor belastende maatregelen moet dus aan de volgende twee voorwaarden worden
voldaan:
1) Het uitzonderlijk geval-vereiste. De Aanwijzingen noemen twee mogelijkheden van
een uitzonderlijk geval:
 Het voorkomen van aankondigingseffecten.48

formele zin. In dat geval geldt dat een nieuwere wet voorrang heeft op een oudere wet (lex posterior
derogat legi priori) en dat een specifiekere wet voorrang heeft op een algemenere wet (lex specialis
derogat legi generali).
Pauwels wijst erop dat deze bepaling voor de wetgever evenwel niet zonder betekenis is. Voor de
wetgever versterkt de bepaling de normatieve gebondenheid van de wetgever aan het rechtsbeginsel om
in beginsel geen terugwerkende kracht toe te passen. Pauwels gaat er hierbij vanuit dat aan een
rechtsbeginsel meer gewicht toekomt naarmate het vaker vastgelegd is in het positieve recht, zie Pauwels
2009, p 381.
46
Voor de volledigheid zij erop gewezen dat het begrip ‘belastende regelingen’ ruimer is dan het begrip
‘strafbepalingen’; elke bepaling die in het nadeel van een burger is, is een belastende regeling, een
bepaling die een feit strafbaar of zwaarder strafbaar stelt is een strafbepaling.
47
Aanw. 167 leden 1, 3 en 4 Ar: ‘1. Aan een regeling wordt slechts terugwerkende kracht verleend,
indien daarvoor een bijzondere reden bestaat. (...) 3. Aan belastende regelingen wordt, behoudens in
uitzonderlijke gevallen, geen terugwerkende kracht toegekend. 4. Bij een regeling mag een feit dat vóór
haar inwerkingtreding is geschied, niet strafbaar of zwaarder strafbaar worden gesteld.’
48
Met aankondigingseffecten wordt gedoeld op redelijkerwijs te verwachten gedrag van burgers om nog
snel onder het oude, bestaande rechtsregime bepaalde rechtshandelingen te verrichten die met het
wetsvoorstel bijvoorbeeld juist voorkomen moeten worden of afgeschaft gaan worden. Door de
aankondigingseffecten wordt juist tegen de geest of strekking van het wetsvoorstel gehandeld.
Terugwerkende kracht wordt dan toegepast om deze ongewenste aankondigingseffecten te voorkomen.
Een voorbeeld: stel dat de Minister n.a.v. het arrest van de Hoge Raad inzake de legesheffing voor de
aanvraag van een identiteitskaart een wetsvoorstel ingediend zou hebben dat in plaats van met
terugwerkende kracht, met onmiddellijke werking in werking zou treden. In dat geval zouden burgers
weer moeten betalen voor de aanvraag van hun identiteitskaart na inwerkingtreding van de wet. Verwacht
kan dan worden dat men in de tijd tot aan de inwerkingtreding van de wet nog snel kosteloos een
identiteitskaart aanvraagt, terwijl het wetsvoorstel juist beoogt om het kosteloos aanvragen van een
identiteitskaart te verhelpen.
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 Herstel van regelgeving die een achterstand heeft opgelopen ‘ten opzichte van in
de praktijk noodzakelijk gebleken ontwikkelingen die legalisering achteraf
behoeven’.49
2) Het kenbaarheidsvereiste. Van belang is dat van betrokkenen redelijkerwijs moet
kunnen worden gevergd dat zij reeds voorafgaande aan de inwerkingtreding met de
verandering in de wet rekening konden houden. Hiervoor dient dus op de een of
andere manier een bekendmaking plaats te vinden over de naderende wijzigingen
die met terugwerkende kracht in werking zullen treden. Daarnaast dient de periode
van terugwerkende kracht zoveel mogelijk beperkt te blijven.50
De Aanwijzingen zijn een circulaire van de Minister-President en alleen bindend voor
ministers, staatssecretarissen en de onder hen ressorterende dienstonderdelen en
personen.51 Daarnaast bevatten de Aanwijzingen een geclausuleerde
afwijkingsmogelijkheid: indien de toepassing van een aanwijzing uit een ‘oogpunt van
goede regelgeving niet tot aanvaardbare resultaten’52 leidt mag ervan worden
afgeweken. Hiervan dient ‘een terughoudend en gemotiveerd gebruik’53 te worden
gemaakt.
3.3.2. Beleidslijn Terugwerkende kracht (in fiscale regelgeving)
In 1996 heeft de Staatssecretaris van Financiën (de heer Vermeend, PvdA) de
omstandigheden uiteengezet waaronder het gebruik van terugwerkende kracht bij
belastende fiscale regelgeving geoorloofd wordt geacht. Deze zijn neergelegd in twee
documenten, die inhoudelijk verschillen: 1) de notitie Terugwerkende kracht en
eerbiedigende werking54 (notitie Terugwerkende kracht) en 2) een brief van de

49

Toelichting op aanwijzing 167 Ar.
De toelichting op de aanwijzing over de toelaatbaarheid van terugwerkende kracht verwijst ook naar de
beleidslijn (brief én notitie) over het gebruik van terugwerkende kracht in fiscale regelgeving (zie
paragraaf 3.3.2), waarbij toegevoegd wordt dat deze beleidslijn ook kan worden toegepast buiten de
fiscale regelgeving.
51
Aanw. 4 Ar. De Ar hebben onder meer betrekking op regelingen die onder ministeriële
verantwoordelijkheid tot stand komen (aanw. 1 Ar.), zoals wetten in formele zin en AMvB’s. De
bindende kracht van de Aanwijzingen strekt zich dus niet uit tot de Afdeling advisering van de Raad van
State, de leden van de Tweede en Eerste Kamer en de rechter.
52
Aanw. 5 Ar.
53
Toelichting op aanw. 5 Ar.
54
Kamerstukken II 1996/97, 25212, 1. De notitie is in 1996 voor het eerst naar de Tweede Kamer
gestuurd, bijlage bij Kamerstukken II 1995/96, 24677, 5, maar eigenlijk altijd wordt verwezen naar de
eerstgenoemde publicatie met dossiernummer 25212.
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Staatssecretaris waarin hij zich aansluit bij een advies van de Afdeling advisering van
de Raad van State (dit advies wordt besproken in paragraaf 3.4).55
De exacte status van de notitie en de brief is onduidelijk. De Staatssecretaris heeft
recent na het uitbrengen van de notitie en na gevoerd overleg met de Tweede Kamer
expliciet uitgesproken dat de latere brief van hem het geldende beleid weergeeft en dat
zijn notitie komt te vervallen.56 Niettemin wordt nog regelmatig door een minister of
staatssecretaris naar de notitie zelf verwezen.57 Regelmatig wordt ook naar beide
documenten tegelijkertijd verwezen,58 soms mijns inziens onbewust,59 of wordt in het
midden gelaten naar welk document precies verwezen wordt.60 Regelmatig wordt ook

55

Kamerstukken II 1996/97, 25212, 2 (brief).
De notitie Terugwerkende kracht is opgesteld n.a.v. vragen uit de Tweede Kamer naar de
omstandigheden waaronder het gebruik van terugwerkende kracht geoorloofd is, Handelingen II 1994/95,
99, p. 6067. Nadat de notitie is verschenen, is over de inhoud ervan overlegd in de Tweede Kamer,
Kamerstukken II 1996/97, 25212, 3 (verslag v.e. algemeen overleg). De Staatssecretaris gaf toen aan dat
de notitie bedoeld was te komen tot een gedachtewisseling met de Kamer, omdat het uiteindelijk regering
én Staten-Generaal zijn die moeten instemmen met het gebruik van terugwerkende kracht. Na de
gedachtewisseling met de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer
gestuurd met zijn herziende visie op de toelaatbaarheid van het gebruik van terugwerkende kracht bij de
inwerkingtreding van belastende maatregelen in fiscale regelgeving, Kamerstukken II 1996/97, 25212, 2
(brief). In deze brief sluit de Staatssecretaris zich aan bij een advies van de Afdeling advisering van de
Raad van State waarin uitvoerig is ingegaan op de toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. In een latere
brief uit dezelfde tijd geeft de Staatssecretaris expliciet aan dat díe brief het geldende beleid weergeeft dat
bij het opstellen van toekomstige fiscale regelgeving tot richtsnoer wordt genomen en dat zijn eerdere
notities komen te vervallen, bijlage bij Kamerstukken I 2009/10, 25212, A (de brief is niet eerder
gepubliceerd).
57
In dat geval wordt specifiek verwezen naar (de notitie met) dossiernummer 25212, nr. 1. Zie
bijvoorbeeld Kamerstukken II 2003/04, 29292, 6, p. 4 (NV), Kamerstukken II 2008/09, 31990, 5, p. 2
(brief) en Besluit van 3 mei 2012 tot wijziging van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten en het Besluit gebruik sofi-nummer Wbp, Stb. 2012, 212, p. 13 (NvT).
58
In dat geval wordt specifiek verwezen naar dossiernummer 25212, nrs. 1 – 3. Zie bijvoorbeeld
Kamerstukken II 2002/03, 28487, 7, p. 3 (NV), Kamerstukken II 2009/10, 32469, 3, p. 4 (MvT) en bijlage
309026, p. 8 (NvT) bij Kamerstukken II 2013/14, 32043, 202 (brief). Aanw. 167 Ar verwijst ook op deze
manier naar de beleidslijn (zie paragraaf 3.3.1).
59
Kamerstukken I 2011/12, 33011, C, p. 6 (NV) (casus Heffen leges identiteitskaart, zie ook paragraaf
5.2): ‘Vooropgesteld moet worden dat het toekennen van terugwerkende kracht aan maatregelen die
belastend (kunnen) zijn in het algemeen bezwaarlijk is. Voor de gevallen waarin terugwerkende kracht
toch wordt toegepast in fiscale regelgeving geldt de beleidsnotitie terugwerkende kracht in fiscale
regelgeving (Kamerstukken II 1996/97 25 212, nr. 1), die bevestigt dat het moet gaan om uitzonderlijke
gevallen. Deze beleidslijn is op 7 december 2009 bevestigd door de toenmalige staatssecretaris van
Financiën in een bijlage bij een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2009/10, 31 990, nr. 13).’
Het lijkt erop dat de Minister niet doorheeft dat hij naar twee inhoudelijk verschillende documenten
verwijst, want allereerst verwijst de Minister expliciet naar de notitie (nr. 1), maar gelijk daarna verwijst
hij naar de brief, want de inhoud van de brief is bevestigd in de bijlage uit 2009.
60
In dat geval wordt alleen verwezen naar dossiernummer 25212, ten gevolge waarvan het niet duidelijk
is of naar de notitie (nr. 1) of naar de brief (nr. 2) verwezen wordt. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II
2001/02, 28487, 3, p. 5 (MvT), Kamerstukken II 2002/03, 29026, 3, p. 28 (MvT) en Handelingen II
2011/12, 5, item 2, p. 25 (algemene beraadslaging) (casus Heffen leges identiteitskaart, zie ook paragraaf
5.2).
56
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naar de brief zelf verwezen.61 Geconcludeerd kan worden dat zowel de notitie als de
brief actueel zijn. Het zou evenwel in het kader van de rechtszekerheid wenselijker zijn
indien niet steeds gewisseld wordt van kader en er bij voorkeur één kader gebruikt
wordt.62
Hoewel de notitie en de brief specifiek zien op de beoordeling van terugwerkende
kracht in fiscale regelgeving, is erkend dat de beleidslijn hierbuiten ook relevant is.63
3.3.2.1.

Notitie Terugwerkende kracht en eerbiedigende werking

In de notitie Terugwerkende kracht is opgenomen dat onmiddellijke werking van een
wet het uitgangspunt is (zie ook paragraaf 2.2.1), dat aan belastende maatregelen geen
terugwerkende kracht wordt toegekend, behoudens in uitzonderlijke gevallen,64 en dat
voor strafbepalingen een verbod geldt op een inwerkingtreding met terugwerkende
kracht.
Voor de vraag wanneer sprake is van een uitzonderlijk geval zijn de volgende twee
elementen van belang:
1) Het inhoudelijke element. Dit betreft de vraag of voor het gebruik van
terugwerkende kracht een voldoende rechtvaardiging is. Dit kan spelen bij:
 Misbruik of oneigenlijk gebruik, waarbij snel ingrijpen van de wetgever
noodzakelijk is in verband met een rechtvaardige belastingheffing.
 Een evidente omissie die leidt tot duidelijk onbedoelde gevolgen, zoals het
verloren gaan van aanmerkelijke fiscale claims.
 Aankondigingseffecten.
 Strijd met het gelijkheidsbeginsel.
 Ingrijpende budgettaire gevolgen.
 (Ingrijpende) uitvoeringsaspecten.
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In dat geval wordt specifiek verwezen naar (de brief met) dossiernummer 25212, nr. 2. Zie bijvoorbeeld
Kamerstukken II 1999/2000, 26821, 3, p. 4 (MvT), Kamerstukken II 2000/01, 27896, 3, p. 10 (MvT) en
Kamerstukken II 2012/13, 33515, 6, p. 1 (NV) (casus Wet verhuurderheffing, zie ook paragraaf 5.4).
62
Uit de hiervoor genoemde verwijzingen (zie voetnoten 57 – 61) kan mijns inziens afgeleid worden dat
het voor bewindspersonen en rijksambtenaren ook niet altijd duidelijk is dat er een notitie én een brief in
omloop zijn, met beide een afwijkend toetsingsregime.
63
Toelichting op aanw. 167 Ar, bijlage 309026, p. 8 (NvT) bij Kamerstukken II 2013/14, 32043, 202
(brief).
64
Hierbij wordt verwezen naar aanw. 167 Ar (zie ook paragraaf 3.3.1) en naar het belangrijkste advies
van de Afdeling advisering van de Raad van State over de toelaatbaarheid van terugwerkende kracht,
Kamerstukken II 1994/95, 24172, A (zie ook paragraaf 3.4).
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2) Het tijdselement. Hiervoor zijn de volgende twee factoren relevant:
 De noodzaak om de periode van terugwerkende kracht te beperken.
 De voorzienbaarheid van het gebruik van terugwerkende kracht op het
werkingsmoment. Uitgangspunt hierbij is ‘dat een regeling niet verder
terugwerkt dan tot het moment waarop het publiek van regeringswege in kennis
is gesteld van het voornemen tot het vaststellen van een regeling.’65 Dit kan door
indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer of door middel van een
persbericht. In het persbericht moeten dan wel de hoofdlijnen van de
voorgestelde regeling worden geschetst en tevens moet hierbij de terugwerkende
kracht aangekondigd worden.
Een uitzondering op het voorzienbaarheidsvereiste, waardoor de werking van een wet
zich kan uitstrekken vóór de periode dat de wijziging kenbaar was, is mogelijk in de
volgende twee gevallen:
1) Er is sprake van zeer zwaarwegende argumenten. Hiervan kan sprake zijn in het
geval van:
 Zeer grote budgettaire belangen.
 Voorkomen van onbedoeld en ongerechtvaardigd voordeel voor een beperkte
groep van belastingplichtigen.
2) Er is sprake van een ‘reparatie die anderszins al voorzienbaar was. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin er sprake is van een voor
belastingplichtigen kenbare evidente omissie in de wetgeving die wordt gerepareerd,
dan wel aan een situatie waarin het kabinet of de Staten-Generaal reeds heeft
aangegeven reparatiewetgeving wenselijk te achten.’66
Uiteindelijk is de toelaatbaarheid van terugwerkende kracht een afweging van belangen,
waarbij de belangen van de individuele burgers bij rechtszekerheid zorgvuldig moeten
worden afgewogen tegen de belangen van de samenleving als geheel die zijn gediend
met de terugwerkende kracht van een nieuwe regeling. De Staatssecretaris geeft aan dat
geen eenduidige regels zijn te formuleren voor de toelaatbaarheid van terugwerkende
kracht, enerzijds omdat hiervan slechts in uitzonderlijke gevallen gebruikt wordt
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Kamerstukken II 1996/97, 25212, 1, p. 4.
Kamerstukken II 1996/97, 25212, 1, p. 4.
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gemaakt en anderzijds omdat de afweging van alle betrokken belangen van geval tot
geval moet worden gemaakt.
3.3.2.2.

Brief over toelaatbaarheid terugwerkende kracht

Voor de inhoud van de brief wordt verwezen naar paragraaf 3.4, waarin het juridisch
kader wordt beschreven dat de Afdeling advisering van de Raad van State hanteert bij
haar adviezen over het gebruik van terugwerkende kracht, nu het leidende advies van de
Afdeling advisering dat hierin besproken wordt, exact overeenkomt met de inhoud van
de brief.
3.3.3. Toetsingskader Overgangsrecht
In 2000 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de heer
Hoogervorst, VVD) een Toetsingskader Overgangsrecht opgesteld.67 Dit toetsingskader
heeft betrekking op overgangsrecht in de socialezekerheidswetgeving. Qua
overgangsrecht wordt in de socialezekerheidswetgeving in beginsel gebruik gemaakt
van eerbiedigende (en uitgestelde) werking en onmiddellijke werking; terugwerkende
kracht wordt als zodanig niet genoemd. Wel komt terugwerkende kracht naar voren bij
de bespreking dat aard en doel van een wijziging een rol spelen bij het te vormen
overgangsrecht. Als voorbeeld wordt gewezen op het sanctierecht (strafrecht,
tuchtrecht, maatregelen) waarin ‘als bijzonder rechtsbeginsel [geldt], dat wijzigingen
daarin in het algemeen slechts betrekking mogen hebben op feiten, die plaatsvinden na
de datum van inwerkingtreding van de wijziging.’68 Voor het sanctierecht binnen de
socialezekerheidswetgeving is dus erkend dat geen terugwerkende kracht toegepast mag
worden.
In het voortraject van de totstandkoming van het Toetsingskader Overgangsrecht heeft
de vaste commissie in een unaniem tot stand gekomen verslag expliciet gesteld dat
terugwerkende kracht in socialezekerheidswetgeving ‘in principe alleen begunstigend
mogelijk is’.69 De Staatssecretaris gaf in zijn reactie op het verslag aan hiermee in te
kunnen stemmen, maar wilde zich hiertoe desalniettemin niet beperken. Voor alle
wijzigingen met terugwerkende kracht gaf de Staatssecretaris aan dat dit alleen
toegepast kon worden ‘wanneer daar een bijzondere reden voor bestaat en [dit] dient
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Bijlage bij Kamerstukken I 1999/00, 25900, EK 87, 87b (NV).
Bijlage bij Kamerstukken I 1999/00, 25900, EK 87, 87b, p. 6.
69
Kamerstukken I 1999/00, 25900, EK 87, 87a, p. 5 (verslag).
68
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zwaar gemotiveerd te worden.’70 De visie van de Staatssecretaris met betrekking tot de
terugwerkende kracht is overigens niet teruggekomen in het Toetsingskader
Overgangsrecht zelf; dit achtte de Staatssecretaris blijkbaar niet nodig.
Geconcludeerd kan derhalve worden dat terugwerkende kracht in beginsel niet wordt
toegepast in het kader van overgangsrecht in de socialezekerheidswetgeving. Het wordt
evenwel door de Staatssecretaris toelaatbaar geacht indien daarvoor een bijzondere
reden bestaat.

3.4.

Afdeling advisering van de Raad van State

Het toetsingskader dat de Afdeling advisering van de Raad van State hanteert bij de
beoordeling of het gebruik van terugwerkende kracht in een wet toelaatbaar is, is in feite
neergelegd in één belangrijk advies.71 Dit toetsingskader is nog steeds actueel. Als
uitgangspunt hanteert de Afdeling advisering dat aan belastende maatregelen geen
terugwerkende kracht gegeven wordt. Voor de toelaatbaarheid van terugwerkende
kracht bij belastende maatregelen dient voldaan te worden aan twee vereisten:
1) Het kenbaarheidsvereiste. Het kenbaarheidsvereiste houdt in dat de voorgenomen
wijziging voldoende kenbaar moet zijn voor de belastingplichtigen voor wie de
wijziging gevolgen heeft. Indien voor de kenbaarheid bijvoorbeeld een persbericht
is uitgegeven, toetst de Afdeling advisering de inhoud van het persbericht aan het
wetsvoorstel en analyseert zij of alle elementen van het wetsvoorstel in het
persbericht zijn genoemd en wel op een voldoende kenbare manier. Zijn alle
begrippen bijvoorbeeld duidelijk uitgewerkt?
2) Het bijzondere omstandigheden-vereiste. De Afdeling advisering toetst of deze in de
toelichting op het wetsvoorstel voldoende gemotiveerd, gekwantificeerd of
anderszins voldoende aannemelijk gemaakt zijn. Wat betreft de bijzondere
omstandigheden dient er sprake te zijn van één van de volgende twee situaties:
 Aanmerkelijke aankondigingseffecten.
 Omvangrijk oneigenlijk gebruik of misbruik.
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Kamerstukken I 1999/00, 25900, EK 87, 87b, p. 3.
Kamerstukken II 1994/95, 24172, A (advies RvS en nader rapport). Zie Hoekstra 2008 en Pauwels
2009, p. 353 – 371. In het geval van ‘nazorg’ hanteert de Afdeling advisering afwijkende uitgangspunten.
Hier wordt in deze scriptie niet apart op ingegaan, zie Pauwels 2009, p. 365 – 366.
71

26

De Afdeling advisering toetst of aan beide vereisten in een concreet geval is voldaan.
Indien de terugwerkende kracht op verschillende maatregelen ziet, wordt per maatregel
aan bovenstaande twee vereisten getoetst.
Net zoals nog nooit onderzocht is hoeveel wetten met terugwerkende kracht in werking
treden, is ook nog nooit onderzocht in hoeveel van de adviezen van de Afdeling
advisering niet ingegaan wordt op terugwerkende kracht, terwijl dit wel in het
wetsvoorstel is opgenomen.

3.5.

Samenvatting

Samengevat geldt als juridisch kader voor de wetgever omtrent de toelaatbaarheid van
terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van wetten het volgende. Er bestaat geen
algeheel verbod op het gebruik van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van
wetten, anders dan voor strafbepalingen.72 Veel bronnen stellen dat in beginsel geen
terugwerkende kracht wordt toegepast.73 Algemeen aanvaard is dat aan belastende
maatregelen slechts terugwerkende kracht gegeven wordt indien aan bepaalde
voorwaarden is voldaan.74 Deze voorwaarden zien op 1) de noodzaak of de reden van
het gebruik van de terugwerkende kracht en op 2) de voorzienbaarheid/kenbaarheid van
de terugwerkende kracht. De periode van terugwerkende kracht dient zoveel mogelijk
beperkt te blijven. De toelaatbaarheid of rechtvaardiging van terugwerkende kracht in
een specifiek geval is uiteindelijk een afweging van alle relevante (tegen)belangen.
Deze belangenafweging moet zichtbaar worden gemaakt; het gebruik van
terugwerkende kracht moet derhalve gemotiveerd worden.
Verschillen bestaan in de redenen die het gebruik van terugwerkende kracht
gerechtvaardigd maken. Zo is de Afdeling advisering strikter in haar
toelaatbaarheidscriteria dan de Staatssecretaris in zijn notitie Terugwerkende kracht en
de Aanwijzingen. De Afdeling advisering noemt immers maar twee uitzonderlijke
gevallen,75 waar de Staatssecretaris in zijn notitie er zes noemt, met minder
adjectieven.76 De Aanwijzingen noemen slechts twee voorbeelden van uitzonderlijke
72

EVRM, IVBPR, EU-Handvest, Grondwet, Aanwijzingen, notitie Terugwerkende kracht,
Toetsingskader Overgangsrecht.
73
Hof van Justitie, Aanwijzingen, notitie Terugwerkende kracht, Toetsingskader Overgangsrecht,
Afdeling advisering.
74
EHRM, Hof van Justitie, Aanwijzingen, notitie Terugwerkende kracht, Afdeling advisering.
75
Aanmerkelijke aankondigingseffecten en omvangrijk oneigenlijk gebruik of misbruik.
76
Aankondigingseffecten, oneigenlijk gebruik of misbruik, omissie, strijd met het gelijkheidsbeginsel,
ingrijpende budgettaire gevolgen en (ingrijpende) uitvoeringsaspecten.
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gevallen.77 Dit verschil is overigens wel verklaarbaar vanuit de verschillende posities
van de actoren in het wetgevingsproces; de wetgever wil immers (politieke) speelruimte
behouden om zijn eigen afwegingen te kunnen maken. Overigens houden ook het
EHRM en het Hof van Justitie hier rekening mee.
De voorzienbaarheid/kenbaarheid van het gebruik van terugwerkende kracht is een
belangrijk element.78 Uitgangspunt is dat een wet niet verder terugwerkt dan het
moment waarop van de rechtssubjecten/normadressaten verwacht kan worden dat ze op
de hoogte zijn van het feit dat er een wetswijziging aankomt met gebruik van
terugwerkende kracht. Dit kan door indiening van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer
of door het uitgeven van een persbericht. Uit het persbericht moet dan wel duidelijk
blijken welke maatregelen met terugwerkende kracht ingevoerd worden en wat het
werkingsmoment is, dus tot wanneer de maatregelen terugwerken. Normaliter zal dit de
datum van het uitgeven van het persbericht zijn (dat gelijk kan zijn aan de datum van
indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer). Soms wordt erkend dat het
werkingsmoment ook kan liggen in een periode voordat de wijziging kenbaar was.79
Tot slot kan geconstateerd worden dat de meeste aandacht uitgaat naar terugwerkende
kracht bij belastende (fiscale) regelgeving en dat er weinig aandacht is voor
terugwerkende kracht in relatie tot neutrale of begunstigende wijzigingen.80 Volgens de
Aanwijzingen moet sprake zijn van een bijzondere reden en volgens de commissie die
zich gebogen heeft over het Toetsingskader Overgangsrecht mag terugwerkende kracht
alleen bij begunstigende maatregelen worden gebruikt. In beide gevallen dient het
gebruik ervan gemotiveerd te worden.

77

Aankondigingseffecten en herstelwetgeving.
EHRM, Hof van Justitie, Aanwijzingen, notitie Terugwerkende kracht, Afdeling advisering.
79
EHRM, notitie Terugwerkende kracht.
80
Alleen de Aanwijzingen en de commissie die zich gebogen heeft over het Toetsingskader
Overgangsrecht spreken zich hierover uit.
78
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4. EMPIRISCH ONDERZOEK I: HET GEBRUIK VAN
TERUGWERKENDE KRACHT BIJ DE INWERKINGTREDING VAN
WETTEN IN 2012 EN 2013
Zoals in de Aanleiding (zie paragraaf 1.1) al gesteld, wordt aangenomen dat
terugwerkende kracht niet vaak wordt toegepast en is bij gebrek aan data deze stelling
niet te verifiëren. Daarnaast zijn nauwelijks gegevens beschikbaar over de
wetswijzigingen die met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Deze scriptie beoogt
een aanzet te geven het gebruik van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van
recente wetten in kaart te brengen. Er is derhalve een empirisch onderzoek uitgevoerd
naar het gebruik ervan in 2012 en 2013. Allereerst wordt in paragraaf 4.1 de
onderzoeksmethode die hierbij gehanteerd is uiteengezet. Vervolgens worden in
paragraaf 4.2 de resultaten van het onderzoek weergegeven. In paragraaf 4.3 wordt
geanalyseerd of de resultaten overeenkomen met het juridisch kader dat de wetgever
voor terugwerkende kracht aangeeft te hanteren. Paragraaf 4.4 geeft tot slot een
samenvatting.

4.1.

Onderzoeksmethode

Aan de hand van een zoekopdracht zijn wetten die in 2012 en 2013 met terugwerkende
kracht in werking zijn getreden geselecteerd en geanalyseerd. In deze paragraaf wordt
beschreven hoe dit is gedaan.
Zoals in paragraaf 2.1 gesteld, worden wetten gepubliceerd in het Staatsblad. Aan de
hand van publicaties in het Staatsblad zijn wetten geselecteerd die aan de volgende
kenmerken voldoen:81
 Wetten in formele zin, (rijks)AMvB’s, en klein koninklijke besluiten voor zover
deze laatstgenoemden de inwerkingtreding van een wet in formele zin of AMvB
regelen.
 Datum van publicatie: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013.82
 Zoekterm: ‘werkt terug’. Voor deze zoekterm is gekozen, omdat dit een deel is van
de voorgeschreven formulering van de inwerkingtredingsbepaling met
81

Voor de zoekopdracht is gebruik gemaakt van het formulier dat beschikbaar is op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatsblad.
82
Wetten die in 2013 zijn gepubliceerd, maar die voor 1 juni 2014 in werking zijn getreden, zijn ook
meegenomen in het onderzoek.
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terugwerkende kracht uit de Aanwijzingen.83 Deze woordencombinatie kan zowel
gebruikt worden in de wet zelf, als in het klein koninklijke besluit dat de
inwerkingtreding ervan kan regelen en zal dus de meeste relevante resultaten geven
voor dit onderzoek.
 Een inwerkingtreding met formele terugwerkende kracht.84
 Slotwetten zijn uitgezonderd van het onderzoek.85
Van alle geselecteerde wetten zijn per werkingsmoment de volgende gegevens in kaart
gebracht:
‒ Het verantwoordelijke ministerie: het ministerie van Algemene Zaken (AZ),
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Buitenlandse Zaken (BZ),
Defensie (DEF), Economische Zaken (EZ), Financiën (FIN), Infrastructuur en
Milieu (IM), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW), Veiligheid en Justitie (VJ), of Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS).
‒ Het type wet: wet in formele zin (WFZ), AMvB of klein koninklijk besluit (kKB).
‒ De periode van de terugwerkende kracht (periode tussen het werkingsmoment en het
inwerkingtredingsmoment).
‒ In hoeverre de wet terugwerkt: in haar geheel of gedeeltelijk.
‒ De categorie gevolgen van de terugwerkende kracht voor het rechtssubject:
financieel, niet-financieel of herstelwetgeving. Een wijziging is gecategoriseerd als
financieel, als deze direct of indirect financiële gevolgen voor het rechtssubject tot
gevolg had. Met herstelwetgeving, ook wel reparatiewetgeving genoemd, wordt

Aanw. 168 lid 2 model A Ar: ‘2. Voor het verlenen van terugwerkende kracht wordt een van de
volgende modellen gebruikt: A. Deze wet/Dit besluit/Deze regeling treedt in werking ... en werkt terug tot
en met ...’.
Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat met deze woordencombinatie (uiteraard) alle publicaties in
het Staatsblad getraceerd worden waar op een of andere manier deze woordencombinatie in voorkomt,
maar dat dit niet op de plaats van de inwerkingtredingsbepaling hoeft te zijn; het kan zijn dat deze in de
nota van toelichting voorkomt (bij een AMvB) of bij een willekeurige bepaling.
84
In een enkel geval treedt een wet blijkens haar inwerkingtredingsbepaling zelf niet met terugwerkende
kracht in werking, maar wordt door haar inwerkingtreding een andere wijziging wel met terugwerkende
kracht doorgevoerd. Zie bijvoorbeeld Stb. 2013, 570 en Stb. 2013, 284 (casus Wet verhuurderheffing, zie
uitgebreid paragraaf 5.4). In dat geval is deze (indirecte) wijziging met terugwerkende kracht
meegenomen in het onderzoek.
85
Een slotwet is de laatste wijzigingswet van de begroting van een ministerie waarbij de geraamde
inkomsten en uitgaven formeel in overeenstemming worden gebracht met de werkelijke inkomsten en
uitgaven. Een slotwet wordt na het betreffende begrotingsjaar aangenomen en werkt per definitie terug tot
het begin van het begrotingsjaar. Gezien deze systematiek zijn slotwetten niet meegenomen in dit
onderzoek.
83
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primair gedoeld op een wetswijziging die bij een eerdere wetswijzing meegenomen
had moeten of kunnen worden, maar waarbij dit nagelaten is. Een voorbeeld: een
artikel in een wet in formele zin wordt vernummerd, maar bij deze wetswijziging
wordt nagelaten een daarop gebaseerde AMvB aan te passen. Deze AMvB wordt bij
een volgende wetgevingsoperatie wel aangepast aan de eerdere vernummering van
de wet in formele zin en wordt dus gecategoriseerd als herstelwetgeving. De
categorie herstelwetgeving is onderverdeeld in de volgende subcategorieën:
herstelwetgeving: wetsverwijzing, verbetering, verduidelijking, restcategorie of
combinatie van categorieën.86
‒ De categorie gevolgen van de terugwerkende kracht voor het rechtssubject:
begunstigend, neutraal, belastend of combinatie van gevolgen. Een wijziging is
gecategoriseerd als belastend, indien deze direct of indirect negatieve financiële
implicaties had voor het rechtssubject.87
‒ Aansluitingspunt werkingsmoment: ter aansluiting bij de datum van een andere
wijziging, een specifiek jaar (zoals een kalenderjaar, berekeningsjaar of boekjaar),
de bekendmaking van de wijziging, onbekend of restcategorie.
‒ De aandacht van de Afdeling advisering van de Raad van State in haar advies over
het gebruik van de terugwerkende kracht: afwezig, afwezig (want ‘advies
conform’), aanwezig of niet van toepassing.88
‒ Bij wetten in formele zin: de aandacht voor het gebruik van de terugwerkende
kracht in de wetsgeschiedenis van de betreffende wet: afwezig of aanwezig.
Hiervoor is een quick scan uitgevoerd.89
‒ De voorzienbaarheid van de betreffende wijziging met terugwerkende kracht op het
werkingsmoment: ja of nee. Met ‘voorzienbaarheid’ wordt gedoeld op
voorzienbaarheid van overheidswege, door een openbare bekendmaking. Met
voorzienbaarheid wordt dus niet gedoeld op situaties waarbij het gebruik van
terugwerkende kracht impliciet al voorzienbaar was, bijvoorbeeld omdat burgers

86

Een combinatie van verschillende categorieën is aan de orde wanneer met één werkingsmoment nietsamenhangende wijzigingen doorgevoerd worden die elk in een andere subcategorie vallen. Zie
bijvoorbeeld artikel XIX lid 6 Fiscale verzamelwet 2012, Stb. 2012, 544.
87
Een substantiële administratieve lastenverzwaring had ook gecategoriseerd kunnen worden als
belastend, maar dit is niet voorgekomen in het onderzoek.
88
In dat geval is het gebruik van terugwerkende kracht pas na het advies in het wetsvoorstel
terechtgekomen, bijvoorbeeld via een nota van wijziging.
89
Hierbij is gebruikgemaakt van het formulier van
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/parlementaire_documenten, waarbij gezocht is op het
dossiernummer van de betreffende wet met de zoekterm ‘terugwerkende’.
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een fout in de wetgeving of een lacune al doorgehad konden hebben. Een voorbeeld:
de wijziging van ‘Koninginnedag’ naar ‘Koningsdag’ in een specifieke wet met
terugwerkende kracht, waarover voor de publicatie van de AMvB niet expliciet
gecommuniceerd was, is gecategoriseerd als niet-voorzienbaar.90 Voor burgers kon
het evenwel al duidelijk zijn dat deze wijziging eraan zat te komen, na de
bekendmaking dat Koningsdag na de kroning van Willem-Alexander tot koning de
plaats zou innemen van Koninginnedag. Voor de vaststelling van de
voorzienbaarheid is in beginsel afgegaan op de informatie die daarover is gegeven
in de memorie van toelichting of in de nota van toelichting. Indien bepaalde
informatie daartoe aanleiding gaf (of juist het gebrek daaraan), heeft nader
onderzoek plaatsgevonden binnen de beschikbare parlementaire documenten. Indien
uit de parlementaire documenten niet vastgesteld kon worden dat de wijzigingen op
enigerlei wijze voorzienbaar waren op het werkingsmoment, zijn zij gecategoriseerd
als niet-voorzienbaar.
‒ Hoe de terugwerkende kracht voorkomen had kunnen worden: beter nadenken,
eerder oppakken/beter doorpakken, latere ingangsdatum, betere voorbereiding,
andere wetsystematiek of restcategorie.91 Aan de hand van de verkregen gegevens
via bovenstaande punten is een inschatting gemaakt hoe het gebruik van de
terugwerkende kracht voorkomen had kunnen worden.
‒ Wat de in de wetsgeschiedenis of nota van toelichting genoemde reden voor het
gebruik van de terugwerkende kracht is.
‒ De uitwerking van de toelaatbaarheid van het gebruik van de terugwerkende kracht
in de wetsgeschiedenis of nota van toelichting. Vervolgens is hieraan een waarde
gehangen: de aandacht voor de toelaatbaarheid van het gebruik van terugwerkende
kracht is: afwezig, heel summier, summier of uitgebreid.
Zoals hierboven reeds genoemd, zijn bovenstaande punten per werkingsmoment
geanalyseerd.92

90

Stb. 2013, 338.
Het achterliggende idee is dat terugwerkende kracht (uiteraard) te allen tijde te voorkomen is, al is het
maar omdat de inwerkingtreding van een wet met terugwerkende kracht expliciet uit haar
inwerkingtredingsbepaling moet blijken en de terugwerkende kracht derhalve altijd een actieve handeling
vergt.
92
In bijna alle gevallen treedt op hetzelfde werkingsmoment een samenhangend pakket wijzigingen in
werking. In dat geval is voor het hoofdonderwerp van dat samenhangende pakket wijzigingen
bovenstaande vragen beantwoord. In een enkel geval treedt op hetzelfde werkingsmoment een aantal
onsamenhangende wijzigingen in werking, die toevallig hetzelfde werkingsmoment hebben. In dat geval
91
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Belangrijk te beseffen is dat niet is geanalyseerd hoeveel losse wijzigingen of
bepalingen met één werkingsmoment gemoeid zijn en ook niet wat de zwaarte of het
gewicht van de wijziging is. Zo telt zowel een wetswijziging waarbij een heel nieuwe
wet met al haar bepalingen in haar geheel met terugwerkende kracht in werking treedt
als één wijziging (want: één werkingsmoment), als één enkele bepaling die met
terugwerkende kracht in werking treedt, waar de rest van de wet geen terugwerkende
kracht heeft. Hiervoor is gekozen om zoveel mogelijk subjectiviteit in de beoordeling te
vermijden. Een voorbeeld: het wijzigen van één cijfer in de hoogte van een uitkering die
vele burgers ontvangen kan verstrekkender gevolgen hebben dan de vernummering van
een bepaling in een wet waardoor tevens andere wetten aangepast dienen te worden
zodat verwezen blijft worden naar de juiste bepaling.
De verzamelde data is bijgevoegd in Bijlage 2: Brondata.

4.2.

Resultaten

De gegevens die aan de hand van de geselecteerde wetten verkregen zijn, worden in
deze paragraaf per onderwerp weergegeven.
4.2.1. Aantal wetten en aantal werkingsmomenten/wijzigingen
Door alle ministeries gezamenlijk zijn in 2012 en 2013 70 wetten gepubliceerd waarin
bepalingen met terugwerkende kracht in werking zijn getreden (28 x WFZ en 42 x
AMvB (waarvan 1 x rijksAMvB)).93 Zie voor de verdeling van het aantal wetten naar
ministerie figuur 3. De ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken hebben
geen enkele aangenomen wet met terugwerkende kracht ingediend; koploper was het
ministerie van Financiën.

is dit aangegeven in het onderzoek of is de belangrijkste wijziging als uitgangspunt voor het
werkingsmoment genomen. Hierbij is bijvoorbeeld herstelwetgeving dat terloops is meegenomen, zoals
de verbetering van een onjuiste wetsverwijzing, als ondergeschikt geacht.
93
Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat dit alleen de wetten zijn waar de woordencombinatie
‘werkt terug’ in voorkomt.
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Figuur 3. Aantal wetten met terugwerkende kracht naar ministerie.

In een deel van de wetten was sprake van meerdere werkingsmomenten; er werden dan
meerdere wijzigingen met elk een eigen werkingsmoment doorgevoerd. Dit was
bijvoorbeeld het geval in een zogenaamde veegwet, waarin allerhande wijzigingen in
één wet werden doorgevoerd. In totaal ging het om 128 verschillende
werkingsmomenten.94 Zie voor de verdeling hiervan naar ministerie figuur 4. Voor de
leesbaarheid wordt in het vervolg gesproken over 128 verschillende wijzigingen
(hoewel het strikt genomen om 128 werkingsmomenten gaat en om een onbepaalde
hoeveelheid wijzigingen).

94

In 46 van de 70 wetten (18 x WFZ en 28 x AMvB) is sprake van een terugwerking met één
werkingsmoment. In 24 wetten (10 x WFZ en 14 x AMvB) is sprake van verschillende
werkingsmomenten. In totaal ging het om 128 verschillende werkingsmomenten (56 werkingsmomenten
in WFZ en 72 werkingsmomenten in AMvB).
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Figuur 4. Aantal werkingsmomenten met terugwerkende kracht naar ministerie.

Hierboven is reeds genoemd dat niet is geanalyseerd hoeveel losse wijzigingen of
bepalingen met één werkingsmoment gemoeid zijn. Wel is onderzocht of wetten in hun
geheel of gedeeltelijk terugwerkten. Van de 70 wetten traden 32 wetten in hun geheel
met terugwerkende kracht in werking (al dan niet met verschillende
werkingsmomenten) (9 x WFZ en 23 x AMvB). In deze gevallen zal het gegaan zijn om
een groter aantal wijzigingen en bepalingen dat in één keer met terugwerkende kracht
werd ingevoerd. 38 wetten traden gedeeltelijk met terugwerkende kracht in werking (19
x WFZ en 19 x AMvB). Zie ook figuur 5. In deze gevallen ging het vaak om enkele
wijzigingen en bepalingen.

In hoeverre de wet terugwerkt: in
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Figuur 5. In hoeverre de wet terugwerkt: in haar geheel of gedeeltelijk.
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Bij 11 wetten werd de inwerkingtreding geregeld in een klein koninklijk besluit.95
Afgezien van één klein koninklijk besluit (waarin de inwerkingtreding van een wet in
formele zin werd geregeld), waren alle klein koninklijke besluiten voorzien van een
nota van toelichting waar op enigerlei wijze aandacht werd besteed aan het moment van
terugwerking.
4.2.2. Periode terugwerkende kracht
Het werkingsmoment van de 128 wijzigingen lag gemiddeld 22 maanden voor het
inwerkingtredingsmoment. De 128 wijzigingen traden dus met een gemiddelde duur van
22 maanden terugwerkende kracht in werking.96 In figuur 6 is de gemiddelde periode
van de terugwerkende kracht van de wijzigingen naar ministerie onderverdeeld.97 Het
ministerie van Veiligheid en Justitie had gemiddeld genomen de langste periode van
terugwerkende kracht en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de
kortste.
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Figuur 4. Gemiddelde periode terugwerkende kracht naar ministerie.

95

11 wetten: 6 x WFZ en 5 x AMvB.
Om precies te zijn: gemiddeld 677 dagen (687 dagen voor WFZ en 670 dagen voor AMvB).
97
Gezien het lage aantal werkingsmomenten met terugwerkende kracht van de ministeries van Defensie
en Economische Zaken zijn deze resultaten niet meegenomen in de figuur.
96
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Herstelwetgeving had een gemiddelde duur van 27 maanden terugwerkende kracht, de
wijzigingen met niet-financiële gevolgen werkten gemiddeld 22 maanden terug en de
wijzigingen met financiële gevolgen 17 maanden.98 Zie ook figuur 7.
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30

27

Maanden

22
17

20
10
0
Herstelwetgeving Niet-financieel

Financieel

Figuur 5. Gemiddelde periode terugwerkende kracht naar categorie gevolgen.

De wijzigingen met neutrale gevolgen hadden een gemiddelde duur van 28 maanden
terugwerkende kracht, de wijzigingen met begunstigende gevolgen werkten gemiddeld
15 maanden terug en de wijzigingen met belastende gevolgen 9 maanden. Zie ook
figuur 8.
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Figuur 6. Gemiddelde periode terugwerkende kracht naar categorie gevolgen II.

Aan het Ministerie van Justitie, dat verantwoordelijk is voor het publiceren van de
wetten in het Staatsblad, lag deze duur van terugwerkende kracht in ieder geval niet. De

Variatie duur herstelwetgeving: 29 dagen – 12 jaar, variatie duur niet-financiële gevolgen: 32 dagen – 8
jaar, variatie duur financiële gevolgen: 25 dagen – 5 jaar.
98
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gemiddelde periode tussen de datum van handtekening van de Koning en de publicatie
in het Staatsblad was namelijk 13 dagen.99
4.2.3. Categorie gevolgen I: financieel, niet-financieel of herstelwetgeving
Van de 128 wijzigingen die zijn doorgevoerd, betroffen 46 wijzigingen
herstelwetgeving, hadden 43 wijzigingen (in)direct financiële gevolgen en 39
wijzigingen niet-financiële gevolgen. Zie ook figuur 9. Bij niet-financiële gevolgen kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan het moeten overleggen van extra gegevens bij een
aanvraag of aan het doorvoeren van een andere startdatum van een boekjaar.
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Figuur 7. Categorie gevolgen I.

Zie voor de onderverdeling van de categorie herstelwetgeving figuur 10. 19 van de 46
gevallen betrof het herstel van een onjuiste wetsverwijzing. Dan was bij een eerdere
wetswijziging bijvoorbeeld een bepaling in een wet in formele zin vernummerd, maar
was nagelaten een daarop gebaseerde AMvB aan te passen. Deze aanpassing vond dan
op een later tijdstip plaats. In 12 gevallen werd een andere onjuistheid verbeterd. In 5
gevallen werd een begrip of een bepaling verduidelijkt, om mogelijke onduidelijkheden
te voorkomen. 7 gevallen vielen onder de restcategorie en waren divers. Zo werd onder
meer herstelwetgeving doorgevoerd naar aanleiding van een arrest en simpelweg omdat
een bepaling al wel gepubliceerd was, maar men vergeten was deze bepaling in werking
te laten treden. In 4 gevallen was een combinatie van subcategorieën aan de orde.

99

Variatie duur: 1 – 51 dagen.

38

Herstelwetgeving naar subcategorie
20

19

Aantal

15

12

10

7
5

5

4

0
Wetsverwijzing Verbetering

Restcategorie Verduidelijking Combinatie van
subcategorieën

Figuur 8. Herstelwetgeving naar subcategorie.

Geen enkele wijziging met terugwerkende kracht betrof de invoering van een
strafmaatregel en in één geval was sprake van een financiële maatregel behorende bij
het sociale zekerheidsstelsel.100
4.2.4. Categorie gevolgen II: begunstigend, neutraal of belastend
Van de 128 wijzigingen waren 34 wijzigingen begunstigend voor het rechtssubject, 76
wijzigingen neutraal en 8 wijzigingen belastend. 10 wijzigingen waren een combinatie
hiervan en hadden derhalve verschillende gevolgen. Zo hadden de wijzigingen die
doorgevoerd zijn naar aanleiding van een arbeidsvoorwaardenakkoord zowel
begunstigende als belastende gevolgen. Zie figuur 11.
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Figuur 9. Categorie gevolgen II.

100

Afhankelijk van de omstandigheden van het rechtssubject was deze maatregel begunstigend of
belastend; voor de belastende gevallen was evenwel voorzien in overgangsrecht.
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De 8 wijzigingen met belastende gevolgen betroffen 8 verschillende wetten en waren
afkomstig van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (4),
Financiën (3) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1).
Zie voor de categorie gevolgen financieel, niet-financieel en herstelwetgeving
opgedeeld naar categorie gevolgen begunstigend, neutraal en belastend figuur 12. Alle 8
belastende maatregelen hadden financiële implicaties (één wijziging is gecategoriseerd
als herstelwetgeving, nu deze wijziging tot herstel diende van de gevolgen van een
rechterlijke uitspraak). Gedeeltelijk ligt dit aan de gebruikte definitie van ‘belastend’:
een wijziging die (in)direct tot financieel nadeel leidt voor het rechtssubject. Grote
administratieve lasten zouden ook bestempeld kunnen worden als belastend, maar deze
zijn niet tegengekomen in het onderzoek. De meeste begunstigende wijzigingen hadden
financiële gevolgen. Vrijwel alle herstelwetgeving was neutraal van aard, evenals de
wijzigingen met niet-financiële gevolgen.
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Figuur 10. Categorie gevolgen II opgedeeld naar categorie gevolgen I.

4.2.5. Aansluitingspunt werkingsmoment
Het werkingsmoment sloot in 75 van de 128 wijzigingen aan bij een andere
wetswijziging (dat is de wetswijziging waarbij de later geconstateerde onjuistheid
ontstaan is, welke derhalve per die datum gerepareerd dient te worden), in 23 gevallen
bij een specifiek jaar, zoals een kalenderjaar, een berekeningsjaar of een boekjaar, in 3
gevallen bij de bekendmaking van de wijziging en in 11 gevallen was het onbekend en
40

werd het dus in het geheel niet duidelijk. De 16 gevallen die in de restcategorie vielen
waren divers; er werd dan bijvoorbeeld aangesloten bij de datum van de
uitvoeringspraktijk of bij de datum van een rechterlijke uitspraak. Zie ook figuur 13.
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Figuur 11. Aansluitingspunt werkingsmoment.

4.2.6. Aandacht Afdeling advisering in advies over toelaatbaarheid gebruik
terugwerkende kracht
Met betrekking tot 102 van de 128 wijzigingen heeft de Afdeling advisering van de
Raad van State in haar advies geen aandacht besteed aan het gebruik van terugwerkende
kracht in het onderliggende wetsvoorstel.101 In bijna de helft van de gevallen betrof het
een ‘advies conform’.102 Met betrekking tot 8 wijzigingen (1 keer begunstigend, 5 keer
neutraal en 2 keer belastend; de 8 wijzigingen zaten in 5 wetten) heeft de Afdeling
advisering aandacht besteed aan het gebruik van terugwerkende kracht in de betreffende
ontwerpwet. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Afdeling advisering is in twee
van de vijf wetten de toelichting aangevuld; dit betrof bij 1 wet een belastende
maatregel en bij 1 wet een neutrale maatregel. Over 18 wijzigingen heeft de Afdeling
advisering niet kunnen adviseren, omdat het gebruik van terugwerkende kracht bij de

In 25 van de 70 wetten heeft de Afdeling advisering een ‘advies conform’ gegeven.
In dat geval wordt geen inhoudelijk advies gegeven naar aanleiding van de ontwerpwet, maar
hoogstens advies van redactionele aard, en wordt het advies niet openbaar gemaakt. Bij AMvB’s wordt
dan ook het nader rapport niet openbaar gemaakt (althans, niet via www.raadvanstate.nl/adviezen en
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/parlementaire_documenten. In dat geval kon dus niet
nagegaan worden of de ontwerp-AMvB na advisering wellicht nog is gewijzigd, door bijvoorbeeld
toevoeging van het gebruik van terugwerkende kracht.
101
102
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ontwerpwet niet beoogd was. De meeste van deze wijzigingen zijn na advisering
middels een nota van wijziging aan het wetsvoorstel toegevoegd. Zie ook figuur 14.
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Figuur 12. Aandacht Afdeling advisering in advies over toelaatbaarheid gebruik terugwerkende kracht.

Uit het feit dat de Afdeling advisering over 18 wijzigingen niet heeft kunnen adviseren,
kan tevens afgeleid worden dat bij 18 van de 128 wijzigingen die uiteindelijk met
terugwerkende kracht in werking zijn getreden de terugwerkende kracht in beginsel niet
beoogd was. In deze gevallen werd terugwerkende kracht alsnog toegepast wanneer
bijvoorbeeld een wetgevingstraject niet voor de beoogde inwerkingtredingsdatum was
afgerond of naar aanleiding van een aangenomen motie.
4.2.7. Aandacht parlement over toelaatbaarheid gebruik terugwerkende kracht
28 van de 70 wetten die (gedeeltelijk) met terugwerkende kracht in werking zijn
getreden, waren wetten in formele zin, waarvan de parlementaire geschiedenis derhalve
in beginsel openbaar is. In de parlementaire geschiedenis van 17 van de 28 wetten is
geen aandacht besteed aan de toelaatbaarheid voor het gebruik van terugwerkende
kracht, in de overige 11 gevallen wel. In 2 van de 11 gevallen werd door een fractie
gepleit voor een ruimer gebruik van terugwerkende kracht, in de overige 9 gevallen
werden (kritische) opmerkingen gemaakt of vragen gesteld over het gebruik en de
toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. Zie ook figuur 15.
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Figuur 13. Aandacht parlement over toelaatbaarheid gebruik terugwerkende kracht.

Van de 8 wijzigingen die belastende gevolgen hadden, maakten 4 wijzigingen onderdeel
uit van een wet in formele zin. In 3 van de 4 gevallen is tijdens de parlementaire
behandeling aandacht besteed aan het gebruik van terugwerkende kracht, dit is dus meer
dan gemiddeld.
4.2.8. Voorzienbaarheid
49 van de 128 wijzigingen waren voorzienbaar op het werkingsmoment. Hier vielen
onder meer de wetswijzigingen onder die naar aanleiding van een akkoord tot stand zijn
gekomen. In deze gevallen was eerst het akkoord gesloten, waarna het vervolgens werd
omgezet in wetgeving. Ook kwam het voor dat het wetsvoorstel voor het
werkingsmoment was ingediend in de Tweede Kamer of dat andere actieve vormen van
openbaarmaking hadden plaatsgevonden (bijvoorbeeld door middel van een brief van de
Minister, een persbericht of een circulaire), waardoor de wijzigingen voorzienbaar
waren. 79 wijzigingen waren niet-voorzienbaar op het werkingsmoment.103 Veel nietvoorzienbare wijzigingen werden overigens wel voorzienbaar in de periode tussen
werkingsmoment en inwerkingtredingsmoment. Dit gold in ieder geval voor alle wetten
in formele zin. Met name herstelwetgeving die in een AMvB werd geregeld was in zijn
geheel niet-voorzienbaar.
Zie figuur 16 voor de verdeling van voorzienbaarheid naar categorie gevolgen:
financieel, niet-financieel of herstelwetgeving en figuur 17 voor de verdeling naar
103

Voorzienbaar: 49 gevallen: 19 x WFZ en 30 x AMvB, niet-voorzienbaar: 79 gevallen: 37 x WFZ en 42
x AMvB.
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categorie gevolgen: begunstigend, neutraal of belastend (NB hierbij is de categorie
combinatie van gevolgen niet meegenomen). Herstelwetgeving was grotendeels neutraal
van aard en was grotendeels niet-voorzienbaar op het werkingsmoment. De belastende
maatregelen hadden bijna allemaal financiële gevolgen en waren grotendeels nietvoorzienbaar op het werkingsmoment.
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Figuur 14. Voorzienbaarheid naar categorie gevolgen I.
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Figuur 15. Voorzienbaarheid naar categorie gevolgen II.
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4.2.9. Terugwerkende kracht: hoe te voorkomen
Voor 47 van de 128 wijzigingen was het gebruik van de terugwerkende kracht te
voorkomen geweest indien in het wetgevingstraject beter nagedacht was, met name in
de fase van het opstellen van het wetsvoorstel. Hiermee was voor vrijwel alle
herstelwetgeving (onjuiste wetsverwijzing, verbetering, verduidelijking) het gebruik van
terugwerkende kracht te voorkomen geweest. Daarnaast was voor 43 wijzigingen het
gebruik van de terugwerkende kracht te voorkomen geweest indien de betreffende
wetswijziging eerder opgepakt of beter doorgepakt zou zijn. Dan was voor bijna alle
wijzigingen met niet-financiële gevolgen geen terugwerkende kracht nodig geweest, net
zo min als voor grofweg een derde van de wijzigingen met financiële gevolgen. In 17
gevallen was terugwerkende kracht niet nodig geweest indien bewust voor een latere
inwerkingtredingsdatum was gekozen. Dit gold voor grofweg een derde van alle
wijzigingen met financiële gevolgen. In 8 gevallen had terugwerkende kracht
voorkomen kunnen worden indien de betreffende wetswijziging grondiger voorbereid
was. Zo hadden de wijzigingen die met terugwerkende kracht ingevoerd werden
vanwege herstel van niet-bedoelde effecten of vanwege discrepantie met de
uitvoeringspraktijk voorkomen kunnen worden door in de voorbereidingstijd
bijvoorbeeld meer consultatie plaats te laten vinden met het veld. Een voorbeeld: de
wetswijziging waarbij de aanvraagperiode van kinderopvangtoeslag met terugwerkende
kracht verlengd werd (deze casus wordt ook uitgebreid beschreven in paragraaf 5.3) was
te voorkomen geweest door bij een eerdere wetswijziging een betere analyse te maken
van de effecten van de wet op de praktijk en door een latere inwerkingtredingsdatum te
kiezen waardoor er meer tijd was voor de implementatie van de wetswijziging (met
name voor de informatieverstrekking over de wijziging). In 7 gevallen, waarin het
telkens de verdeling van decentralisatie- en integratie-uitkeringen uit het provincie- en
gemeentefonds betrof, lag het gebruik van terugwerkende kracht zeer waarschijnlijk aan
de wetsystematiek en kan dit voorkomen worden door een ander systeem te kiezen voor
de verdeling van de gelden. Zie figuur 18 voor de verschillende manieren hoe het
gebruik van terugwerkende kracht voorkomen had kunnen worden en figuur 19 voor de
indeling ervan naar categorie gevolgen: financieel, niet-financieel en herstelwetgeving.
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Figuur 16. Terugwerkende kracht: hoe te voorkomen.

Terugwerkende kracht naar categorie gevolgen: financieel, nietfinancieel en herstelwetgeving: hoe te voorkomen
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Figuur 17. Terugwerkende kracht naar categorie gevolgen: financieel, niet-financieel en herstelwetgeving: hoe te
voorkomen.

Van de 8 belastende wijzigingen had het gebruik van terugwerkende kracht in 3
gevallen voorkomen kunnen worden door de wijziging eerder op te pakken of beter
door te pakken, in 3 gevallen door een later werkingsmoment te kiezen (zoals bij de
Wet verhuurderheffing, zie ook paragraaf 5.4) en in 1 geval door een betere
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voorbereiding van de wet. Het laatste geval was ten gevolge van een rechterlijke
uitspraak en is geplaatst in de restcategorie.
4.2.10. Reden gebruik terugwerkende kracht
Onderscheid kan worden gemaakt tussen de reden en de inhoud van de wijziging
(vraag: waarom is de wijziging noodzakelijk en wat houdt de wijziging in?) en de reden
van de keuze voor het overgangsrecht, dus de reden voor het gebruik van de
terugwerkende kracht (vraag: waarom moet deze wijziging met terugwerkende kracht in
werking treden?). Dit onderscheid werd in de praktijk evenwel niet tot nauwelijks
gemaakt. Vaak werd slechts uiteengezet waarom een bepaalde wijziging doorgevoerd
werd, zonder (expliciet) in te gaan op de reden voor het gebruik van de terugwerkende
kracht. In dat geval moest zelf bedacht worden dat voor de wijziging blijkbaar
terugwerkende kracht noodzakelijk was.
In 52 van de 128 wijzigingen werd als reden herstelwetgeving of een daaraan
gerelateerde omschrijving gegeven. Zo werd onder meer genoemd dat het om de
terugdraaiing van een niet-beoogd effect ging, een correctie op een eerdere fout, ter
voorkoming van onduidelijkheid, het herstel van een verzuim of het herstel van een
verkeerde verwijzing.104 In 31 gevallen werd geen reden voor het gebruik van de
terugwerkende kracht genoemd. De inschatting is dat terugwerkende kracht in ieder
geval in 18 gevallen werd toegepast ter herstel van het verzuim om een wijziging eerder
op te pakken. In 14 gevallen werd terugwerkende kracht toegepast omdat de
wijzigingen niet tijdig waren doorgevoerd of omdat het wetgevingsproces niet op tijd
was afgerond. Dan moest een bepaalde wijziging bijvoorbeeld voor het nieuwe
berekeningsjaar in werking zijn getreden, maar was het wetgevingstraject toen nog niet
afgerond. In 12 gevallen werd terugwerkende kracht toegepast vanwege de wens om de
wetgeving snel in te laten gaan. In een aantal gevallen betrof het wijzigingen (van het
ministerie van Financiën) die bij beleidsbesluit reeds waren goedgekeurd/doorgevoerd
en er dus reeds vooruitlopend op wetgeving was gehandeld. In 10 gevallen werd het
gebruik van terugwerkende kracht toegepast vanwege de uitvoeringspraktijk. Dan was
er een discrepantie tussen de uitvoeringspraktijk en het wettelijk voorschreven kader en
werd met terugwerkende kracht het wettelijk kader aan de uitvoeringspraktijk
aangepast. In 3 gevallen (dit betrof 1 wet met 3 werkingsmomenten) werd expliciet
104

Het aantal van 52 komt grofweg overeen met het aantal wijzigingen dat als herstelwetgeving is
gecategoriseerd (namelijk 46 van de 128 wijzigingen).

47

gesteld dat terugwerkende kracht werd toegepast vanwege lage prioritering van de wet.
De resterende 6 gevallen waren divers. Zo werd terugwerkende kracht toegepast ter
uitvoering van een politieke wens (zoals bij de Wet verhuurderheffing, zie ook
uitgebreid paragraaf 5.4) of vanwege de samenhang met een andere wet die met
terugwerkende kracht werd ingevoerd. Zie voor de genoemde redenen ook figuur 20.
Genoemde reden voor de wijziging/het gebruik van terugwerkende
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Figuur 18. Genoemde reden voor de wijziging/het gebruik van terugwerkende kracht.

Van de 8 belastende wijzigingen waren er 7 voorzien van een reden; dit aantal is hoger
dan gemiddeld.
Opvallend was ook dat als er wel een reden werd genoemd, er vaak een verhullende
reden gegeven werd. De primaire, echte reden van het gebruik van de terugwerkende
kracht werd niet tot nauwelijks genoemd. Vaak werd een afgeleide reden gegeven.
Enkele praktijkvoorbeelden waaruit dit blijkt:

48

‘De afspraak was dat de invoering per 1 januari 2010 zou zijn. Vandaar dat die
artikelen die betrekking hebben op de invoering van het LFNP terugwerkende
kracht hebben.’105
‘Het tweede lid kent terugwerkende kracht toe aan artikel III. Dat is nodig omdat
dat artikel beoogt een rechtspositie voor de periode van 30 juni 2011 tot en met
31 december 2012 vast te leggen.’106
‘De (...) voorziene terugwerkende kracht (...) houdt verband met de data waarop
de daar genoemde Europese regelgeving van toepassing is geworden.’107
‘Het is namelijk van belang dat de desbetreffende wijzigingen gelden zodra het
vavo niet meer uit het educatiebudget wordt bekostigd.’108
Uit bovenstaande gevallen blijkt niet waarom de wijzigingen niet voor de in beginsel
beoogde inwerkingtredingsdatum zijn doorgevoerd. Deze informatie wordt niet
gegeven. De echte reden wordt dus niet genoemd. De afgeleide, verhullende reden is dat
een bepaalde datum van inwerkingtreding niet gehaald is en dat dát de reden is voor het
gebruik van terugwerkende kracht. Bij herstelwetgeving lag dit overigens anders. Hier
werd vaak het woord ‘abusievelijk’ of ‘per abuis’ gebruikt.
4.2.11. Uitwerking toelaatbaarheid gebruik terugwerkende kracht
Onderscheid kan worden gemaakt tussen de reden van het gebruik van de
terugwerkende kracht en de uitwerking van de toelaatbaarheid ervan. Een voorbeeld:
men kan erachter gekomen zijn dat indertijd vergeten is een bepaalde wijziging door te
voeren, terwijl het gewenst was om deze op een bepaalde datum in te laten gaan,
waardoor terugwerkende kracht gebruikt wordt (= reden). Daarnaast wordt dit
toelaatbaar geacht, omdat het een begunstigende maatregel betreft (= toelaatbaarheid).
Het onderscheid tussen reden en toelaatbaarheid werd in de praktijk niet tot nauwelijks
gemaakt.
In 92 van de 128 gevallen werd heel summier aandacht besteed aan de toelaatbaarheid
van het gebruik van de terugwerkende kracht. Vaak werd maar één zin gewijd aan de
toelaatbaarheid van de terugwerkende kracht, en werden slechts één of twee kenmerken
105

Stb. 2012, 30.
Kamerstukken II 2010/11, 32667, 3, p. 92 (MvT).
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Kamerstukken II 2011/12, 33245, 3, p. 23 (MvT).
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Stb. 2012, 254, p. 18.
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genoemd voor de toelaatbaarheid. Dan werd bijvoorbeeld slechts gesteld dat de
wijziging begunstigend is of geen negatieve gevolgen heeft. In 24 gevallen werd er in
het geheel geen aandacht besteed aan de toelaatbaarheid van de terugwerkende kracht,
maar werd hooguit gesteld dat de betreffende wijziging met terugwerkende kracht in
werking treedt. Dit was vaak het geval bij herstelwetgeving. In 11 gevallen was sprake
van een summiere aandacht voor het gebruik van de terugwerkende kracht. Dan werd er
op minimaal drie kenmerken voor de toelaatbaarheid van het gebruik van
terugwerkende kracht ingegaan, zoals de voorzienbaarheid en het feit dat de wijziging
begunstigend was. In 1 geval was de uitwerking uitgebreid te noemen. Dit geval betrof
een wijziging die financieel belastend was. Zie ook figuur 21.
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Figuur 19. Uitwerking toelaatbaarheid gebruik terugwerkende kracht.

Van de 8 wijzigingen met belastende gevolgen werd het gebruik van terugwerkende
kracht dus bij 1 wijziging uitgebreid gemotiveerd. Bij 3 wijzigingen was de uitwerking
summier, bij 1 wijziging heel summier en bij 3 wijzigingen was deze in het geheel niet
aanwezig. De uitwerking van de toelaatbaarheid van het gebruik van terugwerkende
kracht bij belastende wijzigingen is, hoewel niet bij elke wijziging aanwezig, wel groter
dan gemiddeld.
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4.3.

Analyse resultaten met juridisch kader terugwerkende kracht van
wetgever

In deze paragraaf worden de resultaten van het dataonderzoek afgezet tegen het
juridisch kader dat de wetgever aangeeft te hanteren voor het gebruik van
terugwerkende kracht.
De belangrijkste conclusie die te trekken valt naar aanleiding van het dataonderzoek is
dat zich onder de geselecteerde wetten geen strafbepalingen bevonden die met
terugwerkende kracht in werking zijn getreden. Er wordt derhalve geen internationaal
rechtelijk en grondwettelijk verbod overschreven.
Het uitgangspunt dat in beginsel geen terugwerkende kracht wordt toegepast, valt in
twijfel te trekken. Met toepassing van de belangrijkste zoekterm ‘werkt terug’ zijn
zeventig wetten gevonden die in 2012 en 2013 in werking zijn getreden; gemiddeld
waren dit er 35 per jaar. Niet bekend is hoeveel wetten er exact in 2012 en 2013 in
werking zijn getreden.109 Wel is bekend dat de Afdeling advisering in de jaren 2011,
2012 en 2013 jaarlijks gemiddeld over 409 wetten geadviseerd heeft.110 Als dit aantal
als maatstaf genomen wordt voor het aantal wetten dat in die jaren jaarlijks is
vastgesteld, zou dit betekenen dat in 2012 en 2013 bijna 9 procent van de wetten
(gedeeltelijk) terugwerkte.111 Dit is een behoorlijk hoog percentrage, en daarnaast
slechts een minimum, omdat met de woordencombinatie ‘werkt terug’ niet alle gevallen
waarin terugwerkende kracht is toegepast geselecteerd zijn. In absolute aantallen gaat
het uitgangspunt wel op voor belastende wijzigingen.112 Ter relativering het volgende.
Indien het aantal bepalingen dat met terugwerkende kracht in werking is getreden
bekend zou zijn en tevens het aantal bepalingen dat tijdens de onderzoeksperiode in
werking is getreden, zal het percentage bepalingen dat met terugwerkende kracht is
getreden heel laag zijn.
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Althans, ook na het nodige uitzoekwerk, bij schrijver dezes.
Hierbij worden alleen de adviezen meegenomen die de Afdeling advisering gaf over de soorten wetten
die in het dataonderzoek meegenomen werden, dus voorstellen van (rijks)wet, nota's van wijziging,
initiatief(rijks)wetsvoorstellen en ontwerp-algemene maatregelen van (rijks)bestuur. 2011: 406 adviezen,
Jaarverslag 2011 Raad van State, 2012: 468 adviezen, Jaarverslag 2012 Raad van State, 2013: 353
adviezen, Jaarverslag 2013 Raad van State. Gemiddeld (406 + 468 + 353) / 3 = 409 adviezen.
111
(35 wetten / 409 adviezen) * 100 = 8,6 procent.
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Er is echter niet uitgezocht hoeveel belastende wijzigingen er tijdens de onderzoeksperiode in werking
zijn getreden, waardoor het ook niet mogelijk is om een percentage te geven van het aantal belastende
wijzigingen dat met terugwerkende kracht in werking is getreden.
110
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De 128 wijzigingen hadden een gemiddelde periode van terugwerkende kracht van 22
maanden. Uit het juridisch kader (notitie Terugwerkende kracht) bleek dat bij
belastende gevolgen de periode van terugwerkende kracht zoveel mogelijk beperkt dient
te blijven. Uit het dataonderzoek blijkt dat de wijzigingen met belastende gevolgen
gemiddeld 9 maanden terugwerken. Dit is de categorie met de kortste periode
terugwerkende kracht. Dit is positief. Het grote verschil in de periode van
terugwerkende kracht toont evenwel aan dat de gemiddelde periode ook daadwerkelijk
korter kan zijn. Bij belastende, financiële maatregelen is men blijkbaar extra alert op de
doorlooptijd van de wet. Als men dezelfde alertheid zou hebben bij wijzigingen met
begunstigende en neutrale gevolgen zou dit een aanmerkelijke verbetering kunnen
opleveren van de periode van terugwerkende kracht en dus van het gebruik van het
figuur van terugwerkende kracht.
Uit het juridisch kader bleek dat vrijwel alle aandacht uitgaat naar belastende, financiële
gevolgen van het gebruik van terugwerkende kracht en amper tot geen aandacht uitgaat
naar begunstigende of neutrale gevolgen. De 128 wijzigingen waren relatief gelijk
verdeeld over de drie categorieën: financieel, niet-financieel en herstelwetgeving. Uit
het dataonderzoek blijkt evenwel dat slechts 7 procent van alle wijzigingen die met
terugwerkende kracht in werking trad belastende gevolgen had113 en derhalve 93
procent van alle wijzigingen begunstigende of neutrale gevolgen had. Het juridisch
kader voor deze categorieën gevolgen is nauwelijks ontwikkeld; alleen de Aanwijzingen
voor de regelgeving gaan in op het gebruik van terugwerkende kracht bij nietbelastende maatregelen. Nu deze categorieën wel het vaakste voorkomen, is het
raadzaam ook hierover een juridisch kader te ontwikkelen (en dit vervolgens in acht te
nemen).
Uit het juridisch kader bleek dat vrijwel alle aandacht uitgaat naar belastende gevolgen
van belastingwetgeving. Alle 8 wijzigingen met belastende gevolgen hadden financiële
implicaties, maar waren lang niet allemaal afkomstig van het ministerie van Financiën.
De helft van de belastende gevallen was afkomstig van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is raadzaam om bij nader onderzoek naar het gebruik
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(8 / 118) * 100 = 6,8 procent. Hierbij zijn de 10 wijzigingen die een combinatie van gevolgen hadden
niet meegerekend.
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van terugwerkende kracht niet alleen naar wetgeving afkomstig van het ministerie van
Financiën te kijken.
De Afdeling advisering is de belangrijkste adviseur van de regering en Staten-Generaal
waar het de (kwaliteit van de) wetgeving betreft. De Afdeling advisering stelt elke
ontwerpwet te toetsen op onder meer de juridische kwaliteit ervan, waarbij onder meer
toetsing aan ongeschreven rechtsbeginselen plaatsvindt, zoals het
rechtszekerheidsbeginsel en aan ‘algemene eisen van rechtsstaat en democratie’.114 Over
slechts 5 ontwerpwetten heeft de Afdeling advisering evenwel in haar advies aandacht
besteed aan het beoogde gebruik van de terugwerkende kracht.115
Opvallend is ook dat in 18 van de 128 gevallen de Afdeling advisering niet over het
gebruik van de terugwerkende kracht heeft kunnen adviseren, omdat het gebruik ervan
in de ontwerpwet nog niet beoogd was. Wellicht is het raadzaam om elke wijziging
waarbij terugwerkende kracht toegevoegd wordt ter advies voor te leggen aan de
Afdeling advisering van de Raad van State.
Uit het juridisch kader bleek dat voor belastende gevallen de voorzienbaarheid of
kenbaarheid van de wijziging een belangrijke rol speelt in de belangenafweging of
terugwerkende kracht toelaatbaar zou zijn. 6 van de 8 belastende (financiële)
wijzigingen waren evenwel niet voorzienbaar op het werkingsmoment. Van alle
wijzigingen was 60 procent niet voorzienbaar op het werkingsmoment.
Uit het juridisch kader bleek dat het gebruik van terugwerkende kracht bedoeld is voor
uitzonderlijke gevallen. Opvallend is de conclusie dat in de meeste gevallen het gebruik
van de terugwerkende kracht relatief eenvoudig te voorkomen was geweest. De meeste
gevallen waren te voorkomen geweest bij een hogere mate van alertheid bij de
(wetgevings)ambtenaren, zowel voorafgaand aan als tijdens het opstellen van de
ontwerpwet. Indien men beter bedacht was op de door te voeren wijzigingen in
combinatie met de gemiddelde wetgevingsduur (waarbij onder meer tijd wordt
ingeruimd voor de departementale voorbereiding van de wet) en daar op had ingespeeld,
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Zie de website van de Raad van State voor een uiteenzetting van de wijze van advisering:
www.raadvanstate.nl > Onze werkwijze > Werkwijze advisering > Toetsingskader > Juridische toets >
Uitgebreide toelichting op juridische toets.
115
Deze 5 adviezen hadden betrekking op 8 van de 110 wijzigingen (over de resterende 18 van de 128
wijzigingen heeft de Afdeling advisering niet kunnen adviseren, omdat deze wijzigingen na haar advies in
de ontwerpwet zijn opgenomen).
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hadden veel minder wijzigingen met terugwerkende kracht in werking hoeven te treden.
In ieder geval alle gevallen van herstelwetgeving waren hiermee te voorkomen geweest.
Een ander deel van de wijzigingen waarbij terugwerkende kracht is toegepast was te
voorkomen geweest door eenvoudigweg een latere ingangsdatum te kiezen. Gesteld kan
worden dat niet koste wat kost geprobeerd werd om terugwerkende kracht niet toe te
(hoeven) passen. Het lijkt erop dat het gebruik van terugwerkende kracht redelijk
geaccepteerd is, in plaats van dat koste wat kost geprobeerd wordt het niet toe te
(hoeven) passen.
Uit het juridisch kader bleek kortgezegd dat de toelaatbaarheid van terugwerkende
kracht bij belastende maatregelen een afweging van alle relevante (tegen)belangen vergt
en dat deze belangenafweging zichtbaar moet zijn en derhalve gemotiveerd dient te
worden. Bij niet-belastende maatregelen moet er een bijzondere reden voor zijn die ook
gemotiveerd dient te worden. Geconcludeerd kan echter worden dat het gebruik van
terugwerkende kracht niet goed gemotiveerd wordt. Enerzijds wordt de reden niet goed
bekendgemaakt, anderzijds wordt weinig aandacht geschonken aan de toelaatbaarheid
ervan. Op deze manier wordt niet goed zichtbaar wat de belangenafweging is en of het
gebruik derhalve wel in overeenstemming is met het kader dat de wetgever aangeeft te
hanteren. Er moet meer aandacht besteed worden aan de uitwerking van de reden van
het gebruik van terugwerkende kracht en de toelaatbaarheid ervan en tevens moet
minder verhullend geargumenteerd worden. Ook voor begunstigende en neutrale
wijzigingen moet deze motivering plaatsvinden.
Tot slot nog het volgende. Interessant is ook om te zien dat het gebruik van
terugwerkende kracht in bepaalde gevallen een tijdsbeeld schetst. Zo werd een aantal
stimuleringsmaatregelen doorgevoerd ten gevolge van de crisis, zoals het verlaagde
btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen, de tijdelijke
verruiming van de schenkbelasting, de verruiming van de termijn van de
overdrachtsbelasting, de samenloopvrijstelling van de overdrachtsbelasting en de aftrek
van de rente van de restschuld van een vervreemde eigen woning. Deze begunstigende,
financiële wijzigingen werden overigens niet ter voorkoming van
aankondigingseffecten, maar ter voorkoming van uitsteleffecten met terugwerkende
kracht ingevoerd.
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4.4.

Samenvatting

Op basis van de zoekcriteria zijn 70 wetten geselecteerd die in 2012 en 2013 met
(formele) terugwerkende kracht in werking zijn getreden. Dit betekent dat van de wetten
die in 2012 en 2013 in werking zijn getreden bijna 9 procent (op basis van cijfers uit
jaarverslagen van de Raad van State) (gedeeltelijk) terugwerkte. Dit is een behoorlijk
hoog percentage. Bovendien is dit het minimum percentage, omdat met de
woordencombinatie ‘werkt terug’ niet alle wetten die met terugwerkende kracht in
werking zijn getreden getraceerd worden. Met de 70 wetten waren in totaal 128
verschillende werkingsmomenten (wijzigingen) gemoeid. Onder de 128 wijzigingen
bevonden zich geen strafbepalingen die met terugwerkende kracht in werking zijn
getreden. Er werd derhalve geen internationaal rechtelijk of grondwettelijk verbod
geschonden. De gemiddelde periode van terugwerkende kracht bedroeg 22 maanden,
waarbij de gemiddelde periode voor belastende (financiële) wijzigingen met 9 maanden
het kortste was van de onderscheiden categorieën. Een klein deel van de gevallen betrof
wijzigingen met belastende gevolgen, een deel had begunstigende gevolgen en een
overgroot deel had neutrale gevolgen. Dit komt niet overeen met de aandacht voor
terugwerkende kracht in de literatuur of in ministeriële documenten, waarbij
voornamelijk gekeken wordt naar het gebruik van terugwerkende kracht bij belastende
fiscale maatregelen. De aandacht naar het gebruik van terugwerkende kracht dient ook
niet alleen uit te gaan naar belastende fiscale maatregelen van het ministerie van
Financiën. In ieder geval in de jaren 2012 en 2013 voerde het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meer wijzigingen met belastende, financiële
gevolgen door. De Afdeling advisering schonk in het overgrote deel van de gevallen
geen aandacht aan het gebruik van de terugwerkende kracht in haar adviezen. Het
parlement, althans een gedeelte hiervan, schonk in ruim een derde van de gevallen waar
terugwerkende kracht werd toegepast in een wet in formele zin tijdens de
totstandkoming van de wet aandacht aan het gebruik van de terugwerkende kracht. Het
overgrote deel van de wijzigingen was niet voorzienbaar op het werkingsmoment. De
meeste gevallen van terugwerkende kracht waren relatief eenvoudig te voorkomen
geweest, door ofwel een grotere mate van alertheid voorafgaand aan of tijdens het
wetgevingsproces of door eenvoudigweg een latere ingangsdatum te kiezen. Zowel de
reden van het gebruik van terugwerkende kracht als de toelaatbaarheid ervan werd niet
of verhullend gemotiveerd. Het gevoel overheerst dat niet koste wat kost geprobeerd
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werd om het gebruik van terugwerkende kracht te voorkomen en dat het gebruik ervan
redelijk geaccepteerd is.
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5. EMPIRISCH ONDERZOEK II: HET GEBRUIK VAN
TERUGWERKENDE KRACHT BIJ DE INWERKINGTREDING VAN
WETTEN IN DE POLITIEKE CONTEXT AAN DE HAND VAN DRIE
CASUSSEN
In hoofdstuk 3 is gebleken dat het juridisch kader dat de wetgever omtrent de
toelaatbaarheid van het gebruik van terugwerkende kracht aangeeft te hanteren open
einden kent: de toelaatbaarheid van terugwerkende kracht hangt grotendeels af van de
afweging van belangen in een specifiek geval. Er is ruimte gelaten voor de wetgever, de
politiek, om deze belangenafweging (nader) in te vullen. In hoofdstuk 4 is een beeld
gegeven van de praktijk van het gebruik van terugwerkende kracht in 2012 en 2013.
Hierbij is het ‘eindresultaat’, de gepubliceerde wet, als uitgangspunt genomen. De
maatschappelijke en politieke context waarin besloten is tot het gebruik van
terugwerkende kracht is niet meegenomen.116 In dit hoofdstuk wordt aan de hand van
drie concrete wetten die recent met terugwerkende kracht in werking zijn getreden
gekeken naar de politieke context waarin het gebruik van terugwerkende kracht
toegepast wordt. Paragraaf 5.1 beschrijft allereerst de onderzoeksmethode. Vervolgens
worden in de paragrafen 5.2, 5.3 en 5.4 de drie casussen beschreven. Paragraaf 5.5
eindigt tot slot met de samenvatting.

5.1.

Onderzoeksmethode

Allereerst zijn drie wetten uitgekozen. Gekozen is voor wetten in formele zin, omdat
hier de Tweede en Eerste Kamer als medewetgever bij betrokken zijn en derhalve de
politieke context onderzocht kan worden. Daarnaast is gekozen voor wetten die recent
(2011 – 2013) in werking zijn getreden, nu de inwerkingtreding van recente wetten met
terugwerkende kracht in deze scriptie centraal staan. Een ander selectiecriterium was de
reden voor het gebruik van de terugwerkende kracht; gekozen is voor wetten waarbij
om heel verschillende redenen terugwerkende kracht is toegepast: één wetswijziging
werd ingegeven door de gevolgen van een rechterlijke uitspraak (casus Heffen leges
identiteitskaart, zie paragraaf 5.2), één door een politieke keuze naar aanleiding van een
eerdere wetswijziging die in de praktijk ongewenste, onvoorziene gevolgen kende
(casus Aanvragen kinderopvangtoeslag, zie paragraaf 5.3) en één naar aanleiding van
Afgezien van de eenvoudige zoekopdracht of het woord ‘terugwerkende’ voorkwam tijdens de
parlementaire behandeling van de wetten in formele zin.
116
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een aangenomen motie in de Eerste Kamer (casus Wet verhuurderheffing, zie paragraaf
5.4). In deze drie wetten is er tevens verschil tussen terugwerkende kracht dat
voorzienbaar en onvoorzienbaar was, en tussen begunstigende en belastende gevolgen.
Voordeel van deze drie wetten is ook dat hoewel ze alle drie uiteindelijk over (verdeling
van) geld gaan, het geen standaard fiscale wetten zijn.
Vervolgens zijn per casus alle parlementaire stukken van het desbetreffende dossier
onderzocht. In de volgende paragrafen wordt per casus het parlementaire proces
geschetst, waarbij ingezoomd wordt op de omstandigheden waaronder tot het gebruik
van terugwerkende kracht besloten werd. In alle drie de casussen speelde een vrij lange,
belangrijke voorgeschiedenis. Deze voorgeschiedenis, die uiteindelijk de aanleiding
vormde voor de keuze tot het gebruik van terugwerkende kracht, is onderzocht en
meegenomen. Ook wordt specifiek gekeken welke politieke partij welke argumenten
naar voren bracht en wat de hoedanigheid van de desbetreffende politieke partij was
(coalitie-, gedoog- of oppositiepartij).117 Deze hoedanigheid is tevens te herkennen aan
de gebruikte kleur tekst (groen = coalitiepartij, oranje = gedoogpartij en rood =
oppositiepartij). Indien verschillende fracties hetzelfde argument naar voren brachten,
staan alle fracties genoemd, op volgorde van het aantal zetels dat de desbetreffende
fractie in de Kamer had. In Bijlage 1 is de zetelverdeling opgenomen van de Tweede en
Eerste Kamer ten tijde van de parlementaire behandelingen van de verschillende
casussen.

5.2.

Casus Heffen leges identiteitskaart

5.2.1. Aanleiding: arrest Hoge Raad (september 2011)
De casus van het heffen van leges voor de aanvraag van een identiteitskaart is in de
Aanleiding (zie paragraaf 1.1) al ter sprake gekomen. De vraag die de Hoge Raad moet
beantwoorden is simpel gesteld of met de aanvraag van een identiteitskaart
voornamelijk een publiek belang of een privaat (individueel) belang gediend wordt.118

117

Opgemerkt zij dat alleen de ontwikkelingen in de parlementaire geschiedenis die relevant zijn voor
deze scriptie worden behandeld. Zo worden bijvoorbeeld amendementen, moties en nota’s van
wijzigingen die geen relevantie hebben voor deze scriptie buiten behandeling gelaten.
118
De wettelijke basis voor de legesheffing was art. 229 lid 1 onder b Gemeentewet: ‘1. Rechten kunnen
worden geheven ter zake van: (...) b. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte
diensten.’ Voor het mogen heffen van leges op grond van deze bepaling is vereist dat de werkzaamheden
van de gemeente ‘rechtstreeks en in overheersende mate verband houden (...) ten behoeve van een
individualiseerbaar belang’, HR 9 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ4105, r.o. 3.3.1. Zie ook r.o.
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De Hoge Raad oordeelt dat de identiteitskaart voornamelijk een publiek belang dient en
dat de legesheffing derhalve niet mogelijk is op grond van het artikel waar de
desbetreffende gemeente haar legesheffing op gebaseerd heeft.119 De desbetreffende
gemeente had van de desbetreffende aanvrager van de identiteitskaart derhalve geen
leges mogen heffen. Hoewel het arrest van de Hoge Raad strikt genomen alleen ziet op
de situatie van de desbetreffende aanvrager in de desbetreffende gemeente, heeft de
argumentatie van de Hoge Raad relevantie voor alle gemeenten, nu alle gemeenten
dezelfde wettelijke basis voor legesheffing hebben. Elke gemeente weet nu dat zij niet
voldoet aan het vereiste van een wettelijke basis voor de legesheffing voor de aanvraag
van een identiteitskaart. Het gevolg is dan ook dat gemeenten stoppen met het heffen
van leges voor de aanvraag van een identiteitskaart.120 Hierdoor lopen gemeenten
inkomsten mis, terwijl hun betalingsverplichting aan het Rijk in verband met door de
leverancier van de identiteitskaarten te leveren kaarten blijft bestaan.121 Dit effect wordt
versterkt doordat er een ware run op de gratis identiteitskaarten ontstaat en het aantal
aanvragen substantieel stijgt.122

4.1 t/m 8.7 van de conclusie van de AG, Parket bij de Hoge Raad 4 mei 2011,
ECLI:NL:PHR:2011:BQ4105.
119
De Hoge Raad oordeelt dat ‘niet kan worden aangenomen dat de aanvraag van een ID-kaart, zijnde het
meest eenvoudig verkrijgbare en minst specifieke identificatiebewijs, naar zijn aard in overheersende
mate verband houdt met een individualiseerbaar belang.’ (HR 9 september 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BQ4105, r.o. 3.3.7). De Hoge Raad verwijst hierbij naar de Wet op de uitgebreide
identificatieplicht. Deze wet introduceerde in 2005 een algemene draag- en toonplicht van een geldig
identiteitsbewijs voor iedereen van veertien jaar en ouder. Volgens de Hoge Raad dient deze algemene
draag- en toonplicht uitsluitend het algemeen belang. De Hoge Raad oordeelt dan ook dat de verwerking
van de aanvraag van een identiteitskaart geen dienst is zoals bedoeld in de eerdergenoemde bepaling van
de Gemeentewet, waardoor het heffen van leges op grond van die bepaling niet mogelijk is.
120
Het arrest van de Hoge Raad heeft in ieder geval relevantie voor aanvragers van een identiteitskaart
van veertien jaar en ouder, omdat op deze groep de algemene draag- en toonplicht ingevolge de Wet op
de uitgebreide identificatieplicht van toepassing is, die volgens de Hoge Raad uitsluitend het algemene
belang dient. Voor aanvragers jonger dan veertien jaar gaat deze argumentatie in beginsel niet op. Voor
deze groep geldt waarschijnlijk dat zij wel een ‘in overheersende mate individualiseerbaar belang’ hebben
bij de aanvraag van een identiteitskaart. Grensgebied zijn natuurlijk dertienjarigen, en wellicht ook
kinderen onder de veertien die veertien jaar of ouder geschat worden. Omdat het arrest van de Hoge Raad
niet op een aanvrager jonger dan veertien jaar ziet, is niet duidelijk wat de exacte reikwijdte van het arrest
is voor deze groep. Met de reparatiewet wordt echter gelijk een nieuwe wettelijke grondslag voor de
legesheffing voor de aanvraag van een identiteitskaart gecreëerd en is de discussie over de reikwijdte van
het arrest mogelijk alleen nog theoretisch interessant.
121
Art. 6 lid 1 onder c jo. art. 2 lid 1 Besluit paspoortgelden jo. art. 7 lid 1Paspoortwet.
122
Minister Leers: ‘[I]n de periode tussen 9 september en 21 september zijn er maar liefst 155.725
aanvragen ingediend voor een gratis kaart, in negen werkdagen dus. Dat is maar liefst vier tot vijf keer
zoveel als normaal’ , Handelingen II 2011/12, 5, item 2, p. 22. Ook: Kamerstukken II 2011/12, 33011, C,
p. 9 (nota n.a.v. het verslag)
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5.2.2. Oplossing: wetsvoorstel ter reparatie wettelijke basis legesheffing
(september 2011)
Binnen twee weken na het wijzen van het arrest door de Hoge Raad wordt een
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de wettelijke basis voor het heffen van
leges met terugwerkende kracht te herstellen.123 Het wetsvoorstel creëert een nieuwe
(tijdelijke) wettelijke basis op grond waarvan gemeentes geld mogen vragen voor het in
behandeling nemen van de aanvraag van een identiteitskaart.
In de memorie van toelichting gaat de Minister (de heer Donner, CDA) expliciet in op
de keuze voor en rechtvaardiging van het gebruik van terugwerkende kracht. De
Minister geeft hierbij het volgende aan: ‘Het toekennen van terugwerkende kracht aan
een belastende regeling is in het algemeen bezwaarlijk. In dit uitzonderlijke geval wordt
toch terugwerkende kracht verleend. Overeenkomstig de beleidslijn bij het toekennen
van terugwerkende kracht aan belastende fiscale maatregelen zijn twee aspecten van
belang: de rechtvaardiging van de terugwerkende kracht enerzijds en de periode van
terugwerkende kracht anderzijds.’124 De Minister geeft aan dat de rechtvaardiging van
de terugwerkende kracht gebaseerd is op een samenstel van factoren, en wel dat 1) de
wetgever de duidelijke bedoeling had om leges te heffen voor de aanvraag van een
identiteitskaart, dat 2) de terugwerkende kracht bijdraagt aan een rechtvaardiger
verdeling van de kosten van de identiteitskaart over de betrokken burgers (het is
rechtvaardiger dat de aanvrager betaalt in plaats van dat de kosten over alle burgers
gezamenlijk verdeeld worden), dat 3) de terugwerkende kracht het oneigenlijke gebruik
van de mogelijkheid om een identiteitskaart aan te vragen beperkt (‘oneigenlijk’ omdat
men bij een gratis identiteitskaart onvoldoende de afweging maakt of men de
identiteitskaart daadwerkelijk nodig heeft) en 4) de budgettaire noodzaak voor
gemeenten, die door de run op de gratis identiteitskaarten alleen maar groter wordt.
Over de periode van terugwerkende kracht geeft de Minister het volgende aan:
‘Overeenkomstig de eerder genoemde beleidslijn is de terugwerkende kracht beperkt tot
het moment waarop van de betrokkenen redelijkerwijs kan worden gevergd dat zij met
de verandering in de regelgeving rekening konden houden. Daarbij is het uitgangspunt
gehanteerd dat de regeling niet verder terugwerkt dan tot het moment waarop het

123

Kamerstukken II 2011/12, 33011, 2 (voorstel van wet). Zie voor een overzicht van de parlementaire
geschiedenis van deze wet het door de Eerste Kamer bijgehouden overzicht:
www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33011_heffing_rechten_voor.
124
Kamerstukken II 2011/12, 33011, 3, p. 4 (MvT).
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publiek van regeringswege in kennis is gesteld van het voornemen tot het vaststellen
van een regeling, in dit geval door indiening van het wetsvoorstel bij de StatenGeneraal.’125
5.2.2.1.

Advies Afdeling advisering van de Raad van State

De Afdeling advisering gaat in haar advies niet in op de toelaatbaarheid of
rechtvaardiging van het gebruik van terugwerkende kracht.126 Het gebruik van de
terugwerkende kracht wordt door de Afdeling advisering goed- noch afgekeurd.
5.2.2.2.

Politieke context tijdens parlementaire behandeling wetsvoorstel in Tweede
en Eerste Kamer

Ten tijde van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, welke zich afspeelt
van september tot en met oktober 2011, wordt het kabinet door de partijen VVD en
CDA gevormd, en gedoogd door de PVV-fractie. De verantwoordelijke bewindspersoon
is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Donner van het
CDA. In de Eerste Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. Zie voor de
zetelverdeling in de Tweede en Eerste Kamer Bijlage 1.
5.2.3. Parlementaire behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer (september
2011)
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verschijnt geen inhoudelijk verslag
(blanco verslag),127 dit in verband met de spoedeisendheid van de behandeling van het
wetsvoorstel.
Tijdens de openbare beraadslaging van het wetsvoorstel wordt uitgebreid aandacht
geschonken aan het gebruik van de terugwerkende kracht.128 Een aantal fracties (VVD,
SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie) spreekt expliciet uit dat (belastende)
maatregelen in principe niet met terugwerkende kracht ingevoerd mogen worden,
behoudens uitzonderlijke gevallen.129 Wel is er verschil van mening over de vraag
wanneer sprake is van een uitzonderlijk geval en of in dit geval hiervan sprake is. Is
‘budgettaire noodzaak’ een gerechtvaardigde reden voor het gebruik van terugwerkende
125

Kamerstukken II 2011/12, 33011, 3, p. 5.
Kamerstukken II 2011/12, 33011, 4 (advies RvS en nader rapport).
127
Kamerstukken II 2011/12, 33011, 6 (verslag).
128
Handelingen II 2011/12, 5, item 2 (algemene beraadslaging deel 1) en Handelingen II 2011/12, 5, item
9 (algemene beraadslaging deel 2).
129
De SP spreekt overigens ook uit dat terugwerkende kracht in uitzonderlijke gevallen in geval van
bepaalde voordelen wel toegepast kan worden.
126
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kracht, en is het mislopen van 12 miljoen euro indien geen terugwerkende kracht aan
het wetsvoorstel verleend zou worden en derhalve alle identiteitskaarten in de periode
van het wijzen van het arrest door de Hoge Raad (d.d. 9 september 2011) en het
publiceren van de wet in het Staatsblad (d.d. 15 oktober 2011) een voldoende groot
bedrag om de eisen van rechtszekerheid en voorzienbaarheid terzijde te schuiven? De
CDA-fractie spreekt expliciet uit de terugwerkende kracht van het wetsvoorstel te
kunnen billijken.
Een aantal fracties (VVD, PvdA, SP, D66 en ChristenUnie) heeft expliciet bedenkingen
bij de motivering van de Minister in de memorie van toelichting over het gebruik van de
terugwerkende kracht in het wetsvoorstel. Voor de rechtvaardiging van het gebruik van
terugwerkende kracht verwijst de Minister naar de notitie Terugwerkende kracht en stelt
hij conform deze beleidslijn te handelen. Tevens herhaalt hij de vier reeds in de
memorie van toelichting genoemde argumenten welke als rechtvaardiging dienen voor
het gebruik van terugwerkende kracht (misbruik of oneigenlijk gebruik, het herstellen
van een omissie, budgetteringsproblematiek en aankondigingseffecten).
Een aantal fracties (PvdA, SP, D66 en ChristenUnie) is niet overtuigd door de
motivering van de Minister en evenmin door het advies van de Afdeling advisering. Zij
wenst een extra advies. Bureau Wetgeving wordt gevraagd (diezelfde dag) een notitie te
schrijven over de toelaatbaarheid van terugwerkende kracht.130 Deze notitie is niet
openbaar gemaakt.131 Wel blijkt uit de handelingen dat in deze notitie vier voorwaarden
genoemd worden op grond waarvan terugwerkende kracht in fiscale wetgeving
toelaatbaar is, waaronder bij misbruik of oneigenlijk gebruik. Opvallend is dat het
advies in de belangenafweging omtrent de mogelijke rechtvaardiging van het gebruik
van terugwerkende kracht door zowel de fracties van de oppositie- als van de coalitieen van de gedoogpartijen gebruikt wordt om hun eigen standpunten kracht bij te zetten.

130

Bureau Wetgeving valt onder de Griffier van de Tweede Kamer en biedt leden van de Tweede Kamer
juridische bijstand bij het opstellen van een wetsvoorstel, amendement of motie. Zie ook het organogram
van de Tweede Kamer: www.tweedekamer.nl/over_de_tweede_kamer/ogranogram.
131
N.a.v. een schriftelijk verzoek heeft het Centraal Informatiepunt (CIP) van de Tweede Kamer laten
weten dat het om een ambtelijke interne notitie gaat die noch voor niet-kamerleden noch openbaar noch
ter inzage beschikbaar is. Dit heeft een beleidsmedewerker van de D66-fractie ook laten weten n.a.v. een
schriftelijk verzoek aan de heer Schouw (D66). Op schriftelijke verzoeken aan de heer Van Raak (SP) en
GroenLinks / de heer Van Ojik is in het geheel geen reactie ontvangen.
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Tijdens de parlementaire behandeling dient de GroenLinks-fractie een amendement in
dat beoogt het gebruik van de terugwerkende kracht uit het wetsvoorstel te halen.132 De
indiener stelt in de toelichting op het amendement: ‘Terugwerkende kracht staat op
gespannen voet met de rechtszekerheid. Daarvoor moeten fundamentele,
doorslaggevende argumenten aanwezig zijn. Indiener acht die argumenten niet
aanwezig. Het is een algemene eis van de rechtstaat dat met name voor burgers
belastende voorschriften geen terugwerkende kracht hebben.’
Het standpunt van een fractie omtrent de rechtvaardiging van het gebruik van
terugwerkende kracht hangt duidelijk samen met het feit of zij een regeringspartij of
gedoogpartij is dan wel zitting heeft in de oppositie. Zo zijn de fracties van
regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV vóór het wetsvoorstel en achten
zij het gebruik van terugwerkende kracht voldoende gerechtvaardigd. Hierbij speelt
voor hen mee dat de Afdeling advisering niet negatief heeft geadviseerd over het
gebruik ervan. Ook hebben deze drie partijen geen behoefte aan een extra advies, zoals
van Bureau Wetgeving, en vonden zij een spoedige behandeling van het wetsvoorstel
het meest wenselijk.
Gerelateerd aan de positie van een fractie in de Tweede Kamer, is de samenhang tussen
haar partijpolitieke standpunten en haar standpunt in het kader van de rechtvaardiging
van het gebruik van terugwerkende kracht. Zo dient de SP-fractie een motie in waarin
zij de regering verzoekt om identiteitskaarten voortaan gratis te verstrekken133 en geeft
zij expliciet aan dat de SP geen ‘fan van de ID-kaart’134 is en dat ook nooit is geweest.
De ChristenUnie-fractie geeft dit in gelijksoortige bewoordingen aan. Ook de PvdAfractie geeft aan dat zij het liefste ziet dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken en dat er
een nieuw wetsvoorstel komt waarbij dan als uitgangspunt moet worden gekozen ‘dat
de identiteitskaart gratis wordt, of in ieder geval zo goedkoop mogelijk’.135 Ook dienen
de fracties PvdA en GroenLinks een motie in waarin zij de regering verzoeken iedere
aanvrager van een identiteitskaart vanaf de periode van 7 oktober 2010 (de dag van de
uitspraak van gerechtshof 's-Hertogenbosch) te compenseren voor betaalde
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legesheffing.136 De ChristenUnie-fractie dient een soortgelijke motie in.137 Dit in het
achterhoofd houdende, is het begrijpelijk dat de fracties SP, PvdA, GroenLinks en
ChristenUnie tegen het gebruik van de terugwerkende kracht zijn, omdat aanvragers van
een identiteitskaart daarmee direct weer aan de legesheffing moeten voldoen en dit juist
indruist tegen hun partijpolitieke standpunten.
Uit het feit dat fracties de terugwerkende kracht niet expliciet aanstippen, maar wel
andere argumenten naar voren brengen, kan ook afgeleid worden welke belangen zij
zwaarwegender achten. Zo benadrukt de fractie van de PVV tijdens de algemene
beraadslaging het belang van een spoedige behandeling en inwerkingtreding van het
wetsvoorstel, opdat zo snel mogelijk weer leges geheven mogen worden. Voor de PVVfractie is het principe dat de aanvrager betaalt, heel belangrijk.
Opvallend is ook de rol van de adviezen van de Afdeling advisering en van Bureau
Wetgeving. De fracties van de regerings- en gedoogpartijen VVD, CDA en PVV
kunnen inhoudelijk instemmen met het advies van de Afdeling advisering, ook op het
gebied van de terugwerkende kracht (NB: in het advies wordt niet inhoudelijk ingegaan
op de toelaatbaarheid van het gebruik van terugwerkende kracht) en hebben geen
behoefte aan een nader advies. De fracties van de oppositiepartijen hebben wel behoefte
aan een nader advies, juist nu de Afdeling advisering niet expliciet is ingegaan op de
toelaatbaarheid van het gebruik van terugwerkende kracht. Daarnaast gebruiken alle
fracties de notitie van Bureau Wetgeving in hun eigen voordeel; alle fracties vullen de
gestelde voorwaarden dusdanig in dat het advies tegemoet komt aan hun eigen gewenste
standpunt.
Uiteindelijk is de vraag welk belang zwaarwegender is: de budgettaire noodzaak of het
principe dat wetgeving niet met terugwerkende kracht ingevoerd wordt. Voor de fracties
VVD, CDA en PVV is het van belang dat de aanvrager van een identiteitskaart de
kosten ervan betaalt, en niet de gehele gemeenschap. Daarnaast is het altijd de
duidelijke bedoeling van de wetgever geweest om leges te heffen en daarmee om de
identiteitskaart kostendekkend aan te bieden. Ook speelt mee dat de Hoge Raad niet

Kamerstukken II 2011/12, 33011, 11 (motie). Zie voor deze uitspraak Hof ’s-Hertogenbosch 7 oktober
2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BN9659. Het Hof oordeelde, net als de Hoge Raad een jaar later zou doen,
dat de gemeente geen leges mocht heffen voor de aanvraag van een identiteitskaart op grond van de
wettelijke bepaling waarop zij haar legesheffing gebaseerd had.
137
Kamerstukken II 2011/12, 33011, 15 (motie).
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heeft geoordeeld dat legesheffing in het algemeen niet mogelijk is, maar dat de daarvoor
gekozen grondslag niet toereikend is. De grondslag dient derhalve gerepareerd te
worden, en wel zo snel mogelijk, opdat zo snel mogelijk het oude principe van de
aanvrager betaalt herleeft en voor gemeenten en burgers zo snel mogelijk duidelijkheid
komt over de verplichting van de legesheffing voor de aanvraag van een identiteitskaart.
Bij de stemming wordt het ingediende amendement van de GroenLinks-fractie
verworpen. De fracties VVD, CDA, PVV en SGP stemmen tegen, de fracties PvdA, SP,
D66, GroenLinks, ChristenUnie en PvdD stemmen voor (stemverhouding: 78 tegen, 72
voor).138 Het wetsvoorstel wordt, acht dagen na de indiening ervan in de Tweede
Kamer, aangenomen.139 De fracties VVD, CDA, PVV en SGP stemmen voor, de
fracties PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en PvdD stemmen tegen
(stemverhouding: 78 voor, 72 tegen).
5.2.4. Parlementaire behandeling wetsvoorstel in Eerste Kamer (oktober 2011)
Ook in de Eerste Kamer wordt uitgebreid stil gestaan bij het gebruik van de
terugwerkende kracht.140 Hierover worden kritische vragen gesteld, die met name
betrekking hebben op de rechtvaardiging van het gebruik ervan: of er inderdaad sprake
is van buitengewone omstandigheden en of de ‘budgettaire noodzaak’ of de
kwantitatieve gevolgen voldoende rechtvaardiging bieden voor de terugwerkende
kracht. Ook wordt de regering gevraagd of zij van oordeel is dat de wetgever in het
algemeen zeer terughoudend moet zijn met het gebruik van terugwerkende kracht en
wordt afgevraagd of aan de eis van voorzienbaarheid van wetgeving is voldaan (PvdA,
CDA, SP, D66, GroenLinks, SGP, 50PLUS en OSF).
De GroenLinks-fractie is van oordeel dat nu de Hoge Raad heeft geoordeeld ‘dat de IDkaart voornamelijk het algemeen belang dient, (...) de kosten van het verstrekken van de
ID-kaart aan burgers die zich niet op een andere wijze kunnen legitimeren, rechtstreeks
voortvloeien uit het algemeen belang, en dus ten laste van de algemene middelen
moeten komen.’141 Een alternatief volgens haar is het afschaffen van de
138

Handelingen II 2011/12, 6, item 9, p. 38 (stemmingen).
Handelingen II 2011/12, 6, item 9, p. 38. Uit de handelingen blijkt duidelijk dát het wetsvoorstel is
aangenomen, maar per abuis wordt niet vermeld welke fracties voor en tegen het wetsvoorstel hebben
gestemd. In het overzicht van de parlementaire geschiedenis van deze wet welke door de Eerste Kamer
wordt bijgehouden staat dat VVD, CDA, PVV en SGP voor het wetsvoorstel hebben gestemd, zie
www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33011_heffing_rechten_voor.
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Kamerstukken I 2011/12, 33011, B (verslag), Handeling I 2011/12, 3, item 4 (eerste termijn).
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identificatieplicht. Ook de fracties SP en 50PLUS geven aan negatief te staan tegenover
het gebruik van terugwerkende kracht. De SP-fractie noemt als argumenten dat er geen
sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik (burgers hebben eenvoudigweg een
identiteitskaart aangevraagd, welk recht ze hebben) en dat er alternatieven zijn, zoals
‘het afschaffen van de identificatieplicht of het uit de algemene middelen betalen van de
ID-kaart.’142 De 50PLUS-fractie geeft aan dat het arrest van de Hoge Raad ‘het gevolg
[is] van slechte wetgeving door de wetgever’ en dat in zo’n geval ‘de wetgever de
gevolgen van zijn slechte wetgeving zelf [dient] te dragen, en niet de burger’.143 De
OSF-fractie neemt een soortgelijk standpunt in.
De CDA-fractie geeft aan dat de Afdeling advisering en Bureau Wetgeving van de
Tweede Kamer het wetsvoorstel onderschrijven. Zij kan het gebruik van terugwerkende
kracht derhalve billijken. De PVV-fractie benadrukt de destijds bestaande grote
democratische legitimatie van het principe dat de aanvrager van een identiteitskaart
betaalt voor de kosten ervan en verwijst tevens naar de gegeven adviezen en de notitie
Terugwerkende kracht die naar haar oordeel het gebruik van de terugwerkende kracht
rechtvaardigen. Voor de SGP-fractie is met name van belang dat ‘het heffen van rechten
voor de ID-kaart geen nieuwe belastende onvoorziene maatregel is.’144
De Minister herhaalt in feite wat hij eerder al heeft aangegeven in de memorie van
toelichting.145 Hij stelt voorop dat ‘het toekennen van terugwerkende kracht aan
maatregelen die belastend (kunnen) zijn in het algemeen bezwaarlijk is. Voor de
gevallen waarin terugwerkende kracht toch wordt toegepast in fiscale regelgeving geldt
de beleidsnotitie terugwerkende kracht in fiscale regelgeving (...), die bevestigt dat het
moet gaan om uitzonderlijke gevallen.’146 Kortgezegd blijft de Minister bij zijn
standpunt dat financiële argumenten pleiten voor het gebruik van terugwerkende kracht.
‘Het evenredig verdelen van deze kosten [de kosten van de aanvraag en productie van
een identiteitskaart, CS] over de gebruikers van de kaarten (...) is in de ogen van de
regering de meest passende en rechtvaardige manier van kostenverdeling.’147 Tevens
noemt hij een nieuw argument: het ‘toenemend onrecht tussen mensen die in die korte
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tijd niet hoeven te betalen voor de kaart en de mensen die vervolgens weer wel moeten
betalen.’148 Volgens de Minister moet die periode zo kort mogelijk zijn en moet mede
daarom aan het wetsvoorstel terugwerkende kracht gegeven worden. Met betrekking tot
de voorzienbaarheid voegt de Minister toe dat het heffen van rechten voor
identiteitskaarten geen nieuwe maatregel is en dat hij de indiening van het wetsvoorstel
met het gebruik van terugwerkende kracht via de landelijke media (inclusief
persbericht) onder de aandacht heeft gebracht van de burgers. De Minister concludeert
dat het gebruik van terugwerkende kracht voldoet aan de criteria die hiervoor gesteld
zijn in de notitie en dat ‘het belang bij de terugwerkende kracht aan de kant van de
overheid zwaarder weegt dan het belang van de burger bij de gratis identiteitskaart na
het arrest van de Hoge Raad.’149
Ook zet de Minister strikt uiteen waar naar zijn oordeel het arrest van de Hoge Raad op
zag, namelijk op het feit dat het desbetreffende artikel uit de Gemeentewet geen
toereikende grondslag bood voor de legesheffing van een identiteitskaart, en dat de
Hoge Raad ‘zijn uitspraak op geen enkele wijze [relateert] aan een algemeen
rechtsbeginsel dat kosten die in het algemeen worden gemaakt, ten laste van de
algemene middelen moeten worden gebracht’,150 waarbij de Minister benadrukt dat ‘een
dergelijk rechtsbeginsel vreemd aan de Nederlandse wetgeving is’.151
Bij de stemming over het wetsvoorstel stemmen de fracties VVD, CDA, PVV en SGP
voor en de fracties PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS en OSF
tegen, waarmee de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt (stemverhouding: 38 voor,
37 tegen).152
5.2.5. Publicatie wet in Staatsblad (oktober 2011)
Op 14 oktober 2011 wordt de wet in het Staatsblad gepubliceerd.153 Op 15 oktober 2011
treedt de wet in werking, met terugwerkende kracht tot 22 september 2011, de dag na
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indiening van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Een maand na het wijzen van het
arrest door de Hoge Raad is de wettelijke grondslag hersteld.154
5.2.6. Samenvatting met betrekking tot (on)toelaatbaarheid terugwerkende
kracht
Samengevat wordt als rechtvaardiging voor het gebruik van terugwerkende kracht het
volgende juridisch kader gebruikt:
1) Rechtvaardiging: alleen in uitzonderlijke gevallen; i.c. is daaraan voldaan:
‒

In overeenstemming met: het advies van de Afdeling advisering (NB: hier wordt
niets gemeld over de (on)toelaatbaarheid van het gebruik van terugwerkende
kracht), de notitie Terugwerkende kracht van de Minister: de hier genoemde
voorwaarden worden voor het specifieke geval ingevuld, en de notitie
Terugwerkende kracht van Bureau Wetgeving.

 Reparatie van een fout in wetgeving / duidelijke bedoeling van de wetgever
(inclusief destijds bestaande democratische legitimatie).
 Rechtvaardigere verdeling van kosten.
 Beperking oneigenlijk gebruik.
 Budgettaire noodzaak/financiële gevolgen/geld.
 Voortzetting van een eerdere maatregel; niet onvoorzien.
 Specifieke belangenafweging: belang overheid vs. belang burger.
 De periode van terugwerkende kracht is kort.
2) Voorzienbaarheid:
154

Overigens ging de nieuwe wettelijke basis niet zonder meer op voor de legesverordening van de
gemeente Amsterdam; het gerechtshof oordeelde recent dat nu de gemeenteraad heeft nagelaten de
legesverordening aan te passen aan deze reparatiewet er geen grondslag was voor de heffing van leges
voor een identiteitskaart. Dit had overigens te maken met de verhouding stadsdeel vs. gemeenteraad en de
interne bevoegdheidsverdeling. Zie Hof Den Haag 6 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4127.
Voor de geïnteresseerden I: op 9 maart 2014 is de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een
grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart ingetrokken. In art. 7 lid 2
Paspoortwet is per 9 maart 2014 vastgelegd dat rechten mogen worden geheven voor de aanvraag van een
identiteitskaart. N.a.v. een aangenomen motie over de verlenging van de geldigheidsduur van de
identiteitskaart van vijf naar tien jaar tijdens de parlementaire behandeling van de reparatiewet in de
Tweede Kamer (Kamerstukken II 2011/12, 33011, 17) is in dezelfde wet de geldigheidsduur van een
identiteitskaart voor Nederlanders van achttien jaar en ouder verlengd van vijf naar tien jaar, zie art. 16a
Paspoortwet. Zie de wet Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de
Nederlandse identiteitskaart, Stb. 2014, 10 en Stb. 2014, 97.
Voor de geïnteresseerden II: de Nationale Ombudsman heeft een rapport uitgebracht waarin hij
concludeert tot een schending van de behoorlijkheid door de Minister in de communicatie rondom het
gebruik van de terugwerkende kracht en de gevolgen hiervan voor de burgers die voordat het wetsvoorstel
was aangenomen reeds moesten gaan betalen voor de aanvraag van een identiteitskaart, Rapport
Nationale Ombudsman 2011.
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 Publiek is van regeringswege in kennis gesteld door indiening van het
wetsvoorstel in de Tweede Kamer (en dit moment lag voor het
werkingsmoment).
 Persbericht (datum van persbericht lag voor het werkingsmoment).
 Geen nieuwe maatregel.
De volgende tegenargumenten voor het gebruik van terugwerkende kracht worden
gegeven:
 Gespannen voet met de rechtszekerheid.
 Algemene eis van de rechtsstaat dat met name voor burgers belastende maatregelen
geen terugwerkende kracht hebben.
 Geen rechtvaardiging: uitzondering alleen mogelijk in uitzonderlijk geval, i.c. is de
budgettaire noodzaak niet groot genoeg.

5.3.

Casus Aanvragen kinderopvangtoeslag

5.3.1. Aanleiding: fraude met kinderopvangtoeslag (2011)
Ouders van wie de kinderen gebruik maken van kinderopvang kunnen onder
voorwaarden in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.155 Dit is een
tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang, die in beginsel maandelijks wordt
uitbetaald. Tot en met 2011 kan deze tegemoetkoming voor een bepaald
berekeningsjaar tot 1 april van het volgende berekeningsjaar aangevraagd worden.
Kinderopvangtoeslag voor het jaar 2010 kan dus nog tot en met 31 maart 2011
aangevraagd worden. Een aanvraag die ziet op een in het verleden liggende
ingangsdatum noemt men ook wel een aanvraag met terugwerkende kracht. Voor de
duidelijkheid: dit is een andere terugwerkende kracht dan de inwerkingtreding van een
wet met formele terugwerkende kracht. Indien men een aanvraag indient met
terugwerkende kracht, krijgt men de kinderopvangtoeslag over de in het verleden
liggende periode in één keer uitbetaald. Het blijkt dat van de mogelijkheid tot het
indienen van een aanvraag met terugwerkende kracht misbruik gemaakt wordt.156

155

Zie hoofdstuk 1 afdeling 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Kamerstukken II 2010/11, 31322, 123, p. 1 – 3 (brief), Kamerstukken II 2011/12, 33014, 3, p. 3
(MvT). In dat geval wordt kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aangevraagd zonder dat men er
recht op heeft. Doordat de controle op een rechtmatige aanvraag niet altijd vooraf plaatsvindt, wordt de
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5.3.2. Oplossing: wetsvoorstel met beperkte mogelijkheid tot aanvraag
kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht ter minimalisering kans op
fraude (september 2011)
De Minister (de heer Kamp, VVD) pakt deze vorm van fraude graag aan en dient in
september 2011 een wetsvoorstel in waarin de mogelijkheid om kinderopvangtoeslag
met terugwerkende kracht aan te vragen wordt beperkt tot de kalendermaand
voorafgaand aan de maand waarop de aanvraag gedaan wordt.157 Indien bijvoorbeeld in
de maand maart 2012 een aanvraag wordt ingediend voor kinderopvangtoeslag, dan kan
deze slechts met terugwerkende kracht vanaf de maand februari 2012 worden
aangevraagd. De beoogde datum van inwerkingtreding voor de bepalingen die de
mogelijkheid beperken tot het aanvragen van kinderopvangtoeslag met terugwerkende
kracht is 1 januari 2012.158
5.3.2.1.

Advies Afdeling advisering van de Raad van State

De Afdeling advisering gaat in haar advies niet in op enige voor deze scriptie relevante
onderwerpen.159
5.3.2.2.

Politieke context tijdens parlementaire behandeling wetsvoorstel in Tweede
en Eerste Kamer

Ten tijde van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet
kinderopvang 2012, welke zich afspeelt van september tot en met november 2011,
wordt het kabinet door de partijen VVD en CDA gevormd, en gedoogd door de PVVfractie. Verantwoordelijke bewindspersoon is de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de heer Kamp van de VVD. In de Eerste Kamer heeft het kabinet
geen meerderheid. Zie voor de zetelverdeling in de Tweede en Eerste Kamer Bijlage 1.

kinderopvangtoeslag en de uitgekeerde tegemoetkoming moet worden teruggevorderd, blijkt het in de
praktijk lastig om dit met zulke grote bedragen nog succesvol gedaan te krijgen.
157
Kamerstukken II 2011/12, 33014, 2 (wetsvoorstel). Zie artikel I onderdelen B, F en G wetsvoorstel.
Zie voor een overzicht van de parlementaire geschiedenis van deze wet het door de Eerste Kamer
bijgehouden overzicht: www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33014_verzamelwet_kinderopvang.
158
Kamerstukken II 2011/12, 33014, 3 (MvT). Het wetsvoorstel heeft een inwerkingtredingsbepaling die
een gedifferentieerde inwerkingtreding mogelijk maakt en waarin bepaald wordt dat de artikelen van de
wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip met de mogelijkheid van formele
terugwerkende kracht. In de memorie van toelichting geeft de Minister aan dat de beoogde datum van
inwerkingtreding voor de bepalingen die de mogelijkheid beperken tot het aanvragen van
kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht 1 januari 2012 is.
159
Kamerstukken II 2011/12, 33014, 4 (advies RvS en nader rapport).
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5.3.3. Parlementaire behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer (september –
november 2011)
Tijdens de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer worden enkele vragen
gesteld met betrekking tot de termijn van terugwerkende kracht van de aanvraag:
hoeveel aanvragen worden nu met terugwerkende kracht ingediend (VVD), is een
periode van drie maanden terugwerkende kracht voor alle aanvragen niet reëler (PvdA
en GroenLinks), raken ouders door deze beperktere aanvraagperiode niet gedupeerd
(CDA) en hoe gaat de regering ervoor zorgen dat ouders op de hoogte raken van deze
wetswijziging, zodat zij niet onnodig gedupeerd raken (SP). Ook wordt gevraagd naar
de consequenties indien het wetsvoorstel niet op de beoogde datum van 1 januari 2012
in werking kan treden (PvdA).160
Naar aanleiding van het wetsvoorstel wordt een amendement ingediend door de fracties
PvdA, SP en GroenLinks om de termijn van terugwerkende kracht van de aanvraag te
verlengen van één naar drie maanden.161 Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld in
april niet alleen kinderopvangtoeslag voor april en maart aan te vragen (zoals het
wetsvoorstel beoogt), maar dat tevens te doen voor de maanden februari en januari. Het
amendement beoogt te voorkomen dat welwillende ouders gedupeerd raken door de
zeer beperkte aanvraagperiode, omdat ouders kunnen vergeten om de aanvraag in te
dienen en dan later verrast worden met een hoge rekening die ze zelf moeten betalen en
waarvoor geen kinderopvangtoeslag meer verkregen kan worden.
De Minister geeft aan de termijn van één tot maanden om kinderopvangtoeslag aan te
vragen ruim genoeg te vinden.162 Hij gaat ervan uit dat ‘ouders die in staat zijn om met
een kinderopvangvoorziening afspraken te maken over de kinderopvang (...) en in staat
zijn hun kinderen voor het eerst naar de opvang te brengen, ook in staat zullen zijn om
in diezelfde periode een kinderopvangtoeslag aan te vragen.’163 Overigens hadden in
2010 circa 30.000 kinderopvangtoeslagaanvragen betrekking op een periode verder in
het verleden liggend dan één kalendermaand. Met betrekking tot de wijze van
informatieverschaffing van de maatregel naar ouders toe, geeft de Minister aan dat hij
op twee momenten persberichten heeft doen uitgaan, dat de kinderopvanginstellingen en
Kamerstukken II 2011/12, 33014, 5, p. 2 – 3 en 9 (verslag), Handelingen II 2011/12, 22, item 13
(algemene beraadslaging).
161
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ouders die al toeslag ontvangen per brief worden geïnformeerd, dat via websites van de
rijksoverheid en de Belastingdienst informatie wordt verstrekt, en dat berichten worden
geplaatst in relevante bladen en kranten. Over het moment van inwerkingtreding geeft
de Minister aan dat een inwerkingtreding na 1 januari 2012 ‘technisch mogelijk’ is,
maar ‘beleidsmatig zeer ongewenst’ en op ‘grote bezwaren’ stuit in de uitvoering.164
Beleidsmatig is het ongewenst, omdat daarmee de maatregelen die fraude moeten
terugdringen worden uitgesteld, terwijl het juist de bedoeling is om de
fraudegevoeligheid van het systeem te beperken. Daarnaast stuit uitstel op bezwaren in
de uitvoering, omdat dan in één en hetzelfde berekeningsjaar met twee verschillende
toeslagenregimes gewerkt wordt. Omwille van de duidelijkheid voor de burger is het
derhalve wenselijk dat het wetsvoorstel in werking treedt op 1 januari 2012. De
Minister ontraadt het amendement dan ook, omdat hij bij zijn standpunt blijft dat ouders
prima in staat zijn om binnen één tot twee maanden na het gebruikmaken van
kinderopvang de kinderopvangtoeslag aan te vragen en hij bovendien het belang van de
fraudebestrijding zwaarder vindt wegen.
Bij de stemming wordt het ingediende amendement verworpen. De fracties VVD, CDA,
PVV en SGP stemmen tegen, de fracties PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en
PvdD stemmen voor (stemverhouding: 78 tegen, 72 voor). Het wetsvoorstel wordt met
algemene stemmen aangenomen.165
5.3.4. Parlementaire behandeling Eerste Kamer (november 2011)
Van de vaste commissie verschijnt geen inhoudelijk verslag.166 Het wetsvoorstel wordt
zonder beraadslaging als hamerstuk aangenomen.167
5.3.5. Publicatie wet in Staatsblad (december 2011)
Op 20 december 2011 wordt de wet in het Staatsblad gepubliceerd,168 waarna deze op 1
januari 2012 in werking treedt.169
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Kamerstukken II 2011/12, 33014, 6, p. 16.
Handeling II 2011/12, 23, item 18 (stemmingen).
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Kamerstukken I 2011/12, 33014, B (EV).
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Handelingen I 2011/12, 9, item 5 (hamerstukken).
168
Verzamelwet kinderopvang 2012, Stb. 2011, 616.
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Besluit van 12 december 2011 (...) tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de
Verzamelwet kinderopvang 2012, Stb. 2011, 617.
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5.3.6. Aanleiding: een nieuw probleem: onwetende ouders (december 2012 – april
2013)
Met het oplossen van het ene probleem, namelijk het misbruik dat mogelijk werd
gemaakt vanwege de mogelijkheid kinderopvangtoeslag aan te vragen met een lange
terugwerkende kracht, ontstaat een nieuw probleem: onwetende ouders die te laat een
aanvraag tot kinderopvangtoeslag indienen en daardoor over een bepaalde in het
verleden liggende periode geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Maar nemo
censetur ignorare legem, ieder wordt geacht de wet te kennen, toch?
Naar aanleiding van het intrekken van de gedoogsteun door de PVV-fractie hebben in
september 2012 verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer plaatsgevonden en is
een nieuw kabinet van VVD en PvdA aangetreden. De verantwoordelijke minister op
dit dossier is nu de heer Asscher van de PvdA.
Naar aanleiding van kamervragen van de SP-fractie geeft de Minister in januari 2013
aan dat hij de berichten kent van ouders die zich beklagen over het feit dat zij geen
kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht langer dan een maand meer kunnen
aanvragen, terwijl zij daar wel vanuit gingen.170 De Minister geeft tevens aan niet
coulant te willen zijn voor deze groep, omdat hij van mening is dat de
informatievoorziening op brede schaal heeft plaatsgevonden en het daarnaast ‘de
verantwoordelijkheid van de aanvrager van een toeslag [is] zich tijdig te verdiepen in de
rechten en plichten die bij het ontvangen van een toeslag horen.’171 De Minister wijst
nogmaals op de geconstateerde fraudezaken en de noodzaak van de budgettaire
beheersbaarheid van de kinderopvangtoeslag om het draagvlak in de samenleving voor
de kinderopvangtoeslag te behouden.
Tijdens een algemeen overleg kinderopvang in maart 2013 zijn van de fracties van
PvdA, SP en D66 kritische geluiden te horen over een grote groep benadeelde ouders.172
De SP-fractie overhandigt de Minister een zwartboek waarin verhalen staan van
ongeveer vijfhonderd benadeelde ouders. De Minister herhaalt zijn argumenten die hij
ook heeft gegeven in antwoord op de kamervragen en blijft aldus bij zijn standpunt dat
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Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 1073.
Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 1073, p. 3.
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Kamerstukken II 2012/13, 31322, 211, o.a. p. 7, 9 en 13 (verslag van een algemeen overleg).
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de beperking van de termijn van terugwerkende kracht bij de aanvraag van
kinderopvangtoeslag een goede maatregel is.173
Eind maart 2013 is er een kentering in het beleid van de Minister. De Minister stuurt de
Tweede Kamer een brief waarin hij stelt dat de kosten van kinderopvangtoeslag hoog
zijn en dat sprake dient te zijn van een doelmatige inzet van middelen, waarbij misbruik
voorkomen moet worden, maar dit tegelijkertijd er niet toe mag leiden dat ouders die te
goeder trouw zijn kinderopvangtoeslag mislopen.174 De Minister wijst op de korte
implementatietermijn van de wet die de aanvraagperiode heeft beperkt en op het feit dat
de informatievoorziening omtrent de wetswijziging, hoewel deze uitgebreid is geweest,
wellicht niet iedereen heeft bereikt.175 De Minister constateert het volgende: ‘Op basis
van de ervaring met de aanscherping in het afgelopen jaar constateer ik echter dat deze
specifieke maatregel een te grote groep de toegang op kinderopvangtoeslag is ontnomen
voor 2012 en begin 2013; deze groep had op een rechtmatige wijze gebruik kunnen
maken van kinderopvangtoeslag [het gaat om een groep van ongeveer 16.000
aanvragers, CS]. (...) Ook blijkt de termijn van één maand terugwerkende kracht
achteraf kort. Ik ben daarom van mening dat de maatregel in deze vorm zijn doel
voorbij is geschoten. Om die reden heb ik besloten de regel in [de] jaren 2012 en 2013
niet van toepassing te laten zijn.’176
Voor de jaren 2012 en 2013 maakt de Minister het dus alsnog mogelijk dat ouders over
het gehele berekeningsjaar kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. (Voor de
duidelijkheid: deze wetswijziging moet dus in werking treden met formele
terugwerkende kracht.) Daarnaast geeft de Minister aan dat vanaf 1 januari 2014 een
aanvraagperiode gaat gelden van maximaal drie kalendermaanden terugwerkende
kracht.
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Kamerstukken II 2012/13, 31322, 211, o.a. p. 23.
Kamerstukken II 2012/13, 31066, 159 (brief).
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In een aparte brief gaat de Minister in op vragen vanuit de vaste commissie, Kamerstukken II 2012/13,
31066, 158 (lijst van vragen en antwoorden). Hij beschrijft gedetailleerd alle wijzen waarop de
informatievoorziening heeft plaatsgevonden en geeft aan dat ongeveer 16.000 aanvragers door de
wetswijziging gedurende een bepaalde periode geen recht hadden op kinderopvangtoeslag, omdat de
aanvraag zag op een periode langer dan één kalendermaand voor de aanvraag.
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Kamerstukken II 2012/13, 31066, 159, p. 2.
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5.3.6.1.

Politieke context tijdens voorbereidingsfase en tijdens parlementaire
behandeling wetsvoorstel in Tweede en Eerste Kamer

Ten tijde van de voorbereidingsfase en de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel Wijzigingswet kinderopvang 2013, van december 2012 tot en met juni
2013, wordt het kabinet gevormd door de partijen VVD en PvdA. Verantwoordelijke
minister is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Asscher van de
PvdA. In de Eerste Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. Zie voor de
zetelverdeling in de Tweede en Eerste Kamer Bijlage 1.
5.3.7. Oplossing: voorstel om met terugwerkende kracht langere aanvraagperiode
kinderopvangtoeslag mogelijk te maken (april 2013)
De toezeggingen van de Minister worden middels een nota van wijziging gevoegd bij
een reeds in behandeling zijnd wetsvoorstel.177 In de toelichting van deze nota geeft de
Minister aan dat het gebruik van terugwerkende kracht mogelijk is, omdat sprake is van
een begunstigende regeling. Over deze nota van wijziging wordt geen advies gevraagd
aan de Afdeling advisering.
5.3.8. Parlementaire behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer (april – juni
2013)
Het wetsvoorstel wordt met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.178
5.3.9. Parlementaire behandeling wetsvoorstel in Eerste Kamer (juni 2013)
De Eerste Kamer neemt het wetsvoorstel zonder stemming aan.179
5.3.10. Publicatie wet in Staatsblad (juni 2013)
Het wetsvoorstel wordt op 28 juni 2013 in het Staatsblad gepubliceerd.180 De
gewijzigde bepalingen over de aanvraagperiode van kinderopvangtoeslag werken terug
tot en met 1 januari 2013 (formele terugwerkende kracht).181 Met deze wijziging wordt
het tevens mogelijk gemaakt om over 2012 nog kinderopvangtoeslag aan te vragen.
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Kamerstukken II 2012/13, 33538, 9, onderdelen 1, 7 en 8 (tweede nota van wijziging).
Handelingen II 2012/13, 75, item 25 (stemmingen).
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Handelingen I 2012/13, 32, item 11 (beraadslaging).
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Wijzigingswet kinderopvang 2013, Stb. 2013, 253.
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In een brief van juli 2013 geeft de Minister aan hoe hij (potentiële) aanvragers van
kinderopvangtoeslag op de hoogte wil stellen van het vervallen van de terugwerkende kracht-maatregel
over 2012 en 2013 en over de aanvraagtermijn van kinderopvangtoeslag van 1 januari 2014,
Kamerstukken II 2012/13, 33538, 17, p. 3 (brief). Hopelijk heeft deze brief daadwerkelijk alle (potentiële)
aanvragers bereikt, zodat deze wetswijziging zijn beoogde doel bereikt.
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5.3.11. Samenvatting met betrekking tot (on)toelaatbaarheid terugwerkende
kracht
Samengevat wordt het volgende juridisch kader gehanteerd voor de rechtvaardiging
voor het gebruik van formele terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van de
wetswijziging die bewerkstelligt dat voor de jaren 2012 en 2013 de oude langere
aanvraagperiode voor kinderopvangtoeslag geldt:
‒

Het betreft een begunstigende maatregel.

‒

Impliciet, nergens expliciet genoemd: het betreft het herstel van onvoorziene
neveneffecten van een eerdere wetswijziging; de eerdere wetswijziging schoot
zijn doel voorbij: welwillende ouders benadeeld.

 Eventueel: impliciet, nergens expliciet genoemd: de informatievoorziening door
de rijksoverheid met betrekking tot de eerste wetswijziging (namelijk beperking
aanvraagperiode kinderopvangtoeslag) was niet afdoende.
5.3.12. Analyse
In de totstandkomingsgeschiedenis van de ‘reparatiewet’ was weinig tot geen aandacht
voor de rechtvaardiging voor het gebruik van terugwerkende kracht. Hiervoor zijn
verschillende verklaringen denkbaar. Omdat de wetswijziging middels nota van
wijziging bij een reeds in de Tweede Kamer in behandeling zijnd wetsvoorstel werd
gevoegd, is het niet heel verwonderlijk dat geen specifieke aandacht werd besteed aan
de verruiming van de aanvraagperiode van kinderopvangtoeslag die met formele
terugwerkende kracht in werking zou treden. De aandacht voor het gehele wetsvoorstel
was immers niet primair gericht op dit toegevoegde (ondergeschikte) onderdeel.
Daarnaast was over het gebruik van terugwerkende kracht niet geadviseerd door de
Afdeling advisering, waardoor hierover ook geen vragen gesteld of opmerkingen
gemaakt konden worden. Bovendien was de politieke context ten tijde van de
‘reparatiewet’ veranderd. De PvdA die in eerste instantie al pleitte voor een ruimere
aanvraagperiode, maar toen nog deel uitmaakte van de oppositie, maakte ten tijde van
de herstelwetgeving deel uit van het kabinet en leverde de verantwoordelijke minister
op dit terrein. Ook speelt denk ik mee dat het amendement van de fracties PvdA, SP en
GroenLinks dat een verruiming van de aanvraagperiode van drie kalendermaanden
terugwerkende kracht mogelijk wilde maken – hoewel verworpen bij de stemming in de
Tweede Kamer – geen felle tegenreactie had uitgelokt. Ik kan mij voorstellen dat de
meeste fracties er min of meer neutraal tegenover stonden en het wellicht geen
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daadwerkelijke verbetering van het wetsvoorstel vonden en daarom tegen het
amendement hebben gestemd en de voorkeur gaven aan het door de Minister opgezette
wetsvoorstel. Ook kan meespelen dat de verruiming van de aanvraagperiode met
terugwerkende kracht in beginsel een kostenneutrale maatregel betrof. De intentie van
het oorspronkelijke wetsvoorstel, namelijk de beperking van de aanvraagperiode, was
het voorkomen van misbruik. Het was geen (verkapte) bezuinigingsmaatregel waarbij
gehoopt werd dat welwillende ouders zouden vergeten tijdig de kinderopvangtoeslag
aan te vragen, waardoor de maatregel (eenmalig) geld zou opleveren. Evenwel bleek dat
16.000 ouders door hun te late aanvraag voor een gedeelte geen recht hadden op
kinderopvangtoeslag waar 30 miljoen euro mee gemoeid was, maar de Minister erkende
dan ook dat het wetsvoorstel zijn doel voorbij was geschoten. Nu in beginsel geen
kosten verbonden waren aan de (eenmalige) verruiming van de aanvraagperiode, was
het voor fracties wellicht ook minder noodzakelijk om hun stem te laten horen.
Daarnaast is het voor de afwezige aandacht voor het gebruik van formele terugwerkende
kracht mogelijk relevant dat het om een voor de (potentiële) aanvragers van
kinderopvangtoeslag begunstigende wetswijziging ging.

5.4.

Casus Wet verhuurderheffing

5.4.1. Aanleiding: regeer- en gedoogakkoord 2010
In het regeerakkoord van de fracties VVD en CDA en in het gedoogakkoord van de
fracties VVD, CDA en PVV, beiden van september 2010, is opgenomen dat
verhuurders die aan bepaalde voorwaarden voldoen een verhuurderheffing moeten gaan
betalen om bij te dragen aan de kosten van de huurtoeslag.182 Aanleiding voor de
verhuurderheffing is de crisis in Nederland; de regering probeert enerzijds te bezuinigen
en zoekt anderzijds manieren om inkomsten te genereren. De verhuurderheffing maakt
deel uit van een pakket maatregelen dat moet bijdragen aan een verbetering van de
(doorstroming op de) woningmarkt. Deze maatregelen worden in separate
wetsvoorstellen uitgewerkt. Zo komt onder meer een wetsvoorstel dat beoogt
scheefwonen tegen te gaan door extra inkomensafhankelijke huurverhogingen mogelijk
te maken, waardoor het voor scheefhuurders aantrekkelijker wordt door te stromen naar
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Kamerstukken II 2010/11, 32417, 15, p. 64 (regeerakkoord) en p. 102 (gedoogakkoord).
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een koopwoning. 183 Het idee is dat de verhuurderheffing primair bekostigd wordt uit de
stijgende huurinkomsten voor verhuurders ten gevolge van de extra op te leggen
huurverhogingen aan (scheef)huurders. De jaarlijkse heffing heeft een beoogde
opbrengst van 760 miljoen euro voor 2015.
Vanwege stuklopende onderhandelingen trekt de PVV-fractie in april 2012 haar
gedoogsteun aan het kabinet in. Vervolgens bereiken de fracties VVD, CDA, D66,
GroenLinks en de ChristenUnie in dezelfde maand een akkoord over te nemen
maatregelen om het begrotingstekort in Nederland terug te dringen. Dit
Begrotingsakkoord 2013 wordt ook wel Lenteakkoord genoemd. Eén van de
vastgelegde maatregelen is dat de verhuurderheffing per 1 januari 2013 wordt ingevoerd
met een beoogde opbrengst van 13 miljoen euro in 2013.184
In september 2012 volgen verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Net voor
het aantreden van het nieuwe kabinet wordt het wetsvoorstel Wet verhuurderheffing
ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel voorziet in een opbrengst van 5
miljoen euro voor 2013 en 800 miljoen euro vanaf 2014.185
In oktober 2012 wordt een nieuw regeerakkoord tussen de fracties VVD en PvdA
gesloten. Afgesproken is om de verhuurderheffing te verhogen met 45 miljoen euro
voor 2013 (naast de reeds in het ingediende wetsvoorstel voorziene 5 miljoen euro gaat
het nu dus in totaal om 50 miljoen euro) naar 1,2 miljard euro voor 2017 (naast de reeds
voorziene 800 miljoen euro gaat het nu dus in totaal om 2 miljard euro).186 Middels nota
van wijziging wordt het percentage voor de heffing voor 2013 alvast verhoogd.187 Het
percentage voor de jaren 2014 en verder wordt niet gewijzigd in het wetsvoorstel; het is
de bedoeling dit in 2013 middels een separate wetswijziging te behandelen.
In februari 2013 sluit het kabinet met de fracties VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en
SGP het Woonakkoord.188 Het Woonakkoord betreft een pakket maatregelen om de
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De term scheefwonen wordt gebruikt voor huurders met relatief hoge inkomens die in relatief
goedkope sociale huurwoningen wonen. Hierdoor zijn deze sociale huurwoningen niet beschikbaar voor
mensen met relatief lage inkomens, waarvoor de woningen in beginsel bedoeld zijn.
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Kamerstukken II 2011/12, 33280, 1, p. 23 – 24 (brief). Het Begrotingsakkoord 2013 is als bijlage 2 bij
de Voorjaarsnota 2012 van mei 2012 van de Minister van Financiën (de heer De Jager, CDA) gevoegd.
185
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problemen op de woningmarkt aan te pakken. Gedeeltelijk vormt het Woonakkoord een
aanpassing van het eerder gesloten regeerakkoord. Zo wordt de inkomensafhankelijke
huurverhoging uit het regeerakkoord verlaagd. Ook wordt de beoogde opbrengst van de
verhuurderheffing verlaagd naar 1,7 miljard euro in 2017. De beoogde opbrengst van 50
miljoen euro voor 2013 blijft staan.
5.4.2. Oplossing: wetsvoorstel Wet verhuurderheffing (september 2012)
In september 2012 wordt het wetsvoorstel Wet verhuurderheffing ingediend bij de
Tweede Kamer.189 Dit wetsvoorstel regelt dat verhuurders van meer dan tien
huurwoningen in de gereguleerde sector (sociale woningbouw) een verhuurderheffing
moeten gaan betalen.190 Het primaire doel van de verhuurderheffing is het genereren
van inkomsten voor de staat en secundair moet de heffing, samen met allerlei andere
maatregelen, bijdragen aan een betere functionering van de woningmarkt. 191 De
verhuurderheffing is een bepaald percentage van de som van de WOZ-waarden van de
sociale huurwoningen. Het percentage wordt vastgesteld aan de hand van de beoogde
opbrengst van de verhuurderheffing voor een bepaald kalenderjaar. Voor het jaar 2013
is dit nog een relatief laag percentage; voor de jaren 2014 en verder is een hoger
percentage vastgesteld.192 De heffing wordt verschuldigd op 1 januari van het
kalenderjaar en dient binnen een bepaalde termijn betaald te worden. Het wetsvoorstel
heeft een inwerkingtredingsbepaling waarin expliciet is vastgelegd dat het voorstel in
werking treedt met ingang van 1 januari 2013.
5.4.2.1.

Politieke context tijdens parlementaire behandeling wetsvoorstel in Tweede
en Eerste Kamer

Ten tijde van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel (Wet wijziging) Wet
verhuurderheffing, welke zich afspeelt van september 2012 tot en met juli 2013, wordt
het kabinet gevormd door de fracties VVD en PvdA. Verantwoordelijke
bewindspersonen zijn de minister voor Wonen en Rijksdienst, de heer Blok, en de
189

Kamerstukken II 2012/13, 33407, 2. Zie voor een overzicht van de parlementaire geschiedenis van
deze wet de door de Eerste Kamer bijgehouden overzichten:
www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33407_wet_verhuurderheffing en
www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33515_novelle_wet.
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Woningen in de gereguleerde sector zijn sociale huurwoningen met een maximum huur waarvoor nog
huurtoeslag kan worden aangevraagd. Dit in tegenstelling tot woningen die tot de vrije/geliberaliseerde/
geprivatiseerde huursector horen.
191
Kamerstukken II 2012/13, 33407, 3, p. 1 – 2 (MvT).
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Ten gevolge van het regeerakkoord VVD – PvdA, waarin is afgesproken dat de beoogde opbrengst
voor 2013 niet € 5 miljoen maar € 50 miljoen bedraagt, wordt het percentage voor 2013 middels nota van
wijziging vertienvoudigd, Kamerstukken II 2012/13, 33407, 7 (nota van wijziging).
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staatssecretaris van Financiën, de heer Weekers, beiden van de VVD. In de Eerste
Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. Zie voor de zetelverdeling in de Tweede en
Eerste Kamer Bijlage 1.
5.4.3. Parlementaire behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer (oktober –
november 2012)
Zoals in de paragraaf over de aanleiding van de Wet verhuurderheffing bleek (zie
paragraaf 5.4.1), kent deze wet een onrustige aanloop, met veel gesleutel door
verschillende partijen, en een steeds hoger wordende beoogde opbrengst. In dit laatste
zit dan ook het pijnpunt. De meeste kritiek vanuit de Tweede Kamer gaat niet over de
verhuurderheffing an sich, maar is gerelateerd aan de hoogte ervan.193 De kritiek behelst
met name de positie van de woningcorporaties na invoering van de verhuurderheffing:
hebben zij nog wel voldoende investeringsruimte voor onderhoud en nieuwbouw
(PvdA, PVV, SP, CDA, D66 en 50PLUS), hoe moet de verhuurderheffing bekostigd
worden indien het wetsvoorstel dat de inkomensafhankelijke huurverhogingen regelt
nog niet tot wet is verheven en de verhuurderheffing derhalve niet uit die extra
huurinkomsten kan worden bekostigd (SP, CDA en ChristenUnie), is er specifieke
aandacht voor de (regionale) verschillen tussen woningbouwcorporaties (met betrekking
tot aandachtsgebieden, regio’s waar de huurprijzen al dicht tegen het marktconforme
niveau zitten en regio’s waar weinig sprake is van scheefwonen waardoor de ruimte
voor extra inkomensafhankelijke huurverhogingen beperkter is) (VVD, PvdA, CDA,
D66 en ChristenUnie). Ook wordt gevreesd voor de gevolgen voor de bouwsector,
indien minder aan onderhoud en nieuwbouw gedaan wordt door woningcorporaties (SP
en 50PLUS). De PvdA-fractie stelt dat het debat alleen over de verhuurderheffing voor
het kalenderjaar 2013 gaat, maar de meeste fracties zijn van mening dat dit wetsvoorstel
al zijn schaduw werpt over komende jaren en dat daarom ook stilgestaan moet worden
bij de (mogelijke) gevolgen voor 2014 en verder.
Vanuit de kant van het kabinet worden de bezwaren weggewuifd.194 Over de
verschillende te nemen maatregelen wordt het volgende aangegeven: ‘Op de
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verslag), Handelingen II 2012/13, 23, item 4 (algemene beraadslaging deel 1) en Handelingen II 2012/13,
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middellange termijn zullen de huurinkomsten naar verwachting boven de heffing
uitstijgen, met als gevolg dat verhuurders extra inkomsten zullen genereren en (...) hun
investeringen op peil kunnen houden.’195 Ook wordt aangegeven dat het wetsvoorstel
zich niet leent voor een vereveningsmechanisme om onderscheid te maken tussen
woningcorporaties, omdat dit de uitvoering onnodig complex maakt.
Een amendement van de SP-fractie om de werkingsduur van het wetsvoorstel te
beperken tot het kalenderjaar 2013 waarmee tijd wordt gewonnen ‘voor het ontwikkelen
en afwegen van alternatieven voor de verhuurderheffing, die geen of minder schade
toebrengen aan de corporatiesector en de bouwmarkt’ wordt verworpen.196 De fracties
VVD, PvdA, PVV, CDA en D66 stemmen tegen het amendement, de fracties SP,
ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50PLUS stemmen voor (stemverhouding:
119 tegen, 31 voor).
Het wetsvoorstel wordt in november 2012 door de Tweede Kamer aangenomen.197 De
fracties VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en SGP stemmen voor, de fracties PVV,
SP, GroenLinks, PvdD en 50PLUS stemmen tegen (stemverhouding: 112 voor, 38
tegen).
5.4.4. Parlementaire behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer (december 2012)
De fracties in de Eerste Kamer zijn nog kritischer over het wetsvoorstel.198 Met name
worden grote vraagtekens geplaatst bij het feit dat de regering stelt dat verhuurders de
verhuurderheffing kunnen bekostigen mede door de extra maatregelen die genomen
gaan worden om hogere huren op te leggen om scheefwonen tegen te gaan, hoewel deze
wetsvoorstellen nog niet zijn aangenomen door de Staten-Generaal en dit ook niet op
korte termijn te verwachten is (PvdA, CDA, GroenLinks en OSF).199 Met andere
woorden: de Eerste Kamer zou zich nu al moeten committeren aan een
verhuurderheffing, zonder dat duidelijk is dat verhuurders inderdaad extra huur mogen
gaan vragen aan scheefhuurders. En al gaan de inkomensafhankelijke huurverhogingen
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Kamerstukken II 2012/13, 33407, 6, p. 4.
Kamerstukken II 2012/13, 33407, 16 (amendement), en Handelingen II 2012/13, 25, item 8
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door, hoe houdbaar is de verhuurderheffing überhaupt op de langere termijn gezien de
hoogte van de beoogde opbrengst (PvdA, D66 en OSF). Fracties vrezen voor het failliet
gaan van woningcorporaties (PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en OSF)
en voor het effect op woningcorporaties op hun investeringsruimte voor onderhoud en
nieuwbouw (VVD, PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en OSF) en op de
bouwsector (VVD, PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie). Daarnaast hebben fracties
behoefte aan meer differentiatie tussen woningcorporaties (VVD, SP, ChristenUnie en
OSF) en voor het aannemen van uitzonderingen voor bepaalde categorieën sociale
huurwoningen, zoals woningen die deel uitmaken van charitatieve instellingen of
landgoederen (VVD, PvdA en CDA).
De Minister pareert alle kritiek.200 Hij benadrukt dat het voorliggende wetsvoorstel ziet
op de verhuurderheffing voor het jaar 2013. Hij wijst erop dat ook als het wetsvoorstel
omtrent de inkomensafhankelijke huurverhoging niet door de Staten-Generaal wordt
aangenomen, de verhuurders aan hun betalingsverplichting voor de verhuurderheffing
in 2013 kunnen voldoen. Ook behouden de woningcorporaties in 2013 ruimte voor het
doen van investeringen. De Minister erkent dat de verhuurderheffing voor de jaren 2014
en verder een nadere zorgvuldige analyse vergt, en geeft aan dat hij hierover in de loop
van 2013 zal rapporteren.
Zes leden van de CDA-fractie dienen een motie in waarin de regering verzocht wordt
met een novelle te komen om de verhuurderheffing voor het jaar 2013 te splitsen van de
jaren daaropvolgend. Aangegeven wordt instemming met het wetsvoorstel te ‘laten
afhangen van de uiteindelijke plannen van de regering voor de jaren 2014 en verder.’201
Voor 2013 staat er immers een relatief bescheiden verhuurderheffing in de planning,
waar de meeste fracties mee kunnen instemmen. Voor 2014 en verder, waar het om een
substantiële verhoging van de verhuurderheffing gaat, zou er nu nog te veel
onduidelijkheid bestaan over de haalbaarheid ervan. De motie wordt bijna unaniem
aangenomen.202 De fracties VVD, PvdA, CDA, PVV, SP, GroenLinks, ChristenUnie,
SGP, PvdD, 50PLUS en OSF stemmen voor, alleen de D66-fractie stemt tegen
(stemverhouding: 70 voor, 5 tegen).

Kamerstukken I 2012/13, 33407, C, p. 28 – 36 (MvA), Kamerstukken I 2012/13, 33407, E, p. 10 – 19
(NV), Handelingen I 2012/13, 12, item 18 (beraadslaging deel 2).
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De Minister zegt toe de motie uit te voeren, ten gevolge waarvan de stemming over het
wetsvoorstel tot nader order wordt aangehouden.203 Op die avond van 17 december
hebben de Eerste Kamerleden hun kerstdiner;204 duidelijk is dat het wetsvoorstel met de
expliciete inwerkingtredingsbepaling van 1 januari 2013 niet voor 1 januari 2013 het
Staatsblad zal halen.
5.4.5. Novelle voor Wet verhuurderheffing: Wijzigingswet (januari 2013)
Naar aanleiding van de aangenomen motie dient de regering een nieuw wetsvoorstel in
bij de Tweede Kamer (wetsvoorstel Wijziging van de Wet verhuurderheffing, verder:
Wijzigingswet).205 Het nieuwe wetsvoorstel bewerkstelligt dat de Wet
verhuurderheffing een werkingsduur heeft van één jaar, namelijk het kalenderjaar 2013.
Het nieuwe wetsvoorstel bevat hiertoe wijzigingsbepalingen voor de Wet
verhuurderheffing.
De inwerkingtredingsbepaling van de Wijzigingswet luidt als volgt:
‘Indien het bij koninklijke boodschap van 18 september 2012 ingediende
voorstel (...) Wet verhuurderheffing (...) tot wet is of wordt verheven en die wet
in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.’206
Bovengenoemde inwerkingtredingsbepaling bepaalt dus dat: op het moment dat de Wet
verhuurderheffing wordt gepubliceerd in het Staatsblad (dit is in de vorm zoals zij door
de Tweede Kamer in november 2012 is aangenomen) → en in werking treedt (wat op
hetzelfde moment is, want de Wet verhuurderheffing bepaalt dat de
inwerkingtredingsdatum 1 januari 2013 is, wat het (tegen de tijd van publicatie) allang
is geweest) → de Wijzigingswet tegelijkertijd in werking treedt. Zoals gezegd bevat de
Wijzigingswet wijzigingen voor de Wet verhuurderheffing. Deze wijzigingen treden
dus gelijktijdig met de Wet verhuurderheffing in werking. De Wet verhuurderheffing
wordt dus gelijktijdig met haar publicatie en gelijktijdig met haar inwerkingtreding
gewijzigd. Eén van de wijzigingen die dan direct doorgevoerd wordt in de Wet
verhuurderheffing is haar oorspronkelijke inwerkingtredingsbepaling. In plaats van het
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oorspronkelijke: ‘Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013’ luidt haar
inwerkingtredingsbepaling na publicatie direct als volgt:
‘1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari
2013.
2. Deze wet vervalt met ingang van 1 januari 2014.’207
Met bovenstaande bepaling wordt dus bewerkstelligd dat de Wet verhuurderheffing
alsnog in werking treedt op 1 januari 2013 (en daarnaast vervalt met ingang van 1
januari 2014). De Wijzigingswet regelt dus (indirect) een inwerkingtreding met
terugwerkende kracht voor de Wet verhuurderheffing.
Over het gebruik van de terugwerkende kracht geeft de Minister in de memorie van
toelichting het volgende aan:208 ‘Hiermee wordt bewerkstelligd dat de Wet
verhuurderheffing op de manier gaat werken die door de Tweede Kamer is
geaccordeerd, en al enige tijd publiek en bij de betrokken sector kenbaar is. Daarnaast is
van belang dat de beschikkingen houdende de waardevaststelling uit hoofde van de Wet
waardering onroerende zaken worden verzonden aan de belanghebbende aan het begin
van het kalenderjaar. Als deze gegevens op het tijdstip van verschuldigdheid, later dan
het begin van het kalenderjaar, niet meer actueel zouden zijn, zou dit tot onduidelijkheid
kunnen leiden.’209
5.4.5.1.

Advies Afdeling advisering van de Raad van State

Blijkens het advies van de Afdeling advisering werd in de oorspronkelijk opgestelde
memorie van toelichting van de Wijzigingswet ‘niet ingegaan op de noodzaak voor
terugwerkende kracht van de (belastende) verhuurderheffing, noch op de bijzondere
omstandigheden die een terugwerkende kracht van de verhuurderheffing
rechtvaardigen.’210 Tevens zet de Afdeling advisering in haar advies uiteen dat zij van
oordeel is ‘dat aan belastende maatregelen (zoals in casu), geen terugwerkende kracht
gegeven mag worden tenzij bijzondere omstandigheden, zoals aanmerkelijke
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de terugwerkende kracht.
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aankondigingseffecten, of een omvangrijk oneigenlijk gebruik of misbruik van een
wettelijke voorziening een afwijking van deze regel rechtvaardigen.’211
5.4.6. Parlementaire behandeling Tweede Kamer Wijzigingswet (januari – april
2013)
Tijdens de parlementaire behandeling van de Wijzigingswet stellen vier fracties (VVD,
PVV, SGP en 50PLUS) vragen over de motivering van het gebruik van de
terugwerkende kracht.212 De PVV-fractie geeft expliciet aan ‘de opmerkingen van de
Raad van State over het gegeven dat aan belastende maatregelen geen terugwerkende
kracht gegeven mag worden tenzij bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen’ te
delen. De SGP-fractie geeft expliciet aan financiële overwegingen alleen niet
doorslaggevend te vinden als rechtvaardiging voor het gebruik van terugwerkende
kracht.
Met verwijzing naar de Aanwijzingen voor de regelgeving,213 de notitie Terugwerkende
kracht214 en een advies van de Afdeling advisering215 geeft de Minister aan dat in
beginsel ‘aan belastende regelingen slechts in uitzonderlijke gevallen terugwerkende
kracht wordt gegeven.’216 Tevens dient aan het kenbaarheidsvereiste te worden voldaan:
de maatregelen die met terugwerkende kracht in werking treden moeten voor de
belastingplichtige wel voldoende kenbaar zijn. Vervolgens zet de Minister uiteen
waarom hij van oordeel is dat in dit geval dergelijke bijzondere omstandigheden
aanwezig zijn. De Minister geeft aan dat 1) door de in de Eerste Kamer aangenomen
motie om met een novelle te komen een inwerkingtreding op 1 januari 2013 niet meer
mogelijk was en dat terugwerkende kracht derhalve wel toegevoegd moet worden, dat
2) het noodzakelijk is om het wetsvoorstel alsnog op 1 januari 2013 in te laten gaan
vanwege de relatie tussen de verhuurderheffing en de vaststelling van de WOZ-waarden
(de verhuurderheffing is gebaseerd op de WOZ-waarden van de huurwoningen en die
worden aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld), en dat 3) zowel bij de betrokken
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sector als bij het parlement duidelijkheid bestond over de vormgeving van de
verhuurderheffing; volgens de Minister leidt een afwijking van de beoogde
inwerkingtredingsdatum alleen maar tot onduidelijkheid. Met betrekking tot het
kenbaarheidsvereiste geeft de Minister aan dat de inhoud van het oorspronkelijke
wetsvoorstel (Wet verhuurderheffing) reeds voor 1 januari 2013 bekend was en dat
hierin met de Wijzigingswet bewust geen veranderingen optreden. Daarnaast heeft het
kabinet op 21 december 2012 een persbericht doen uitgaan.217
De 50PLUS-fractie vindt de motivering van de rechtvaardiging voor het gebruik van
terugwerkende kracht niet overtuigend. Zij is, met verwijzing naar het advies van de
Afdeling advisering, van mening dat in casu niet voldaan is aan ‘bijzondere
omstandigheden’ aan de hand waarvan terugwerkende kracht geoorloofd is. Het enkele
feit dat de Eerste Kamer een motie heeft aangenomen waardoor terugwerkende kracht
noodzakelijk zou zijn, acht zij niet een dergelijke doorslaggevende bijzondere
omstandigheid.218 De 50PLUS-fractie dient een amendement in om het wetsvoorstel
geen terugwerkende kracht te verlenen.219
Naar aanleiding van het amendement stuurt de Minister de Tweede Kamer een brief
waarin hij de motie ontraadt en hij nogmaals ingaat op de rechtvaardiging voor het
gebruik van terugwerkende kracht.220 De Minister herhaalt dat het gebruik van
terugwerkende kracht in belastende regelingen in beginsel onwenselijk is en dat het
kabinet daarvan alleen gebruik maakt indien noodzakelijk. Niettemin is terugwerkende
kracht toelaatbaar als 1) bijzondere omstandigheden het gebruik ervan rechtvaardigen
en 2) voldaan is aan het vereiste van kenbaarheid. Volgens de Minister is in casu aan
Nieuwsbericht ‘Verhuurderheffing voorlopig tot 2013 beperkt’, www.rijksoverheid.nl 21 december
2012: o.a. ‘De ministerraad heeft ingestemd met een wetswijziging van minister Blok om de Wet
verhuurderheffing tot 2013 te beperken. De Eerste Kamer heeft daar bij de behandeling deze week om
gevraagd. Het wetsvoorstel zal in werking treden na behandeling in de Staten-Generaal en terugwerken
tot 1 januari 2013. De heffing voor de jaren 2014 en later wordt in een afzonderlijk wetsvoorstel
geregeld.’
218
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met onmiddellijke werking) geen budgettaire gevolgen heeft, omdat sprake blijft van het jaar 2013 als
heffingsgrondslag. In het wetsvoorstel Wet verhuurderheffing was reeds geregeld dat de
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er derhalve duidelijkheid is wie hoeveel verhuurderheffing moet gaan betalen, omdat geen rekening hoeft
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beide voorwaarden voldaan. De bijzondere omstandigheden zien op het voorkomen van
rechtsonzekerheid en onduidelijkheid; juist door het gebruik van terugwerkende kracht
ontstaat rechtszekerheid en duidelijkheid: de betreffende sector weet dat de
verhuurderheffing eraan komt en het niet-toepassen van terugwerkende kracht
veroorzaakt een toename van administratieve lasten en bemoeilijking van het toezicht,
nu de verhuurderheffing is gekoppeld aan de vaststelling van de WOZ-waarden welke
in het begin van kalenderjaar plaatsvindt. Aan het kenbaarheidsvereiste is voldaan
doordat op 21 december 2012 een persbericht is uitgedaan waarin het gebruik van de
terugwerkende kracht werd aangekondigd. De Minister voegt toe dat het uitbrengen van
een persbericht een gebruikelijke methode is om aan het kenbaarheidsvereiste te
voldoen.
De brief van de Minister stemt de 50PLUS-fractie tevreden over de zorgvuldigheid van
het wetsvoorstel, waarna zij haar amendement intrekt.221 Het wetsvoorstel wordt
aangenomen; de fracties VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP
stemmen voor; de fracties PVV, SP, PvdD en 50PLUS stemmen tegen
(stemverhouding: 116 voor, 34 tegen).222
5.4.7. Parlementaire behandeling Eerste Kamer (mei – juni 2013)
Nadat de Tweede Kamer voor de Wijzigingswet heeft gestemd, vindt in de Eerste
Kamer de gezamenlijke behandeling van de wetten Wet verhuurderheffing en
Wijzigingswet plaats. Alleen de GroenLinks-fractie geeft (expliciet) aan het gebruik van
terugwerkende kracht in het onderhavige geval te billijken. Ook aan het
kenbaarheidsvereiste is volgens haar voldaan: ‘[m]et het aannemen van de motie-Essers
in deze Kamer was het namelijk voor de betreffende belastingplichtige verhuurders voor
1 januari 2013 duidelijk dat er over dit jaar een heffing zou komen en hoe hoog deze
zou zijn.’223
Beide wetsvoorstellen worden zonder stemming aangenomen, waarbij aantekening
wordt verleend voor de fracties PVV en SP.224 Bij een stemming zouden deze fracties

221

Handelingen II 2012/13, 75, item 9 (stemmingen).
Handelingen II 2012/13, 75, item 9.
223
Handelingen I 2012/13, 33, item 7, p. 24 (beraadslaging).
224
Handelingen I 2012/13, 33, item 7, p. 30. Art. 112 Reglement van Orde van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal: ‘Indien een voorstel zonder stemming is aanvaard, kunnen leden die de wens daartoe te
kennen geven in het officiële verslag doen aantekenen dat zij geacht willen worden zich niet met het
voorstel te hebben kunnen verenigen.’
222

87

dus tegen hebben gestemd, en de fracties VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks,
ChristenUnie, SGP, PvdD, 50PLUS en OSF voor (stemverhouding: 57 voor, 18 tegen).
5.4.8. Publicatie Staatsblad (juli 2013)
Op 12 juli 2013 worden de Wijzigingswet en Wet verhuurderheffing (in deze volgorde)
in het Staatsblad gepubliceerd.225 De Wet verhuurderheffing treedt direct na publicatie
in werking, en daarmee de Wijzigingswet ook. De Wijzigingswet regelt dat de Wet
verhuurderheffing alsnog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 geldt.
Verhuurders van sociale huurwoningen die aan de voorwaarden voldoen zijn derhalve
alsnog verhuurderheffingsplichtig vanaf 1 januari 2013.
5.4.9. Samenvatting met betrekking tot (on)toelaatbaarheid terugwerkende
kracht
Samengevat wordt als rechtvaardiging voor het gebruik van terugwerkende kracht het
volgende juridisch kader gebruikt:
1) Rechtvaardiging: alleen in uitzonderlijke gevallen:
 In overeenstemming met: advies van de Afdeling advisering met betrekking tot
onderhavig wetsvoorstel, en eerder uitvoerig gemotiveerd advies van de
Afdeling advisering over de toelaatbaarheid van het gebruik van terugwerkende
kracht, de Aanwijzingen voor de regelgeving en de notitie Terugwerkende
kracht: de hier genoemde voorwaarden worden voor het specifieke geval
ingevuld.
 Noodzakelijk door wens Eerste Kamer.
 Noodzakelijk voor praktische uitvoerbaarheid: minder administratieve lasten en
vergemakkelijking toezicht.
 Ter bevordering van rechtszekerheid en duidelijkheid; ter voorkoming van
rechtsonzekerheid en onduidelijkheid.
2) Voorzienbaarheid/kenbaarheidsvereiste:
 Geen veranderingen ten opzichte van eerder ingediend wetsvoorstel (afgezien
van werkingsperiode).
 Persbericht.
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Er worden geen specifieke argumenten tegen het gebruik van de terugwerkende kracht
gegeven; de fracties die tegen zijn, zijn in het algemeen tegen de (invulling van de)
verhuurderheffing.
5.4.10. Analyse
Het oorspronkelijke wetsvoorstel had een inwerkingtredingsbepaling waarin expliciet
bepaald was dat het wetsvoorstel in werking zou treden op 1 januari 2013. Met een
dergelijke inwerkingtredingsbepaling heeft het kabinet het risico aanvaard dat op een
later moment middels een nota van wijziging de inwerkingtredingsdatum gewijzigd zou
moeten worden en een werkingsmoment (het gebruik van terugwerkende kracht)
toegevoegd zou moeten worden. Van te voren is immers nooit de zekerheid te geven dat
de betreffende datum gehaald gaat worden. In casu gooide de Eerste Kamer ‘roet in het
eten’ door een motie aan te nemen waardoor het wetsvoorstel gewijzigd moest worden
en derhalve vertraging werd opgelopen in het wetgevingsproces. Met een indiening van
het oorspronkelijke wetsvoorstel in september 2012 in de Tweede kamer was ook al
nauwelijks tijd ingecalculeerd voor mogelijke vertraging.
Daarnaast had het kabinet rekening kunnen houden met de controverse die de hoogte
van de verhuurderheffing op de langere termijn kon veroorzaken en het feit dat een
koppeling met andere relevante wetgeving ontbrak. Het kabinet had hier preventief op
in kunnen spelen door een wetsvoorstel in te dienen dat alleen op 2013 zag. Persoonlijk
vind ik de stelling van de Minister dat het wetsvoorstel alleen betrekking had op het jaar
2013 en niet op latere jaren en dat daarom ook niet stilgestaan hoefde te worden bij de
gevolgen van de verhuurderheffing op de langere termijn niet sterk, omdat het
wetsvoorstel formeel gezien ook al verplichtingen in het leven riep voor de jaren na
2013.
Door het advies van de Afdeling advisering met betrekking tot de Wijzigingswet
besteedde de regering aandacht aan het gebruik van terugwerkende kracht. De Afdeling
advisering had op dit punt dus een toegevoegde waarde. Vervolgens is er een duidelijk
verschil in aandacht voor het gebruik van de terugwerkende kracht in de Tweede en
Eerste Kamer. In de Tweede Kamer werd tijdens de parlementaire behandeling ruim
aandacht besteed aan het gebruik van de terugwerkende kracht, waarbij tevens verwezen
werd naar het advies van de Afdeling advisering. Verschillende fracties stelden vragen
aan de Minister over zijn motivering van het gebruik van de terugwerkende kracht en er
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werd zelfs een amendement ingediend om de terugwerkende kracht uit het wetsvoorstel
te halen. De Minister werd hierdoor tweemaal gevraagd zijn belangenafweging
nogmaals uiteen te zetten, ten gevolge waarvan het amendement weer ingetrokken
werd. In de Eerste Kamer werden geen kritiekpunten rondom het gebruik van de
terugwerkende kracht naar voren gebracht. Dit is ook begrijpelijk wanneer in acht
genomen wordt dat de motie bij de Wet verhuurderheffing om de verhuurderheffing
over het jaar 2013 te splitsen van de jaren daaropvolgend bijna unaniem aangenomen
was. Met het aannemen van de motie werd immers indirect al aangegeven akkoord te
gaan met de verhuurderheffing over 2013 en dus ook met het feit dat hiervoor
terugwerkende kracht toegepast zou (moeten) worden.

5.5.

Samenvatting

Drie wetten die (gedeeltelijk) met terugwerkende kracht in werking zijn getreden, en
drie verschillende politieke processen rondom het gebruik van de terugwerkende kracht.
Als stilgestaan wordt bij de politieke context wordt duidelijk dat het begrip
terugwerkende kracht niet vast omkaderd is. De invulling ervan hangt af van de
samenstelling van de Tweede en Eerste Kamer, zowel van de individuele fracties als
van ieders positie (coalitie, gedoogpartij, oppositie). Bij de casus Heffen leges
identiteitskaart stond de vraag centraal van het overgangsrecht en was het gebruik van
terugwerkende kracht min of meer het breekpunt. De vraag was hier namelijk niet of
voor de aanvraag van een identiteitskaart betaald zou moeten worden, maar per
wanneer: na inwerkingtreding van de wet (onmiddellijke werking) of na de dag van
indiening van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer (terugwerkende kracht). Hierdoor
vond een vrij zuiver (uitgebreid) debat plaats over de toelaatbaarheid van de
terugwerkende kracht in het onderhavige geval. Duidelijk was evenwel dat de
toelaatbaarheid ervan een belangenafweging vergt die door de verschillende fracties
afhankelijk van hun partijpolitieke standpunten anders wordt ingevuld. En dan geldt in
een democratie dat de meerderheid beslist en de meerderheid aldus de toelaatbaarheid
van het gebruik van terugwerkende kracht bepaalt. Bij een andere politieke
samenstelling had een andere afweging gemaakt kunnen worden en dus een andere
uitkomst verwacht kunnen worden. Uit de casus Aanvragen kinderopvangtoeslag blijkt
dat de samenstelling van de Tweede Kamer al dan niet aanleiding kan geven voor het
gebruik van terugwerkende kracht. Indien geen tussentijdse verkiezingen hadden
plaatsgevonden en geen nieuw bewindspersoon van een andere politieke kleur het
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dossier zou hebben overgenomen, was de ‘reparatiewet’ er wellicht niet gekomen,
omdat de coalitiepartijen er niet achter zouden staan. De nieuwe bewindspersoon had
oor voor de bezwaren van (oppositie)partijen en pakte de reparatie op. Vervolgens was
het gebruik van de terugwerkende kracht geen issue, althans werd er tijdens het
parlementaire proces in het geheel geen aandacht aan besteed. Hierbij stond duidelijk
het resultaat centraal: het moest gedupeerde ouders alsnog mogelijk gemaakt worden
om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen. Bij de vraag of dit
niet alleen praktisch wenselijk zou zijn, maar ook juridisch niet tegen bezwaren zou
stuiten, werd niet stilgestaan, de beperkte motivering van de Minister dat het om een
begunstigende wijziging zou gaan daargelaten. Bij de Wet verhuurderheffing was het
vooral het wisselende politieke landschap dat de controverse veroorzaakte van de steeds
hoger wordende beoogde opbrengst van de verhuurderheffing wat indirect de aanleiding
gaf tot het gebruik van de terugwerkende kracht. De politieke context biedt in ieder
geval geen houvast bij de bepaling van de legitimatie van terugwerkende kracht in het
algemeen.
In twee van de drie casussen (Heffen leges identiteitskaart en Wet verhuurderheffing)
bleken de juridisch beschikbare documenten omtrent de toelaatbaarheid van het gebruik
van terugwerkende kracht een grote rol te spelen. Verwezen werd naar de notitie
Terugwerkende kracht en naar adviezen van de Afdeling advisering. In één geval werd
zelfs een advies gevraagd aan Bureau Wetgeving. Vervolgens is de rol van dergelijke
documenten ook opvallend. Deze documenten lieten immers juist ruimte voor een
belangenafweging in het concrete geval, en deze ruimte werd dan ook gebruikt.
Afhankelijk van de partijpolitieke standpunten werden de afwegingen naar eigen inzicht
ingevuld. Dit was met name goed zichtbaar bij de casus Heffen leges identiteitskaart.
Interessant is dat de rechtvaardiging voor het gebruik van de terugwerkende kracht bij
de verschillende wetswijzigingen in een veelheid van factoren gevonden wordt, die
bovendien lang niet allemaal deel uitmaken van het juridisch kader dat de wetgever
aangeeft te hanteren. Uit de casussen Aanvraag kinderopvangtoeslag en Wet
verhuurderheffing bleek dat terugwerkende kracht wenselijk werd geacht om een reden
die niet expliciet genoemd wordt in het juridisch kader dat de wetgever aangeeft te
hanteren. Dit benadrukt wellicht ook juist het punt van de Staatssecretaris in zijn notitie
Terugwerkende kracht: geen eenduidige regels zijn te geven; van geval tot geval dient
een belangenafweging te worden gemaakt.
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Daarnaast is bij alle drie de casussen de voorgeschiedenis belangrijk gebleken. De
voorgeschiedenis (rechterlijke uitspraak, eerdere wetswijziging met onbedoelde
negatieve neveneffecten, motie Eerste Kamer (of wellicht: de politieke controverse)) gaf
de aanleiding tot de keuze voor het gebruik van terugwerkende kracht. Het gebruik van
terugwerkende kracht is aldus ingebed in een brede context en kan hier niet los van
worden gezien, begrepen en onderzocht.
Dat het gebruik van terugwerkende kracht is ingebed in een brede context, waaronder
de politieke, maakt het moeilijk het figuur te vatten. Het figuur maakt immers onderdeel
uit van een politiek spel waar geen standaard spelregels voor gelden. Partijen kunnen de
‘staatsrechtelijke’ (on)toelaatbaarheid van het gebruik van terugwerkende kracht bewust
naar voren brengen of juist weglaten om hun eigen standpunt kracht bij te zetten. Als
een fractie weet tegen een wetsvoorstel te zijn en tegen te zullen stemmen, hoeft zij ook
niet per se aandacht te vragen voor het gebruik van de terugwerkende kracht. Dit bleek
bij de casus Wet verhuurderheffing: er werden geen specifieke argumenten tegen het
gebruik van de terugwerkende kracht gegeven; de fracties die tegen waren, waren in het
algemeen tegen de (invulling van de) verhuurderheffing. Anderzijds kan het natuurlijk
ook strategisch zijn om niet expliciet in te gaan op de rechtvaardiging voor het gebruik
van terugwerkende kracht, indien een partij het over het algemeen eens is met het
wetsvoorstel. Uiteindelijk wordt er of voor of tegen een geheel wetsvoorstel gestemd en
maakt terugwerkende kracht in de meeste gevallen daar slechts een ondergeschikt deel
vanuit.
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6. CONCLUSIE
Deze scriptie beoogt een beeld te geven van het recente gebruik van terugwerkende
kracht in de praktijk, waarbij de verhouding centraal staat tussen de daadwerkelijke
toepassing ervan en het juridisch kader dat de wetgever omtrent de toelaatbaarheid van
het gebruik van terugwerkende kracht aangeeft te hanteren. In deze scriptie is derhalve
het juridisch kader uiteengezet en hebben twee onderzoeken plaatsgevonden naar het
recente gebruik van terugwerkende kracht in de praktijk. Bij het eerste onderzoek stond
het eindresultaat centraal, namelijk de wetswijzigingen die met terugwerkende kracht in
werking traden, en bij het tweede onderzoek juist het proces waarin besloten werd tot
het gebruik van de terugwerkende kracht.
Er is één belangrijk internationaal rechtelijk en grondwettelijk verbod en dat heeft
betrekking op de inwerkingtreding van strafbepalingen met terugwerkende kracht. Uit
het dataonderzoek is gebleken dat in 2012 en 2013 geen strafbepalingen met
terugwerkende kracht in werking zijn getreden. Er is derhalve in 2012 en 2013 geen
internationaal rechtelijk of grondwettelijk verbod geschonden. Voor het overige gaat de
meeste aandacht van het juridisch kader uit naar belastende (fiscale) maatregelen.
Kortgezegd is de toelaatbaarheid van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van
belastende (fiscale) maatregelen een afweging van alle relevante belangen. De
verschillende actoren die betrokken zijn bij het wetgevingsproces verschillen van
inzicht in welke belangen relevant zijn. Het gebruik van terugwerkende kracht dient
altijd gemotiveerd te worden. Uit het dataonderzoek blijkt dat belastende fiscale
maatregelen en belastende maatregelen in het algemeen ver in de minderheid waren.
Het overgrote deel van alle wijzigingen die met terugwerkende kracht in werking zijn
getreden betroffen begunstigende en neutrale wijzigingen. De wijzingen waren redelijk
gelijk verdeeld over wijzigingen met financiële en niet-financiële gevolgen en de
categorie herstelwetgeving. Alle niet-belastende wijzigingen kunnen lastig afgezet
worden tegen het juridisch kader, nu het juridisch kader voor deze categorieën
wijzigingen niet tot nauwelijks is ontwikkeld. Indien de maatstaven die gelden voor
belastende (fiscale) maatregelen toegepast worden op alle wijzigingen, valt op dat de
motivering van het gebruik en de toelaatbaarheid van terugwerkende kracht minimaal
was. Er werd vaak een afgeleide reden gegeven of er werd verhullend gemotiveerd. De
toelaatbaarheid werd vaak afgedaan met één of twee kenmerken; van een weergave van
een belangenafweging was geen sprake, uitzonderingen daargelaten. Daarnaast was het
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percentage wetten dat (gedeeltelijk) terugwerkte behoorlijk hoog te noemen; maar liefst
9 procent van de wetten die in 2012 en 2013 in werking zijn getreden (dit percentage is
mede gebaseerd op cijfers uit de jaarverslagen van de Raad van State). Dit klemt te
meer nu uit het dataonderzoek blijkt dat in vrijwel alle gevallen het gebruik van
terugwerkende kracht relatief eenvoudig te voorkomen was geweest, door ofwel een
grotere mate van alertheid voorafgaand aan of tijdens het wetgevingsproces, waardoor
wetgevingsprocessen eerder opgepakt worden of beter doorgepakt worden, ofwel door
het bewust kiezen van een latere ingangsdatum. De meeste wijzigingen waren niet
voorzienbaar en de gemiddelde periode van de terugwerkende kracht bedroeg 22
maanden. Alle belastende maatregelen hadden financiële implicaties en werkten
gemiddeld 9 maanden terug; een substantiëlere kortere termijn. Slechts in een enkel
geval ging de Afdeling advisering in op het gebruik van terugwerkende kracht in haar
advies en in het merendeel van de gevallen besteedde het parlement ook geen aandacht
aan het gebruik van de terugwerkende kracht. Naar aanleiding van het dataonderzoek
overheerst het gevoel dat niet koste wat kost geprobeerd werd om het gebruik van
terugwerkende kracht te voorkomen en dat het gebruik ervan kennelijk redelijk
geaccepteerd is.
Uit het tweede onderzoek, waarin het proces centraal stond waarin tot het gebruik van
de terugwerkende kracht besloten werd, bleek dat het gebruik ervan was ingebed in een
brede context en dat de hele context in acht genomen diende te worden om te begrijpen
onder welke omstandigheden tot het gebruik van terugwerkende kracht besloten werd.
Het voortraject van de betreffende wet die met terugwerkende kracht in werking trad
bleek van doorslaggevend belang te zijn. Enerzijds kwam het gebruik van de
terugwerkende kracht namelijk niet zomaar uit de lucht vallen; het waren de
onverwachte omstandigheden die de aanleiding vormden voor de keuze tot het gebruik
ervan: een onverwachte rechterlijke uitspraak, de onverwachte neveneffecten van een
wet in de praktijk en een onverwachte stap van de Eerste Kamer. Anderzijds is het
opvallend dat in twee van de drie casussen (Aanvragen kinderopvangtoeslag en Wet
verhuurderheffing) gekozen werd voor een korte voorbereidingstijd en
implementatietermijn. Het risico is dan aanwezig dat het wetgevingstraject in een
dergelijk kort tijdsbestek niet of niet voldoende zorgvuldig kan worden afgerond, ten
gevolge waarvan eerder naar de figuur van de terugwerkende kracht gegrepen wordt.
Het waren politiek gezien ook roerige tijden, met een kabinetswisseling en een
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opeenstapeling van politieke akkoorden die door wisselende politieke partijen werden
gesloten. Dit kwam de wetgevingskwaliteit voor wat betreft het gebruik van de
terugwerkende kracht in ieder geval niet ten goede. In twee van de drie casussen
(Heffen leges identiteitskaart en Wet verhuurderheffing) was erg veel aandacht vanuit
het parlement voor het gebruik van de terugwerkende kracht. Veel belangen werden
naar voren gebracht waarover vervolgens van gedachten werd gewisseld. In beide
gevallen werd ook een amendement ingediend om de terugwerkende kracht uit het
wetsvoorstel te halen. Bij de derde casus (Aanvragen kinderopvangtoeslag) was tijdens
de parlementaire behandeling van het (uiteindelijke) wetsvoorstel waarin de
terugwerkende kracht was opgenomen geen aandacht vanuit het parlement voor het
gebruik ervan, maar dit bleek verklaarbaar te zijn indien het wetsvoorstel in zijn brede
context bestudeerd werd. Het figuur van de terugwerkende kracht was tweeërlei van
aard: het kon zowel als praktisch gereedschap gebruikt worden als zijnde een principieel
punt. Gebleken is echter dat voor principes weinig ruimte was in een concreet geval en
een concreet debat; andere belangen wogen snel zwaarder mee.
Concluderend kan gesteld worden dat terugwerkende kracht relatief vaak werd
toegepast en dat het juridisch kader dat de wetgever zegt te hanteren niet overeen komt
met het gebruik van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding van wetten in de
afgelopen jaren.
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7. AANBEVELINGEN
‒ Het verdient aanbeveling een juridisch kader te ontwikkelen voor het gebruik van
terugwerkende kracht bij maatregelen met begunstigende en neutrale gevolgen, en
dit kader vervolgens in acht te nemen.
‒ Het verdient aanbeveling meer aandacht te besteden aan de reden en toelaatbaarheid
van het gebruik van terugwerkende kracht en in alle gevallen de belangenafweging
inzichtelijk te maken.
‒ Het verdient aanbeveling om vaker voor een separate wet te kiezen, zodat de periode
van terugwerkende kracht bekort wordt.
‒ Het verdient aanbeveling dat de Afdeling advisering altijd ingaat op het gebruik van
terugwerkende kracht in de ontwerpwet.
‒ Het verdient aanbeveling in de Aanwijzingen op te nemen dat een wet die met
terugwerkende kracht in werking treedt middels een klein koninklijk besluit altijd
voorzien wordt van een nota van toelichting, waarin ingegaan wordt op de datum en
achtergrond van terugwerking, voor zover dit niet in de memorie van toelichting of
nota van toelichting is gedaan.
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BIJLAGE 1: ZETELVERDELING TWEEDE EN EERSTE KAMER
Zetelverdeling september tot en met november 2011
Zetelverdeling Tweede en Eerste Kamer ten tijde van de parlementaire behandeling van
het wetsvoorstel:
‒ Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse
identiteitskaart (september tot en met oktober 2011).
 Verzamelwet kinderopvang 2012 (september tot en met november 2011).

Partij

Aantal zetels
Tweede Kamer

Aantal zetels
Eerste Kamer

VVD
regeringspartij

31

16

CDA
regeringspartij

21

11

PVV
gedoogpartner
(tot april 2012)

24

10

PvdA

30

14

SP

15

8

D66

10

5

GroenLinks

10

5

ChristenUnie

5

2

SGP

2

1

PvdD

2

1

50PLUS

1

OSF

1
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Zetelverdeling september 2012 tot en met juli 2013
Zetelverdeling Tweede en Eerste Kamer ten tijde van de parlementaire behandeling van
het wetsvoorstel:
‒ (Wet wijziging) Wet verhuurderheffing (september 2012 tot en met juli 2013).
 Ten tijde van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wijzigingswet
kinderopvang 2013 (januari tot en met juni 2013).

Partij

Aantal zetels
Tweede Kamer

Aantal zetels
Eerste Kamer

VVD
regeringspartij

41

16

PvdA
regeringspartij

38

14

PVV

15

10

SP

15

8

CDA

13

11

D66

12

5

ChristenUnie

5

2

GroenLinks

4

5

SGP

3

1

PvdD

2

1

50PLUS

2

1

OSF

1
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BIJLAGE 2: BRONDATA
Bijlage 2 bevat (een groot deel van) de brondata welke verzameld is in het kader van het
empirisch onderzoek I: Het gebruik van terugwerkende kracht bij de inwerkingtreding
van wetten in 2012 en 2013. De brondata is ook digitaal op te vragen via
christinestrating@gmail.com.
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Nr.

Nr. 2

Minis Aa Type
terie nta wet
l
we
tte
n

Type
wet
indien
kKB

1

DEF1

DEF

1

2

DEF1

DEF

1

3

EZ1

EZ

2

AMvB

AMvB AMvB

2012, 16-11-2012
575

23-11-2012

4

EZ2

EZ

3

WFZ

WFZ

WFZ

2013, 17-6-2013
325

5

SZW1

SZW 4

kKB

WFZ

WFZ

6

SZW2

SZW 5

AMvB

7

SZW2

SZW 5

8

SZW3

SZW 6

WFZ

9

SZW4

SZW 7

kKB

10

SZW4

SZW 7

11

SZW4

12

SZW4

13

AMvB

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

AMvB AMvB

2012, 2-11-2012
596

Datum Stb.

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

30-11-2012

28

1-12-2012

1-3-2012

276

Gedeelt Wijziging t.g.v.
Nietelijk
Arbeidsvoorwaardenoveree financieel
nkomst

1-12-2012

1-1-2012

336

Wijziging t.g.v.
NietArbeidsvoorwaardenoveree financieel
nkomst

7

24-11-2012

1-10-2012

55

Gedeelt Wijziging
elijk
Handelsregisterbesluit

31-7-2013

44

1-11-2013

1-1-2007

2497

17-12-2013

6

18-12-2013

1-1-2013

28-6-2013

9

29-6-2013

AMvB

WFZ

Nee 2013, 11-12-2013
541

AMvB AMvB Ja

2013, 19-6-2013
238

AMvB

WFZ

WFZ

WFZ

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

Nee Combinatie

Niet-tijdige
verwerking

'Gezien de aard van het arbeidsvoorwaardenbeleid en de
daarin gemaakte afspraken is het noodzakelijk om aan
sommige onderdelen terugwerkende kracht te verlenen.'

Restcatego Afwezig
rie

Afwezig

Ja

Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Nee Combinatie

Niet-tijdige
verwerking

'Gezien de aard van het arbeidsvoorwaardenbeleid en de
daarin gemaakte afspraken is het noodzakelijk om aan
sommige onderdelen terugwerkende kracht te verlenen.'

Restcatego Afwezig
rie

Afwezig

Ja

Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Nietfinancieel

Nee Begunstigend

Geen reden

Geen motivering m.b.t. TK. NvT op dit punt ongewijzigd t.o.v.
ontwerp-AMvB, maar toen was er nog geen sprake van TK.
Geen motivering m.b.t. TK dus.

Andere
wijziging

N.v.t.

Ja

Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Gedeelt Vaststelling
elijk
prijzen/randvoorwaarden
warmte in Warmtewet

Nietfinancieel

Nee Combinatie

Restcategorie

'Wel hechten de initiatiefnemers aan enige terugwerkende
kracht van de prijsstellingsartikelen.'

Onbekend Heel
summier

Afwezig

Ja

Latere
ingangsdatum

352

Geheel

Nietfinancieel

Nee Neutraal

Niet-tijdige
verwerking

Wenselijkheid voorkoming samenloop met andere
kalenderjaren i.v.m. begroting (WM 1 januari)

Specifiek
jaar

Heel
summier

Afwezig

Ja

Eerder
Aanwezig
oppakken/beter
doorpakken

1-6-2013

29

Gedeelt Verwijzingen naar nieuw
elijk
besluit

Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Neutraal
eving
g

Geen reden II

'Aansluiten bij de vaste verandermomenten zou ongewenste
uitvoeringstechnische en financiële nadelen hebben.'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Eerder
('advies
oppakken/beter
conform')
doorpakken

1-7-2013

1-1-2013

182

Terugdraaiing niet beoogd
effect

Herstelwetg Restcategorie Nee Combinatie
eving
/combinatie

Herstelwetgevin 'Niet beoogd effect'
g

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Grondigere
('advies
voorbereiding
conform')

Terugdraaiing
aanvraagperiode KOT
Correctie op abusievelijk
tweemaal toepassen
woonlandbeginsel

Financieel

Nee Begunstigend
Nee Combinatie

Andere
wijziging
Andere
wijziging

Heel
summier
Heel
summier

N.v.t.

Herstelwetg Verbetering
eving

Herstelwetgevin TK is mogelijk 'omdat sprake is van een begunstigende
g
regeling'.
Herstelwetgevin 'abusievelijk', 'correctie'
g

N.v.t.

Nee Grondigere
Afwezig
voorbereiding
Ja
Beter nadenken Aanwezig

Herstelwetgevin 'Met deze technische wijziging wordt bereikt dat mogelijke
g
onduidelijkheid die zou kunnen bestaan (…) zekerheidshalve
wordt weggenomen. '
Herstelwetgevin 'louter wetstechnische wijziging van de WKB in verband met
g
een kleine onjuistheid' en 'correctie'
Herstelwetgevin 'Bij die wet is destijds verzuimd de drie bedoelde wetten aan te
g
passen.'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Ja

Andere
wijziging
Andere
wijziging

Heel
summier
Heel
summier

Afwezig

Nee Beter nadenken

Afwezig

Nee Beter nadenken

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Nee Beter nadenken

2

29-6-2013

1-1-2013

180

29-3-2013

1

1-4-2013

1-1-2013

91

WFZ

1-4-2013

31-12-2012

92

Voorkomen onduidelijkheid Herstelwetg Verduidelijkin Nee Neutraal
eving
g

SZW 7

WFZ

1-4-2013

8-12-2011

481

SZW 7

WFZ

1-4-2013

1-1-2001

4474

Voorkomen onduidelijkheid Herstelwetg
eving
Verbeterde verwijzing naar Herstelwetg
artikels (wetstechnisch)
eving

SZW4

SZW 7

WFZ

1-4-2013

1-1-2011

822

14

SZW5

SZW 8

AMvB

AMvB AMvB

2012, 24-8-2012
386

4-9-2012

11

5-9-2012

1-1-2012

249

Geheel

15

VWS1

VWS 9

AMvB

AMvB AMvB

2013, 4-12-2013
535

17-12-2013

13

18-12-2013

1-1-2013

352

16

VWS2

VWS 10 AMvB

AMvB AMvB

2013, 28-10-2013
441

8-11-2013

11

9-11-2013

1-1-2010

1409

Ja

2013, 26-6-2013
253
2013, 28-3-2013
116

Gedeelt
elijk
Gedeelt
elijk

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

28-6-2013

WFZ

WFZ

Reden TK

Herfinanciering SER

Categorie
gevolgen

Verduidelijkin Nee Neutraal
g
Wetsverwijzin Nee Neutraal
g

Afwezig

Herstelwetg Verbetering
eving

Nee Neutraal

Herstelwetgevin 'Bij die wet is destijds verzuimd de twee bedoelde wetten aan
g
te passen.'

Wijziging in AMvB t.g.v.
wijziging in WFZ

Financieel

Nee Combinatie

Niet-tijdige
verwerking

'Aangezien aan de wijzigingen in het wetsvoorstel afschaffing
Andere
huishoudinkomenstoets terugwerkende kracht tot en met 1
wijziging
januari 2012 wordt verleend, wordt deze terugwerkende kracht
ook geregeld voor dit wijzigingsbesluit.'

Heel
summier

Afwezig
Nee Eerder
('advies
oppakken/beter
conform')
doorpakken

Gedeelt Verzachten VIB m.b.t. eigen Financieel
elijk
bijdrage zorg

Nee Begunstigend

Wens snelle
ingangsdatum

'Die terugwerkende kracht ontmoet geen bezwaar omdat die
wijzigingen begunstigend zijn voor de belanghebbenden.'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Latere
('advies
ingangsdatum
conform')

Geheel

Nee Neutraal

Geen reden II

'Het derde lid zorgt ervoor dat de wijzigingen die met ingang
van 1 januari 2010 noodzakelijk waren, terugwerken tot die
datum.'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Nietfinancieel

Aanwezig

Beter nadenken

Verbeterde omschrijvingen
ter aansluiting bij andere
wet (wetstechnisch)

Vervallen specifieke
uitkeringen: uitgewerkte
bepalingen

Aandacht
parlement
m.b.t. TK

Nee Beter nadenken
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Nr. 2

Minis Aa Type
terie nta wet
l
we
tte
n

Type
wet
indien
kKB

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

Datum Stb.

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

17

VWS2

VWS 10

9-11-2013

1-1-2011

1044

18

VWS2

VWS 10

19

VWS3

VWS 11 AMvB

AMvB AMvB

2013, 21-5-2013
201

6-6-2013

16

9-11-2013

1-1-2013

313

7-6-2013

1-1-2012

524

Geheel

20

VWS4

VWS 12 AMvB

AMvB AMvB

2012, 4-12-2012
638

18-12-2012

14

19-12-2012

30-9-2012

81

Geheel

21

VWS5

VWS 13 AMvB

AMvB AMvB

2012, 5-12-2012
628

13-12-2012

8

1-1-2013

1-1-2012

367

Gedeelt Eigen bijdrage verzekerde
elijk
met uitkering

22

VWS6

VWS 14 AMvB

AMvB AMvB

2012, 30-11-2012
620

12-12-2012

12

1-1-2013

1-1-2009

23

VWS7

VWS 15 AMvB

AMvB AMvB

2012, 15-8-2012
385

30-8-2012

15

31-8-2012

24

VWS8

VWS 16 kKB

WFZ

2012, 11-8-2012
384

30-8-2012

19

31-8-2012

AMvB

AMvB

WFZ

WFZ

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

Categorie
gevolgen

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

'Omdat met ingang van 2011 in het geheel geen specifieke
uitkeringen meer zijn verstrekt, kunnen hoofdstuk II en de
(gewijzigde) bijlage met ingang van 1 januari 2011 vervallen.'

Restcatego Heel
rie
summier

Afwezig

Nee Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Andere
wijziging
Specifiek
jaar

Heel
summier
Afwezig

Afwezig

Nee Beter nadenken

'Mede ten gevolge van het op het zomerreces aansluitende
Specifiek
verkiezingsreces van de Tweede Kamer, waardoor de voorhang jaar
van voorliggend besluit pas begin september van start kan
gaan, zal het niet mogelijk zijn het besluit nog voor deze datum
in werking te laten treden.'

Heel
summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Vervallen specifieke
uitkeringen: uitgewerkte
bepalingen + voorzien in
overgangsrecht

Nietfinancieel

Nee Neutraal

Geen reden II

Herstelwetgeving: fout
woord
Verruimen
financiering/tegemoetkomin
g chronisch zieken en
gehandicapten
Actualisatie regels
risicoverevening
zorgverzekeraars

Herstelwetg Verbetering
eving
Financieel

Nee Neutraal

Herstelwetgevin 'Abusievelijk staat (…). Met de onderhavige wijziging wordt
g
duidelijk dat (...).'
Geen reden II
Geen motivering TK

Nietfinancieel

Nee Neutraal

Niet-tijdige
verwerking

Nietfinancieel

Nee Neutraal

T.g.v.
'In januari en februari 2012 hebben de Federatie Opvang, de
Bekendma Heel
uitvoeringsprakt Vereniging Nederlandse Gemeenten, het CAK en het Ministerie king
summier
ijk
van Volksgezondheid Welzijn en Sport over deze kwestie
overlegd. (...) Met het nieuwe aan artikel 14 toegevoegde vijfde
lid is dit geregeld. Aan het CAK is gevraagd om vooruitlopend
op een wijziging van het Bijdragebesluit zorg aldus per 1 januari
2012 te handelen.'

Afwezig

1462

Gedeelt Compenseren van
Nietelijk
gemeenten voor de
financieel
zogenaamde Wtcg-kortingen
op de eigen bijdragen voor
de Wmo

Nee Neutraal

Geen reden II

'De terugwerkende kracht leidt tot een wettelijke basis voor de Andere
verleende compensaties aan gemeenten voor de Wtcgwijziging
kortingen voor de eigen bijdragen voor de Wmo. De
terugwerkende kracht hangt samen met het feit dat de Wtcgkortingen voor de eigen bijdragen voor de Wmo met ingang
van 1 januari 2009 gelden.'

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

1-1-2010

974

Geheel

Toekenning
tegemoetkoming en cer bij
zorgkosten buitenland

Financieel

Nee Begunstigend

Herstelwetgevin 'De terugwerkende kracht voor de artikelen I tot en met III leidt Andere
g
ertoe dat de strijdigheid met de Europese regelgeving voor het wijziging
vrij verkeer van diensten voor alle tegemoetkomingsjaren en
alle jaren waarover uitkering van de cer plaatsvindt. (…) De
terugwerkende kracht van de artikelen I tot en met III leidt niet
tot problemen met de rechtszekerheid van burgers omdat het
voor belanghebbenden begunstigende wijzigingen dan wel een
reparatie van technische aard betreft.'

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

1-1-2012

244

Geheel

Recht tegemoetkoming
zorgkosten afhankelijk van
draagkracht

Financieel

Nee Combinatie

Niet-tijdige
verwerking

Summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Nee Begunstigend

'Het berekeningsjaar zou dan bestaan uit een periode met een Specifiek
niet van de draagkracht afhankelijke tegemoetkoming en een jaar
periode met een van de draagkracht afhankelijke
tegemoetkoming. Dit is vanwege de duidelijkheid richting de
belanghebbenden en de uitvoerbaarheid zeer ongewenst. De
rechtszekerheid van de belanghebbenden wordt niet
geschonden. In de memorie van toelichting bij hoofdstuk XVI
van de rijksbegroting voor het jaar 2012 is gemeld dat de
tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
inkomensafhankelijk wordt gemaakt (...). Het persbericht van 7
oktober jl. vermeldt het voornemen om de tegemoetkoming
voor chronisch zieken en gehandicapten inkomensafhankelijk
te maken met hantering van de inkomensgrenzen van € 24 570
respectievelijk € 35 100.'

Aandacht
parlement
m.b.t. TK

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')
Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Nee Grondigere
voorbereiding

Eerder
Aanwezig
oppakken/beter
doorpakken
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Nr. 2

Minis Aa Type
terie nta wet
l
we
tte
n

25

VWS9

VWS 17 AMvB

26

VWS9

VWS 17

27

VWS9

28

VWS9

Type
wet
indien
kKB

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

Datum Stb.

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

Categorie
gevolgen

18-5-2012

15

19-5-2012

1-1-2010

870

Gedeelt Zorgkosten: bekrachtiging
elijk
handelswijze

Herstelwetg Restcategorie Nee Neutraal
eving
/combinatie

AMvB

19-5-2012

1-1-2010

870

Zorgkosten: bekrachtiging
handelswijze

Herstelwetg Restcategorie Nee Neutraal
eving
/combinatie

VWS 17

AMvB

19-5-2012

1-1-2012

140

1. Zorgkosten 2. Procedure

Financieel

Nee Begunstigend

VWS 17

AMvB

31-8-2012

1-1-2012

244

Zorgkosten

Financieel

Nee Belastend

AMvB AMvB

2012, 3-5-2012
212

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Herstelwetgevin 'Het betreft een bekrachtiging van de handelwijze van het CAK
g
en CIZ voor de tegemoetkoming over het berekeningsjaar 2010
en niet een feitelijke belastende wijziging voor
belanghebbenden.'
Herstelwetgevin 'Het herstel van een kennelijke misslag in de optelsystematiek
g
betreft ook een bekrachtiging van de handelwijze van de
zorgverzekeraars en het CAK en niet een feitelijke belastende
wijziging voor belanghebbenden.'

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

Specifiek
jaar

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

Specifiek
jaar

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

Geen reden II

'De wijzigingen met betrekking tot de aanscherping van het
Specifiek
afbakeningscriterium fysiotherapie en oefentherapie en het
jaar
achterwege laten van de indexering over de jaren 2012 tot en
met 2014 dragen bij aan het terugdringen van de
overschrijdingen op het terrein van de tegemoetkoming. De
maatregelen leiden door de terugwerkende kracht tot en met 1
januari 2012 reeds tot een besparing in 2013 van naar
verwachting € 60 mln. Het afzien van de indexering leidt tot
een besparing van circa € 7,45 mln in 2013. Een vertraagde
invoering zou leiden tot tot grote nadelen voor de
rijksoverheid. Een inwerkingtreding gedurende het jaar 2012
zonder terugwerkende kracht zou leiden tot
uitvoeringscomplicaties voor het CAK omdat het in een
dergelijk geval voor de tegemoetkoming over 2012 twee
regimes moet hanteren.' 'De wijzigingen met betrekking tot het
nieuwe afbakeningscriterium van de levenslange hulpmiddelen
zijn begunstigende wijzigingen voor de betrokken
belanghebbenden, die dus belang hebben bij spoedige
inwerkingtreding van die wijzigingen. Een vertraagde
inwerkingtreding conform het systeem van vaste
verandermomenten gedurende het kalenderjaar 2012 zou
bovendien tot uitvoeringscomplicaties voor het CAK leiden
omdat laatstgenoemde het berekeningsjaar 2012 zou moeten
splitsen. De terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012
bewerkstelligt één uniform regime voor het gehele
berekeningsjaar 2012. De inwerkingtredingsbepaling leidt tot
een zo kort mogelijke periode van de terugwerkende kracht.'

Summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Restcategorie

'Ook de verlaging van de tegemoetkomingsbedragen zal, ervan Andere
uitgaande dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
wijziging
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde
het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de
draagkracht in werking treedt en, zoals op dit moment wordt
beoogd, terugwerkt tot en met 1 januari 2012, tot en met die
datum terugwerken. Zoals uit het algemene deel van deze
toelichting blijkt, hangen deze twee zaken namelijk nauw met
elkaar samen.'

Afwezig

Afwezig
Nee Grondigere
('advies
voorbereiding
conform')

Aandacht
parlement
m.b.t. TK

Eerder
oppakken/beter
doorpakken
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Nr.

Nr. 2

Minis Aa Type
terie nta wet
l
we
tte
n

Type
wet
indien
kKB

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

29

VJ1

VJ

18 AMvB

AMvB AMvB

30

VJ2

VJ

19 AMvB

AMvB AMvB

31

VJ2

VJ

19

32

VJ3

VJ

20 AMvB

Datum Stb.

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

2013, 25-11-2013
476

3-12-2013

8

4-12-2013

1-1-2012

704

Geheel

2013, 15-7-2013
300

25-7-2013

10

26-7-2013

1-1-2006

2764

Gedeelt Arbeidsvoorwaarden
elijk

26-7-2013

1-1-2007

2399

Arbeidsvoorwaarden

27-6-2013

1-7-2012

362

AMvB

AMvB AMvB

2013, 17-6-2013
230

26-6-2013

9

Categorie
gevolgen

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Nee Combinatie

Geen reden II

'De Europese Commissie heeft in haar Uitvoeringsbesluit van 22 Restcatego Summier
november 2011 (PbEU 2011, L 310) vastgesteld dat per 1
rie
januari 2012 moet worden afgezien van controle op de groene
kaart voor motorrijtuigen die gewoonlijk in Servië zijn gestald.
Aan dit besluit moet daarom terugwerkende kracht worden
verleend tot die datum.
Deze terugwerkende kracht zal in de praktijk niet voor
problemen zorgen, omdat het Nederlands Bureau der
Motorrijtuigverzekeraars al in overeenstemming met de
Overeenkomst handelt.'

Afwezig
Nee Eerder
('advies
oppakken/beter
conform')
doorpakken

Nietfinancieel

Nee Neutraal

Niet-tijdige
verwerking

'Er is echter wel afgesproken tussen de werkgever en de
vakorganisaties dat de ambtenaren geen nadeel mochten
ondervinden van het feit dat de regelgeving gedurende ruim
zes jaar nog niet op orde was. Er is dus al wel zoveel mogelijk
gehandeld naar de gemaakte afspraken waardoor de
terugwerkende kracht geen negatieve gevolgen voor de
betrokken ambtenaren zal veroorzaken. Ook wat betreft de
artikelen die met terugwerkende kracht komen te vervallen, is
de afgelopen jaren conform gehandeld, alsof die artikelen niet
meer bestonden. Ook is er richting de korpsen
gecommuniceerd over de handelswijze gezien dit onderwerp.
Door de terugwerkende kracht worden de besluiten die in de
tussentijd genomen zijn, nu alsnog van een juiste rechtsbasis
voorzien.'

Onbekend Summier

Aanwezig

Ja

Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Nietfinancieel

Nee Neutraal

Niet-tijdige
verwerking

'Er is echter wel afgesproken tussen de werkgever en de
vakorganisaties dat de ambtenaren geen nadeel mochten
ondervinden van het feit dat de regelgeving gedurende ruim
zes jaar nog niet op orde was. Er is dus al wel zoveel mogelijk
gehandeld naar de gemaakte afspraken waardoor de
terugwerkende kracht geen negatieve gevolgen voor de
betrokken ambtenaren zal veroorzaken. Ook wat betreft de
artikelen die met terugwerkende kracht komen te vervallen, is
de afgelopen jaren conform gehandeld, alsof die artikelen niet
meer bestonden. Ook is er richting de korpsen
gecommuniceerd over de handelswijze gezien dit onderwerp.
Door de terugwerkende kracht worden de besluiten die in de
tussentijd genomen zijn, nu alsnog van een juiste rechtsbasis
voorzien.'

Onbekend Summier

Aanwezig

Ja

Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Nee Combinatie

Geen reden II

'Aan artikel I wordt, nu het geen belastende regeling betreft,
een terugwerkende kracht verleend. De verhoging van de
vergoeding aan de (plaatsvervangende) raden van de
penitentiaire kamer gaat in op 1 juli 2012 teneinde een
rechtsgrond te bieden voor de vergoeding die reeds sedert 1
juli 2012 wordt uitgekeerd.'

Restcatego Heel
rie
summier

Afwezig

Nee Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Toetreding Servië tot groene Nietkaart-systeem
financieel

Gedeelt Vergoedingen voor zittingen Financieel
elijk

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

Aandacht
parlement
m.b.t. TK
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Nr.

Nr. 2

Minis Aa Type
terie nta wet
l
we
tte
n

33

VJ4

VJ

21 WFZ

34

VJ4

VJ

21

35

VJ4

VJ

21

36

VJ5

VJ

22 AMvB

37

VJ5

VJ

22

38

VJ6

VJ

23 AMvB

Type
wet
indien
kKB

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

Datum Stb.

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

WFZ

WFZ

29-5-2013

15

30-5-2013

29-12-2005

2710

Geheel

WFZ

30-5-2013

1-1-2008

WFZ

30-5-2013

AMvB AMvB

2013, 14-5-2013
182

2013, 8-3-2013
98

19-3-2013

11

AMvB

AMvB AMvB

2013, 11-2-2013
56

15-2-2013

4

Categorie
gevolgen

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Procedurewijziging
Nietarbeidsongeschiktheid/ontsl financieel
ag

Nee Neutraal

Lage
prioritering

'Er zit geruime tijd tussen het sluiten van de
Andere
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst, de inwerkingtreding van de wijziging
WIA en de totstandkoming van dit voorstel van wet. Er liggen
geen specifieke of inhoudelijke redenen aan deze tijdsspanne
ten grondslag. Er is in de afgelopen periode wegens praktische
oorzaken van capaciteitsverdeling prioriteit aan andere
regelgeving gegeven. Dit heeft evenwel geen effect gehad op
de toepassing van de regeling. Aan de
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst is zoals te doen gebruikelijk
uitvoering gegeven gedurende de looptijd ervan. Dit
wetsvoorstel voorziet in het – achteraf – voorzien in een
wettelijke basis hiervan.'

1977

Arbeidsvoorwaarden:
hogere inschaling

Financieel

Nee Begunstigend

Lage
prioritering

1-7-2010

1065

Arbeidsvoorwaarden

Financieel

Nee Neutraal

20-3-2013

1-1-2013

79

Subsidiëring
jeugdinrichtingen

Financieel

Nee Neutraal

20-3-2013

1-1-2005

3001

Herstelwetgeving: nu juiste
wetverwijzing

Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Neutraal
eving
g

16-2-2013

1-6-2012

261

Geheel

Geheel

Digitale loonstrook: creëren Nietwettelijke grondslag
financieel

Nee Neutraal

Aandacht
parlement
m.b.t. TK

Aanwezig

Ja

Eerder
Afwezig
oppakken/beter
doorpakken

'Er zit geruime tijd tussen het sluiten van de
Onbekend Heel
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst, de inwerkingtreding van de
summier
WIA en de totstandkoming van dit voorstel van wet. Er liggen
geen specifieke of inhoudelijke redenen aan deze tijdsspanne
ten grondslag. Er is in de afgelopen periode wegens praktische
oorzaken van capaciteitsverdeling prioriteit aan andere
regelgeving gegeven. Dit heeft evenwel geen effect gehad op
de toepassing van de regeling. Aan de
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst is zoals te doen gebruikelijk
uitvoering gegeven gedurende de looptijd ervan. Dit
wetsvoorstel voorziet in het – achteraf – voorzien in een
wettelijke basis hiervan.'

Aanwezig

Ja

Restcategorie

Lage
prioritering

'Er zit geruime tijd tussen het sluiten van de
Andere
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst, de inwerkingtreding van de wijziging
WIA en de totstandkoming van dit voorstel van wet. Er liggen
geen specifieke of inhoudelijke redenen aan deze tijdsspanne
ten grondslag. Er is in de afgelopen periode wegens praktische
oorzaken van capaciteitsverdeling prioriteit aan andere
regelgeving gegeven. Dit heeft evenwel geen effect gehad op
de toepassing van de regeling. Aan de
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst is zoals te doen gebruikelijk
uitvoering gegeven gedurende de looptijd ervan. Dit
wetsvoorstel voorziet in het – achteraf – voorzien in een
wettelijke basis hiervan.'

Heel
summier

Aanwezig

Ja

Restcategorie

Geen reden II

Niet genoemd

Andere
wijziging

Afwezig

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

Herstelwetgevin 'De wijziging onder onderdeel C herstelt een verzuim (…) De
g
inrichtingen hebben tot dusverre altijd toestemming gevraagd
voor de handelingen bedoeld in artikel 4:71 Awb. Dat maakt
terugwerkende kracht ook mogelijk.'
Geen reden II

Afwezig

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

'De keuze voor inwerkingtreding met terugwerkende kracht is Restcatego Heel
ingegeven door het feit dat de elektronische verzending van de rie
summier
loonstroken per juni 2012 al feitelijk is ingegaan. (…) De
nadelige gevolgen van terugwerkende kracht, als die er in dit
geval al zijn, blijven beperkt omdat rechterlijke ambtenaren en
rechterlijke ambtenaren in opleiding via een circulaire (...) al op
de hoogte zijn gesteld'

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Eerder
oppakken/beter
doorpakken
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Nr.

Nr. 2

Minis Aa Type
terie nta wet
l
we
tte
n

39

VJ7

VJ

24 AMvB

40

IM1

IM

25 kKB

41

IM2

IM

26 AMvB

42

IM3

IM

43

IM4

44

Type
wet
indien
kKB

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

Datum Stb.

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

Categorie
gevolgen

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

AMvB AMvB

2012, 31-1-2012
30

7-2-2012

7

8-2-2012

31-12-2009

770

Gedeelt Arbeidsvoorwaarden:
elijk
Landelijk Functiegebouw

Nietfinancieel

WFZ

2013, 15-4-2013
197

5-6-2013

51

15-6-2013

23-3-2012

450

Geheel

Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Combinatie
eving
g

AMvB AMvB

2013, 23-2-2013
87

8-3-2013

13

9-3-2013

1-6-2012

282

Gedeelt Kennisbewijs zeevisvaart:
Nietelijk
creëren wettelijke grondslag financieel

Nee Begunstigend

27 AMvB

AMvB AMvB

2012, 14-9-2012
441

1-10-2012

17

1-1-2013

1-6-2011

581

Gedeelt Verlenging saneringstermijn Nietelijk
financieel

Nee Begunstigend

IM

28 AMvB

AMvB AMvB

2012, 11-8-2012
424

25-9-2012

45

26-9-2012

22-12-2009

1010

Gedeelt Herstelwetgeving: nu juist
elijk
overgangsrecht

Herstelwetg Verbetering
eving

IM5

IM

29 WFZ

WFZ

2012, 21-5-2012
231

5-6-2012

15

6-6-2012

1-1-2011

523

Gedeelt Programma van eisen voor
elijk
concessie

45

IM5

IM

29

WFZ

6-6-2012

1-7-2009

1072

Herstelwetgeving: definitie
begrip beter

46

IM5

IM

29

WFZ

6-6-2012

1-10-2010

615

Herstelwetgeving: CHW ook Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Neutraal
van toepassing op Wabo
eving
g

47

IM6

IM

30 kKB

1-7-2012

30-6-2011

368

WFZ

WFZ

WFZ

WFZ

WFZ

WFZ

Ja

2012, 13-6-2012
273

25-6-2012

12

Herstelwetgeving: nu juiste
wetverwijzing

Gedeelt Ter overbrugging: geen
elijk
vergunning wordt geacht
over vergunning te
beschikken

Nee Neutraal

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

Niet-tijdige
verwerking

'De afspraak was dat de invoering per 1 januari 2010 zou zijn.
Vandaar dat die artikelen die betrekking hebben op de
invoering van het LFNP terugwerkende kracht hebben. Dit
heeft geen negatieve gevolgen voor de politieambtenaar.'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Ja

Andere
wijziging

Heel
summier

N.v.t.

Nee Beter nadenken Afwezig

Herstelwetgevin 'Met artikel 10 van de Kaderwet subsidies I en M wordt een
g
foutieve verwijzing in de Wet geluidhinder hersteld1. Een
correcte verwijzing is van belang voor de wettelijk vereiste
grondslag (...)'
Niet-tijdige
'Het met terugwerkende kracht in werking doen treden tot en
verwerking
met 1 juni 2012 is noodzakelijk om aan betrokkenen die zijn
afgestudeerd vanaf 1 juni 2012 het bij de opleidingen SW 4, S 4
en W 4 horend vaarbevoegdheidsbewijs te kunnen
verstrekken.'
Restcategorie
' De reden hiervoor is dat het moment van inwerkingtreding
van dit wijzigingsbesluit ligt na 1 juni 2011. Zonder deze
voorziening zou voorschrift 2.6.8 onderdeel b, van de bijlage bij
het Besluit landbouw milieubeheer, na 1 juni 2011 zijn
uitgewerkt'

Aandacht
parlement
m.b.t. TK

Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Restcatego Heel
rie
summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Ja

Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Nee Begunstigend

Herstelwetgevin 'Door technische problemen met de publicatie van de
Andere
g
desbetreffende kaarten is de wijziging van het Besluit
wijziging
rijksrivieren één dag te laat gepubliceerd en in werking
getreden (te weten op 23 december 2009). Echter op dat
moment (op 22 december 2009) waren de artikelen van de
Wbr die de grondslag vormden voor het Besluit rijksrivieren
reeds vervallen en was derhalve dat besluit eveneens vervallen.
De wijziging heeft dus nooit effect gekregen. Omdat echter in
het Waterbesluit en de Waterregeling is uitgegaan van de
wijziging, echter zonder overgangsrecht voor bestaande
gedragingen/objecten in de nieuw aangewezen gebieden, zijn
die bestaande gedragingen/objecten alsnog
watervergunningplichtig geworden. Dat is nooit de bedoeling
geweest en leidt tot rechtsonzekerheid en onnodige
administratieve en bestuurslasten. Het gaat naar verwachting
tenminste om enkele honderden gevallen, met name in
Limburg. De reparatie leidt er alsnog toe dat de bedoelde
objecten met terugwerkende kracht worden vrijgesteld van de
watervergunningplicht.'

Summier

Afwezig

Ja

Grondigere
voorbereiding

Nietfinancieel

Nee Neutraal

T.g.v.
'Om ook bij de komende concessieverlening al een programma Restcatego Afwezig
uitvoeringsprakt van eisen als vertrekpunt te hebben wordt voorgesteld de
rie
ijk
bepaling in dit amendement met terugwerkende kracht in te
laten gaan per 1 januari 2011.'

N.v.t.

Nee Eerder
Afwezig
oppakken/beter
doorpakken

Herstelwetg Verbetering
eving

Nee Neutraal

Herstelwetgevin 'Bij de totstandkoming van de Binnenvaartwet is abusievelijk dit Andere
g
begrip op wettelijk niveau gedefinieerd en bovendien tot
wijziging
species gemaakt van het begrip drijvend werktuig.'

Afwezig

N.v.t.

Nee Beter nadenken

Herstelwetgevin Geen
g

Afwezig

N.v.t.

Ja

Beter nadenken

Heel
summier

Afwezig

Ja

Eerder
Aanwezig
oppakken/beter
doorpakken

Nietfinancieel

Nee Begunstigend

Andere
wijziging

T.g.v.
'Het tweede lid kent terugwerkende kracht toe aan artikel III.
Andere
uitvoeringsprakt Dat is nodig omdat dat artikel beoogt een rechtspositie voor de wijziging
ijk
periode van 30 juni 2011 tot en met 31 december 2012 vast te
leggen.'
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Nr.

Nr. 2

Minis Aa Type
terie nta wet
l
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48

IM7

IM

49

OCW1

OCW 32 WFZ

50

OCW1

OCW 32

51

FIN2

FIN

33 WFZ

WFZ

WFZ

2012, 24-5-2012
241

12-6-2012

52

FIN3

FIN

34 WFZ

WFZ

WFZ

2012, 1-11-2012
544

8-11-2012

53

FIN3

FIN

34

54

FIN3

FIN

55

FIN3

56

57

31 AMvB

Type
wet
indien
kKB

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

Datum Stb.

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

Categorie
gevolgen

Nietfinancieel

Financieel

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

Aandacht
parlement
m.b.t. TK

Nee Neutraal

Geen reden II

'De reden is dat de feitelijke werkzaamheden van de Havenraad Restcatego Summier
met ingang van die datum ook ophouden en de personele
rie
bezetting dan niet meer aanwezig is. Er zijn dan ook geen
juridische beletselen voor terugwerkende kracht.
Terugwerkende kracht is wenselijk om de juridische situatie
zoveel mogelijk gelijk te laten zijn aan de feitelijke, en niet
onnodig lang een niet meer functionerend orgaan op papier te
laten voortbestaan.'

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Nee Begunstigend

Geen reden

'Deze regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2011,
het betreft een begunstigende maatregel.'

Onbekend Heel
summier

Afwezig

Nee Eerder
Afwezig
oppakken/beter
doorpakken

Herstelwetgevin 'De wet (...) had onder meer de bedoeling om de
Onbekend Heel
g
bijverdiengrens in 2010 en 2011 tijdelijk niet te indexeren en de
summier
indexering vanaf 2012 weer te hervatten.
Door de wet van (...) is deze hervatting van indexering niet
correct in de wet vastgelegd. In het voorliggende wetsvoorstel
wordt de situatie zoals die zou moeten zijn opgetekend.'

Afwezig

Nee Beter nadenken

Restcategorie

N.v.t.

Nee Latere
ingangsdatum

AMvB AMvB

2012, 16-4-2012
181

27-4-2012

11

28-4-2012

1-1-2012

119

Geheel

WFZ

2012, 12-7-2012
368

21-8-2012

40

22-8-2012

1-1-2011

600

Gedeelt Niet meetellen belastbare
elijk
winst uit onderneming in
jaar afstuderen voor
studiefinanciering

22-8-2012

1-1-2011

600

Niet-indexering
normbedragen

19

13-6-2012

20-1-2012

146

Gedeelt Introductie van aanvullende Nietelijk
bevoegdheden tot
financieel
interventie bij financiële
ondernemingen in
problemen

7

1-1-2013

1-1-2010

1097

Gedeelt Herstelwetgeving in fiscale
elijk
verzamelwet

Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Neutraal
eving
g

Herstelwetgevin 'De (...) voorziene terugwerkende kracht (…) houdt verband
g
met de data waarop de daar genoemde Europese regelgeving
van toepassing is geworden.'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken Afwezig
('advies
conform')

WFZ

1-1-2013

1-4-2010

1007

Herstelwetgeving in fiscale
verzamelwet

Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Neutraal
eving
g

Herstelwetgevin 'De (...) voorziene terugwerkende kracht (…) houdt verband
g
met de data waarop de daar genoemde Europese regelgeving
van toepassing is geworden.'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

34

WFZ

1-1-2013

1-1-2011

732

Herstelwetgeving in fiscale
verzamelwet: verkeerde
verwijzing x2

Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Neutraal
eving
g

Herstelwetgevin Geen, alleen gesteld dat TK
g

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

FIN

34

WFZ

1-1-2013

31-12-2011

368

Herstelwetgeving in fiscale
verzamelwet: fout in
wetswijziging formulering

Herstelwetg Restcategorie Nee Neutraal
eving
/combinatie

Herstelwetgevin Geen, alleen gesteld dat TK
g

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

FIN3

FIN

34

WFZ

1-1-2013

1-1-2012

367

Herstelwetgeving in fiscale Herstelwetg Restcategorie Nee Neutraal
verzamelwet: verkeerde
eving
/combinatie
verwijzing, verkeerd woord,
woord vergeten,
redactionele wijziging

Herstelwetgevin Geen, alleen gesteld dat TK
g

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

FIN3

FIN

34

WFZ

1-1-2013

18-1-2012

350

Herstelwetgeving in fiscale
verzamelwet

Herstelwetgevin Geen, alleen gesteld dat TK
g

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

WFZ

WFZ

Opheffing instituut

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

Herstelwetg Restcategorie Nee Begunstigend
eving
/combinatie

Nee Begunstigend

Herstelwetg Verduidelijkin Nee Neutraal
eving
g

'Er is weliswaar geen concrete aanleiding om te
Restcatego Heel
veronderstellen dat de wet op korte termijn – wellicht zelfs al rie
summier
voordat zij in werking is getreden – zou moeten worden
toegepast, maar het is altijd beter om voorbereid te zijn op een
gebeurtenis die zich waarschijnlijk niet zal voordoen, dan om
niet voorbereid te zijn en achteraf te moeten constateren dat
die gebeurtenis die zich toch heeft voorgedaan. In het
wetsvoorstel zal daarom worden opgenomen dat de wet na
haar inwerkingtreding terugwerkt tot en met 20 januari 2012.'

Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Aanwezig

Pagina 7 van 15 van Bijlage 2: brondata

Nr.

Nr. 2

Minis Aa Type
terie nta wet
l
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Type
wet
indien
kKB

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

Datum Stb.

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

Categorie
gevolgen

58

FIN4

FIN

35 WFZ

WFZ

WFZ

WFZ

2012, 13-12-2012
680

21-12-2012

8

1-1-2013

1-1-2011

732

Gedeelt Andere ingangsdatum
elijk
boekjaar

Nietfinancieel

59

FIN5

FIN

36 WFZ

WFZ

WFZ

2012, 20-12-2012
669

27-12-2012

7

1-1-2013

1-1-2012

367

Gedeelt Volkshuisvesting toevoegen Financieel
elijk
als ANBI

60

FIN5

FIN

36

1-1-2013

20-7-2012

166

Herstelwetgeving

61

FIN6

FIN

37 WFZ

WFZ

WFZ

2012, 20-12-2012
670

27-12-2012

7

1-1-2013

29-10-2012

65

62

FIN7

FIN

38 WFZ

WFZ

WFZ

2012, 20-12-2012
668

27-12-2012

7

1-1-2013

1-1-2011

732

63

FIN7

FIN

38

WFZ

1-1-2013

1-9-2012

123

Tijdelijke verlening
doorverkooptermijn
vastgoed

64

FIN7

FIN

38

WFZ

1-1-2013

1-11-2012

62

65

FIN8

FIN

39 AMvB

1-1-2013

1-1-2012

367

66

FIN8

FIN

39

AMvB

1-1-2013

1-9-2012

123

67

FIN8

FIN

39

AMvB

1-1-2013

1-11-2012

62

WFZ

AMvB AMvB

2012, 20-12-2012
694

28-12-2012

8

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Nee Neutraal

Geen reden II

'Met het oog op een soepel verloop van de fusie vanwege
Specifiek
contributie-inning etc. heeft het bestuur van het NIVRA het
jaar
begrotingsjaar gelijkgeschakeld met dat van de NOvAA. Dit
wordt, in combinatie met de terugwerkende kracht, geregeld in
artikel 79, tweede lid, in deze bepaling formeel geregeld.'

Heel
summier

Afwezig

Ja

Nee Begunstigend

Herstelwetgevin 'Dit standpunt is nu achterhaald door de uitspraak van de Hoge Andere
g
Raad en het kabinet heeft dit standpunt aanvaard. Daarom
wijziging
wordt voorgesteld om in de definitie van categorieën
activiteiten die als algemeen nuttig worden beschouwd, ook
volkshuisvesting op te nemen. Deze bepaling zal met
terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 in werking
treden.'

Heel
summier

Afwezig

Nee Latere
ingangsdatum

Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Neutraal
eving
g

Herstelwetgevin 'Door het artikel deels opnieuw vast te stellen wordt een
g
mogelijke onduidelijkheid over de nummering van de leden
weggenomen. De wijziging van artikel 47 van de Wbm
geschiedt met terugwerkende kracht omdat de hiervoor
genoemde wet van 12 juli 2012 op dat betreffende onderdeel
op 20 juli 2012 in werking is getreden.'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Nee Beter nadenken

Gedeelt Aftrek rente restschuld
elijk
vervreemde eigen woning

Financieel

Nee Begunstigend

Wens snelle
ingangsdatum

'Om te voorkomen dat met de vervreemding van de eigen
woning met potentiële restschuld wordt gewacht tot na de
jaarwisseling, wordt voorgesteld de restschuldfaciliteit ook te
laten gelden voor belastingplichtigen die in de periode van 29
oktober 2012 tot en met 31 december 2012 hun eigen woning
vervreemden en deze faciliteit terug te laten werken tot en
met 29 oktober 2012.'

Bekendma Heel
king
summier

N.v.t.

Nee Latere
ingangsdatum

Afwezig

Gedeelt Verlaging belastingen BES
elijk

Financieel

Nee Begunstigend

Geen reden

Geen, alleen gesteld dat TK

Andere
wijziging

Afwezig

N.v.t.

Ja

Aanwezig

Financieel

Nee Begunstigend

Wens snelle
ingangsdatum

'Ingevolge het vierde lid werkt artikel VII, onderdeel A, terug
tot en met 1 september 2012, zijnde de datum waarop
vooruitlopend op wetgeving de doorverkooptermijn voor
woningen en niet-woningen bij beleidsbesluit is verruimd naar
36 maanden. Dit om uitsteleffecten te voorkomen.'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Nee Latere
ingangsdatum

Samenloopvrijstelling van de Financieel
overdrachtsbelasting

Nee Begunstigend

Wens snelle
ingangsdatum

'Vooruitlopend hierop is deze verruiming van de termijn reeds
door middel van een goedkeuring bij beleidsbesluit geregeld.'

Andere
wijziging

Heel
summier

N.v.t.

Nee Latere
ingangsdatum

Herstelwetg Verbetering
eving

Nee Neutraal

Herstelwetgevin 'Het betreft hier namelijk enkele tekstuele aanpassingen
g
waarmee de sinds 1 januari 2012 geldende tekst in
overeenstemming wordt gebracht met hetgeen blijkens de
toelichting is beoogd en de discrepantie tussen de tekst en de
toelichting met terugwerkende kracht geen onbedoelde
effecten meer heeft.'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Nee Beter nadenken

Verruiming termijn
overdrachtsbelasting

Financieel

Nee Begunstigend

Wens snelle
ingangsdatum

'Omdat de inwerkingtredingsdatum van dit besluit 1 januari
Andere
2013 is en om uitsteleffecten te voorkomen, is bij beleidsbesluit wijziging
(…) goedgekeurd dat de verruimde termijn al met ingang van 1
september 2012 kan worden toegepast.'

Heel
summier

Afwezig

Nee Latere
ingangsdatum

Verruiming termijn
overdrachtsbelasting

Financieel

Nee Begunstigend

Wens snelle
ingangsdatum

'Vooruitlopend op inwerkingtreding van dit besluit is bij
beleidsbesluit'

Heel
summier

Afwezig

Nee Latere
ingangsdatum

Gedeelt Herstelwetgeving:
elijk
verbetering tekst

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Andere
wijziging

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

Aandacht
parlement
m.b.t. TK

Eerder
Afwezig
oppakken/beter
doorpakken

Latere
ingangsdatum

Afwezig
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Nr. 2

Minis Aa Type
terie nta wet
l
we
tte
n

Type
wet
indien
kKB

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

Datum Stb.

68

FIN8

FIN

39

69

FIN9

FIN

40 rijksA
MvB

AMvB AMvB

2013, 16-1-2013
22

24-1-2013

70

FIN10

FIN

41 WFZ

WFZ

2013, 14-5-2013
183

71

FIN11

FIN

42 AMvB

AMvB AMvB

2013, 14-6-2013
224

72

FIN11

FIN

42

73

FIN11

FIN

42

74

FIN12

FIN

43 kKB

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

23-2-2013

1-1-2013

54

8

25-1-2013

1-1-2013

25

29-5-2013

15

30-5-2013

29-11-2011

25-6-2013

11

1-7-2013

AMvB

AMvB

AMvB

WFZ

AMvB AMvB AMvB Ja

2013, 16-9-2013
357

26-9-2013

10

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

Categorie
gevolgen

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

Afwezig

Ja

Nee Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Herstelwetgeving

Nietfinancieel

Nee Neutraal

Herstelwetgevin 'Met de redactionele aanpassing van de tweede volzin van
g
genoemd artikel 2 is geen inhoudelijke wijziging beoogd.' 'De
aanpassing van artikel 3, eerste lid, aanhef, van het Besluit
fiscale eenheid 2003 betreft een technische aanpassing in
verband met de invoeging, bij OFM 2013, van een volzin in
artikel 15, vierde lid, van de Wet Vpb 1969.' 'e aanpassing van
artikel 29, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit fiscale
eenheid 2003 betreft een technische aanpassing in verband
met de invoeging, bij OFM 2013, van een volzin in artikel 15,
vierde lid, van de Wet Vpb 1969.'

Andere
wijziging

Geheel

Aftrekbeperking voor
bovenmatige
deelnemingsrente in geval
van reorganisaties

Financieel

Nee Belastend

Geen reden II

Onbekend Afwezig

N.v.t.

549

Geheel

Keuze bij exitheffingen:
verschuiving
betalingstermijn

Nietfinancieel

Nee Neutraal

Restcatego Heel
rie
summier

Afwezig
Nee Restcategorie
('advies
conform')

1-1-2013

182

Gedeelt Herstelwetgeving: diverse
elijk
wijzigingen

Herstelwetg Restcategorie Nee Neutraal
eving
/combinatie

Herstelwetgevin 'Om de belastingschuldige deze keuzemogelijkheid te bieden,
g
wordt voorgesteld de Invorderingswet 1990 (IW 1990) met
terugwerkende kracht tot en met 29 november 2011, zijnde de
datum van het arrest inzake National Grid Indus, aan te
passen.'
Herstelwetgevin 'Met deze aanpassingen, die in verband met de datum waarop
g
de onjuiste verwijzingen zijn ontstaan terugwerken tot en met
1 januari 2013, is geen inhoudelijke wijziging beoogd.' 'Vanaf 1
januari 2013 is het betreffende zesde lid van artikel 9 van de
Algemene Ouderdomswet echter vernummerd tot vijfde lid. In
verband hiermee wordt deze verwijzing op dit punt met
terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 alsnog
aangepast.' 'Abusievelijk was hier nog geen rekening mee
gehouden in het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. Met
de onderhavige wijziging wordt dit met terugwerkende kracht
tot en met 1 januari 2013 hersteld.' 'De wijziging van artikel
24c, vijfde lid, onderdeel b, van het UBOB 1968 houdt verband
met de per 1 januari 2013 in plaats van de regeling van de
heffingsrente in werking getreden regeling van de
belastingrente. Inhoudelijk wijzigt er niets.'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

1-7-2013

1-1-2012

548

Herstelwetgeving

Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Neutraal
eving
g

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

1-7-2013

1-1-2007

2374

Herstelwetgeving

Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Neutraal
eving
g

Herstelwetgevin 'Per 1 januari 2012 is de Wet investeren in jongeren opgegaan
g
in de Wet werk en bijstand. Abusievelijk was hier nog geen
rekening mee gehouden in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting
1965 (UBLB 1965).'
Herstelwetgevin 'Abusievelijk is achterwege gelaten de verwijzing in artikel
g
10ab, vierde lid, van het UBLB 1965 per die datum aan te
passen.'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

27-9-2013

6-5-2008

1971

Herstelwetgeving: vergeten
artikel in werking te laten
treden

Herstelwetg Restcategorie Nee Neutraal
eving
/combinatie

Geheel

Geen, alleen gesteld dat TK

Heel
summier

Herstelwetgevin 'Per abuis heeft de inwerkingtreding van deze wijziging tot op Restcatego Heel
g
heden nog niet plaatsgevonden. Aangezien de melding van de rie
summier
fiscale component aan de Europese Commissie is gepubliceerd
in het Publicatieblad van de Europese Unie van 6 mei 2008 (Pb
EU 2008/C 111/06, onder nummer XA 416/07), voorziet het
onderhavige besluit in terugwerkende kracht tot en met 6 mei
2008.'

N.v.t.

Aandacht
parlement
m.b.t. TK

Beter nadenken

Afwezig

Nee Beter nadenken
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Nr.

Nr. 2

Minis Aa Type
terie nta wet
l
we
tte
n

75

FIN13

FIN

44 WFZ

76

FIN13

FIN

44

77

FIN13

FIN

78

FIN13

79

Type
wet
indien
kKB

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

Datum Stb.

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

WFZ

WFZ

25-10-2013

9

1-1-2014

1-1-2006

2923

Gedeelt Codificatie bestaande prakijk Nietelijk
financieel

WFZ

1-1-2014

1-1-2009

1827

44

WFZ

1-1-2014

1-1-2011

FIN

44

WFZ

1-1-2014

FIN13

FIN

44

WFZ

80

FIN13

FIN

44

81

FIN13

FIN

44

82

FIN14

FIN

45 WFZ

WFZ

WFZ

2013, 4-12-2013
538

17-12-2013

83

FIN15

FIN

46 WFZ

WFZ

WFZ

2013, 18-12-2013
567

84

FIN16

FIN

47 WFZ

WFZ

WFZ

2013, 18-12-2013
566

85

FIN16

FIN

47

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

Aandacht
parlement
m.b.t. TK

Afwezig

Nee Neutraal

T.g.v.
'De wijziging van artikel 27d van de Wet LB 1964 betreft de
Andere
uitvoeringsprakt codificatie van de in de praktijk reeds toegepaste wijze van
wijziging
ijk
heffing en afdracht van de zogenoemde bijdragevervangende
belasting, bedoeld in artikel 57, eerste of tweede lid, van de
Zorgverzekeringswet (heffing gelijktijdig met de loonbelasting
en afdracht op één aangifte, een en ander met
overeenkomstige toepassing van de regels die gelden voor de
heffing en invordering van de loonbelasting). Inhoudelijk wordt
derhalve geen wijziging beoogd. Aan de wijziging van artikel
27d van de Wet LB 1964 wordt terugwerkende kracht verleend
tot en met 1 januari 2006, zijnde de datum waarop de
betreffende bepalingen zijn ingevoerd.'

Heel
summier

Afwezig

Nee Grondigere
voorbereiding

Herstelwetgeving

Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Neutraal
eving
g

Herstelwetgevin 'Met deze aanpassing, die in verband met de datum waarop de Andere
g
onjuiste verwijzing is ontstaan terugwerkt tot en met 1 januari wijziging
2009, is geen inhoudelijke wijziging beoogd.'

Heel
summier

Afwezig

Nee Beter nadenken

1097

Vrijstelling heffing invoer
brandstoffen

Financieel

T.g.v.
'Met de toevoeging van de onderdelen s en t aan artikel 3.72, Restcatego Heel
uitvoeringsprakt eerste lid, van de DABES wordt beoogd de sinds 1 januari 2011 rie
summier
ijk
bestaande uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst/Caribisch
Nederland, die in overeenstemming is met de oorspronkelijke
bedoeling van de wetgever, met terugwerkende kracht tot
genoemde datum, te codificeren.'

Afwezig

Nee Grondigere
voorbereiding

1-1-2012

732

Herstelwetgeving

Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Neutraal
eving
g

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Nee Beter nadenken

1-1-2014

1-1-2013

366

Herstelwetgeving: divers
(>10 wijz.)

Herstelwetg Restcategorie Nee Neutraal
eving
/combinatie

Herstelwetgevin 'Omdat dit artikel 19g reeds per 1 januari 2012 is vervallen,
g
wordt aan het vervallen van artikel 8.1, derde lid, van de Wet IB
2001 terugwerkende kracht verleend tot en met 1 januari
2012.'
Herstelwetgevin Zeer divers
g

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Nee Beter nadenken

WFZ

1-1-2014

1-3-2013

307

Verlaagde btw-tarief op
arbeidskosten bij renovatie
en herstel van woningen

Financieel

Wens snelle
ingangsdatum

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Nee Latere
ingangsdatum

WFZ

1-1-2014

22-7-2013

164

Herstelwetgeving

Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Neutraal
eving
g

Herstelwetgevin 'Door de in de artikelen IV, onderdeel A, en V opgenomen
Andere
g
wijzigingen van respectievelijk de Wet Vpb 1969 en de Wet op wijziging
de dividendbelasting 1965 wordt deze onnauwkeurigheid in de
verwijzingen gecorrigeerd.'

Heel
summier

Afwezig

Ja

13

1-1-2014

1-2-2013

335

Gedeelt Wijziging n.a.v.
elijk
nationalisatie SNS Bank

Financieel

Nee Neutraal

T.g.v.
' Aan de wijziging wordt terugwerkende kracht verleend tot en Restcatego Heel
uitvoeringsprakt met 1 februari 2013. Daarmee wordt zeker gesteld dat SNS
rie
summier
ijk
REAAL N.V. ook na de nationalisatie
vennootschapsbelastingplichtig blijft (…).' 'Ook aan deze
wijziging wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 1
februari 2013. Dit om eventuele discussies te voorkomen (...).'

Afwezig

Nee Restcategorie

23-12-2013

5

1-1-2014

1-12-2013

32

Gedeelt Uitzondering op gebruik één Nietelijk
rekeningnummer
financieel
Belastingdienst bij
schuldhulpverlening

Nee Neutraal

Restcategorie

23-12-2013

5

1-1-2014

1-1-2012

732

Gedeelt Herstelwetgeving:
elijk
verduidelijking

1-1-2014

1-1-2013

366

WFZ

2013, 16-10-2013
413

Categorie
gevolgen

Herstelwetgeving: velerlei
aard/divers (6 wijzigingen)

Nee Begunstigend

Nee Begunstigend

Herstelwetg Verduidelijkin Nee Neutraal
eving
g

Herstelwetg Restcategorie Nee Neutraal
eving
/combinatie

'Om uitsteleffecten te voorkomen is reeds eerder bij
beleidsbesluit4 goedgekeurd dat vooruitlopend op de in dit
wetsvoorstel opgenomen wetswijziging het verlaagde btwtarief al met ingang van 1 maart 2013 kan worden toegepast.'

Beter nadenken

Afwezig

'Om ervoor te zorgen dat deze maatregel en de in artikel II,
onderdeel A, opgenomen uitzondering hierop op hetzelfde
moment in werking treden, wordt ingevolge artikel VI, tweede
lid, terugwerkende kracht tot en met 1 december 2013
verleend (…).'
Herstelwetgevin 'Aan de wijziging, waarmee uitsluitend wordt beoogd om de
g
tekst in overeenstemming te brengen met de bedoeling van de
wetgever, wordt terugwerkende kracht verleend (…).'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Ja

Eerder
Afwezig
oppakken/beter
doorpakken

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Nee Beter nadenken Afwezig

Herstelwetgevin Zeer divers
g

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig

Nee Beter nadenken
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terie nta wet
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wet
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Wette
n:
WFZ
en
AMvB

WM

Per.
TK

86

FIN16

FIN

47

WFZ

1-1-2014

22-7-2013

164

Herstelwetgeving:
verduidelijking

Herstelwetg Verduidelijkin Nee Neutraal
eving
g

87

FIN16

FIN

47

WFZ

1-1-2014

10-10-2013

84

Herstelwetgeving n.a.v.
arrest Hof van Justitie EU

Herstelwetg Restcategorie Nee Belastend
eving
/combinatie

88

FIN17

FIN

48 WFZ

1-1-2014

29-10-2012

430

89

FIN17

FIN

48

WFZ

1-1-2014

1-1-2013

366

90

FIN17

FIN

48

WFZ

1-1-2014

1-10-2013

93

91

FIN18

FIN

49 AMvB

1-1-2014

16-4-2008

2087

AMvB

1-1-2014

10-2-2009

1787

AMvB

1-1-2014

10-10-2010

1180

49

AMvB

1-1-2014

1-1-2013

366

Herstelwetgeving: vergeten
op te nemen
Herstelwetgeving

FIN

49

AMvB

1-1-2014

1-6-2013

215

Herstelwetgeving

FIN

49

AMvB

1-1-2014

21-10-2013

73

Herstructurering

FIN18

FIN

49

AMvB

25-2-2014

1-1-2014

56

Stakingsverlies

Herstelwetg
eving
Herstelwetg
eving
Herstelwetg
eving
Herstelwetg
eving
Herstelwetg
eving
Nietfinancieel
Financieel

92

FIN18

FIN

49

93

FIN18

FIN

49

94

FIN18

FIN

95

FIN18

96

FIN18

97

98

BZK1

BZK

50 AMvB

AMvB AMvB

2013, 11-12-2013
551

19-12-2013

8

20-12-2013

1-1-2013

354

Geheel

Pensioenregeling Appa

Financieel

99

BZK2

BZK

51 AMvB

AMvB AMvB

2013, 11-11-2013
462

21-11-2013

10

22-11-2013

1-7-2013

145

Geheel

Wijziging Bouwbesluit t.g.v.
verordening

Nietfinancieel

WFZ

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

WFZ

AMvB AMvB

2013, 18-12-2013
565

2013, 18-12-2013
569

Datum Stb.

23-12-2013

30-12-2013

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

5

12

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

Gedeelt Verhoogde vrijstelling
elijk
schenkbelasting

Categorie
gevolgen

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

Herstelwetgevin 'Aan deze wijziging wordt terugwerkende kracht verleend tot
g
en met 22 juli 2013, teneinde mogelijke onduidelijkheid op dit
punt te voorkomen.'
Herstelwetgevin 'Inwerkingtreding van deze bepaling op 10 oktober 2013 is
g
wenselijk om te voorkomen dat er vanaf die datum een
heffingsvacuüm ontstaat.'
Herstelwetgevin Geen, alleen gesteld dat TK
g

Andere
wijziging

Afwezig

Ja

Restcatego Heel
rie
summier

N.v.t.

Nee Restcategorie

Andere
wijziging

Afwezig

Afwezig

Nee Latere
ingangsdatum

Afwezig

N.v.t.

Nee Latere
ingangsdatum

Afwezig

Ja

Heel
summier

Financieel

Nee Begunstigend

Vastgoedbelasting verlaagd

Financieel

Nee Begunstigend

Wens snelle
ingangsdatum

Geen, alleen gesteld dat TK

Specifiek
jaar

Tijdelijke verruiming
schenkbelasting

Financieel

Nee Begunstigend

Wens snelle
ingangsdatum

Geen, alleen gesteld dat TK

Restcatego Afwezig
rie

Gedeelt Herstelwetgeving
elijk
Herstelwetgeving

Wetsverwijzin Nee Neutraal
g
Wetsverwijzin Nee Neutraal
g
Verbetering Nee Neutraal

Beter nadenken

Heel
summier
Heel
summier
Heel
summier
Heel
summier
Heel
summier
Afwezig

Afwezig

Nee Beter nadenken

Afwezig

Nee Beter nadenken

Afwezig

Nee Beter nadenken

Afwezig

Nee Beter nadenken

Afwezig

Nee Beter nadenken

Afwezig

Nee Restcategorie

Summier

Aanwezig

Nee Latere
ingangsdatum

Nee Belastend

Niet-tijdige
verwerking

Heel uitgebreid, o.a.: ' De in de wet Appa geregelde
Andere
(mogelijkheid tot) verlaging van pensioenaanspraken en
wijziging
pensioenrechten, als het ABP daartoe voor zijn eigen
pensioengerechtigden besluit, heeft betrekking op personen
die reeds in het genot zijn van een Appa-pensioen en op
personen die aanspraak maken op een Appa-pensioen. Voor de
eerste groep kan de verlaging kan pas ingaan nadat het
wetsvoorstel tot wet is verheven, in het Staatsblad is geplaatst
en in werking is getreden. Voor diegenen die nog niet een Appapensioen genieten maar wel een aanspraak op het Appapensioen hebben, geldt wel een terugwerkende kracht. Dat
neemt niet weg dat een verlaging zal moeten voldoen aan
zekere eisen. Zo zal er sprake moeten zijn van een
gerechtvaardigd algemeen belang dat door de verlaging wordt
gediend en zal de verlaging een proportioneel karakter moeten
hebben.'

Uitgebreid Afwezig

Nee Neutraal

Geen reden II

'Hierbij wordt opgemerkt dat het ontwerp van dit besluit in het Andere
kader van de voorhangprocedure als bedoeld in artikel 2, zesde wijziging
lid, van de Woningwet, aan beide kamers der Staten-Generaal
is overgelegd.'

Afwezig

Nee Belastend

Afwezig

Latere
ingangsdatum

Andere
wijziging
Andere
wijziging
Andere
wijziging
Andere
wijziging
Andere
wijziging
Bekendma
king
Herstelwetgevin 'Aangezien de maatregel ziet op het tegengaan van oneigenlijk Onbekend
g
gebruik en de maatregel voldoende kenbaar is door plaatsing in
het Staatsblad wordt aan deze maatregel terugwerkende
kracht verleend tot en met 1 januari 2014.'

Wetsverwijzin Nee Neutraal
g
Wetsverwijzin Nee Neutraal
g
Nee Neutraal

Herstelwetgevin
g
Herstelwetgevin
g
Herstelwetgevin
g
Herstelwetgevin
g
Herstelwetgevin
g
Geen reden
Geen, alleen gesteld dat TK

Aandacht
parlement
m.b.t. TK

Nee Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Afwezig
Nee Eerder
('advies
oppakken/beter
conform')
doorpakken
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Nr.

Nr. 2

Minis Aa Type
terie nta wet
l
we
tte
n

100

BZK3

BZK

101

BZK4

102

Type
wet
indien
kKB

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

Datum Stb.

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

52 WFZ

WFZ

WFZ

2013, 10-7-2013
320

26-7-2013

16

27-7-2013

1-1-2013

208

Geheel

Wijziging pensioenwet t.g.v. Financieel
verhoging pensioenleeftijd

BZK

53 AMvB

AMvB AMvB

2013, 3-7-2013
303

19-7-2013

16

20-7-2013

1-1-2013

201

Geheel

Opklassificatie t.b.v.
bezoldiging politieke
gezagsdragers

BZK5

BZK

54 WFZ

WFZ

2013, 3-7-2013
284

12-7-2013

9

13-7-2013

1-1-2013

194

Geheel

103

BZK6

BZK

55 AMvB

AMvB AMvB

2013, 28-1-2013
32

8-2-2013

11

9-2-2013

10-10-2010

854

Geheel

104

BZK6

BZK

55

AMvB

9-2-2013

1-1-2011

105

BZK6

BZK

55

AMvB

9-2-2013

106

BZK6

BZK

55

AMvB

107

BZK7

BZK

56 AMvB

WFZ

AMvB AMvB

2013, 15-1-2013
27

5-2-2013

21

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Nee Belastend

Niet-tijdige
verwerking

'Dat ongewenste effect wordt voorkomen door de wet
Andere
terugwerkende kracht te geven tot en met 1 januari 2013.' 'De wijziging
terugwerkende kracht is in de meeste gevallen niet bezwaarlijk,
omdat zij ongewenste effecten tegen gaat en begunstigend
werkt voor de betrokkene. Zoals in het hiervoor gegeven
voorbeeld waarbij de uitkering met een maand kan worden
verlengd. In enkele andere gevallen is het wenselijk om een
bijzondere regeling te treffen.'

Nee Begunstigend

Geen reden

Niets gesteld over TK

Invoering verhuurderheffing Financieel
over 2013

Nee Belastend

Restcategorie

' De Wet verhuurderheffing zoals deze door dit voorstel wordt Specifiek
gewijzigd treedt in werking met ingang van de dag na de datum jaar
van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en
werkt dan terug tot en met 1 januari 2013. Hiermee wordt
bewerkstelligd dat de Wet verhuurderheffing op de manier
gaat werken die door de Tweede Kamer is geaccordeerd, en al
enige tijd publiek en bij de betrokken sector kenbaar is.
Daarnaast is van belang dat de beschikkingen houdende de
waardevaststelling uit hoofde van de Wet waardering
onroerende zaken worden verzonden aan de belanghebbende
aan het begin van het kalenderjaar. Als deze gegevens op het
tijdstip van verschuldigdheid, later dan het begin van het
kalenderjaar, niet meer actueel zouden zijn, zou dit tot
onduidelijkheid kunnen leiden.'

Herstelwetgeving

Herstelwetg Verbetering
eving

Nee Begunstigend

Herstelwetgevin 'met ingang van 10 oktober 2010 per abuis niet de actuele
g
salarisbedragen zijn overgenomen voor de politieke
gezagdragers van Bonaire. Bij de aanpassingen per 1 januari
2011 is hierdoor eveneens van foutieve bedragen uitgegaan
(...). Overigens zijn wel de juiste bedragen uitbetaald.'

771

Herstelwetgeving

Herstelwetg Verbetering
eving

Nee Begunstigend

Herstelwetgevin 'met ingang van 10 oktober 2010 per abuis niet de actuele
g
salarisbedragen zijn overgenomen voor de politieke
gezagdragers van Bonaire. Bij de aanpassingen per 1 januari
2011 is hierdoor eveneens van foutieve bedragen uitgegaan
(...). Overigens zijn wel de juiste bedragen uitbetaald.'

10-10-2011

489

Herstelwetgeving

Herstelwetg Verbetering
eving

9-2-2013

1-1-2012

406

Herstelwetgeving

Herstelwetg Verbetering
eving

6-2-2013

1-1-2011

768

Geheel

Categorie
gevolgen

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

Financieel

Verdeling decentralisatie- en Financieel
integratie-uitkeringen uit
het provincie- en
gemeentefonds

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Summier

Onbekend Afwezig

Afwezig

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

Nee Eerder
Aanwezig
oppakken/beter
doorpakken

Afwezig
Nee Eerder
('advies
oppakken/beter
conform')
doorpakken

Summier

Aanwezig

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Beter nadenken

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Beter nadenken

Nee Begunstigend

Herstelwetgevin 'was ten onrechte nog bepaald dat de pensioengrondslag wordt Andere
g
aangepast indien de bezoldiging van de ambtenaren wordt
wijziging
verhoogd in verband met een stijging van het prijsindexcijfer
van de gezinsconsumptie.'

Heel
summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Beter nadenken

Nee Begunstigend

Herstelwetgevin 'Op grond van de afspraken in die
Andere
g
arbeidsvoorwaardenovereenkomst krijgen ambtenaren die
wijziging
minder dan 23 vakantiedagen hadden er per 1 januari 2012 elk
jaar een dag bij tot het niveau van 23 dagen is bereikt.'

Heel
summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Beter nadenken

Nee Neutraal

Geen reden

Heel
summier

Afwezig

Andere
wetsystematiek

'Terugwerkende kracht levert geen nadeel op voor de
Specifiek
provincies en de gemeenten. Zij hebben de uitkeringen reeds jaar
bij voorschot ontvangen op basis van artikel 15 van de
Financiële – verhoudingswet. Over de voorlopig vastgestelde
omvang ervan waren zij reeds bij circulaires voor de fondsen op
de hoogte gesteld.'

Aandacht
parlement
m.b.t. TK

Ja

Ja

Latere
ingangsdatum

Aanwezig
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Nr. 2

Minis Aa Type
terie nta wet
l
we
tte
n

Type
wet
indien
kKB

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

Datum Stb.

108

BZK7

BZK

56

109

BZK8

BZK

57 WFZ

WFZ

WFZ

2012, 1-11-2012
551

13-11-2012

110

BZK9

BZK

58 WFZ

WFZ

WFZ

2012, 7-6-2012
277

111

BZK10

BZK

59 AMvB

AMvB AMvB

112

BZK11

BZK

60 AMvB

AMvB AMvB

113

BZK11

BZK

60

114

BZK11

BZK

115

BZK11

116

BZK11

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

6-2-2013

1-1-2009

1498

12

14-11-2012

1-1-2011

684

Geheel

27-6-2012

20

28-6-2012

1-1-2010

910

2012, 18-6-2012
279

27-6-2012

9

28-6-2012

1-1-2011

2012, 29-3-2012
154

13-4-2012

15

14-4-2012

AMvB

60

BZK

BZK

AMvB

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

Categorie
gevolgen

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

Ja

Aandacht
parlement
m.b.t. TK

Uitkeringen gemeenten
WMO

Financieel

Nee Neutraal

Geen reden

'Terugwerkende kracht levert geen nadeel op voor de
Specifiek
provincies en de gemeenten. Zij hebben de uitkeringen reeds jaar
bij voorschot ontvangen op basis van artikel 15 van de
Financiële – verhoudingswet. Over de voorlopig vastgestelde
omvang ervan waren zij reeds bij circulaires voor de fondsen op
de hoogte gesteld.'

Heel
summier

Afwezig

Dienstauto voorzitters
Tweede Kamer en Eerste
Kamer

Financieel

Nee Begunstigend

Geen reden

'In financiële paragraaf: 'Met de regeling inzake het gebruik
door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer van een
dienstauto met chauffeur wordt een juridische basis gegeven
aan een situatie die in de praktijk al was gegroeid.'

Andere
wijziging

Afwezig

Afwezig
Nee Eerder
Afwezig
('advies
oppakken/beter
conform')
doorpakken

Gedeelt Verlaging subsidies politieke Financieel
elijk
partijen

Nee Belastend

Wens snelle
ingangsdatum

Geen. Tijdens handelingen: 'Dit debat met politieke partijen
wordt al sinds 2008 gevoerd, dus dit is geen onverwacht
voorstel. De partijen zien dit voorstel al meer dan vijf jaar
aankomen en zij hebben al twee jaar voordeel.'

Specifiek
jaar

Afwezig

N.v.t.

545

Geheel

Arbeidsvoorwaardenregeling Niet: studiefaciliteiten
financieel

Nee Neutraal

Wens snelle
ingangsdatum

'Gelet op de dringende behoefte aan de regeling van
Onbekend Heel
studiefaciliteiten is in overeenstemming met de bonden voor
summier
overheidspersoneel aan het besluit terugwerkende kracht
verleend tot en met 1 november 2011. De regeling geldt alleen
ten aanzien van het volgen van studies, waartoe na 31 oktober
2011 opdracht is gegeven of toestemming is verleend.'

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Eerder
oppakken/beter
doorpakken

1-1-2010

835

Geheel

Verdeling decentralisatie- en Financieel
integratie-uitkeringen uit
het provincie- en
gemeentefonds

Nee Neutraal

Geen reden

' Terugwerkende kracht levert geen nadeel op voor de
Specifiek
provincies en de gemeenten. Zij hebben de uitkeringen reeds jaar
bij voorschot ontvangen op basis van artikel 15 van de
Financiële-verhoudingswet. Over de voorlopig vastgestelde
omvang ervan waren zij reeds bij circulaires voor de fondsen op
de hoogte gesteld.'

Heel
summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Andere
wetsystematiek

14-4-2012

1-1-2008

1566

Uitkering WMO

Financieel

Nee Neutraal

Geen reden

' Terugwerkende kracht levert geen nadeel op voor de
Specifiek
provincies en de gemeenten. Zij hebben de uitkeringen reeds jaar
bij voorschot ontvangen op basis van artikel 15 van de
Financiële-verhoudingswet. Over de voorlopig vastgestelde
omvang ervan waren zij reeds bij circulaires voor de fondsen op
de hoogte gesteld.'

Heel
summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Andere
wetsystematiek

AMvB

14-4-2012

1-1-2009

1200

Uitkering WMO maatregelen Financieel
psychosociale problemen

Nee Neutraal

Geen reden

' Terugwerkende kracht levert geen nadeel op voor de
Specifiek
provincies en de gemeenten. Zij hebben de uitkeringen reeds jaar
bij voorschot ontvangen op basis van artikel 15 van de
Financiële-verhoudingswet. Over de voorlopig vastgestelde
omvang ervan waren zij reeds bij circulaires voor de fondsen op
de hoogte gesteld.'

Heel
summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Andere
wetsystematiek

60

AMvB

14-4-2012

1-1-2009

1200

Verdeling decentralisatie- en Financieel
integratie-uitkeringen uit
het provincie- en
gemeentefonds

Nee Neutraal

Geen reden

'Terugwerkende kracht levert geen nadeel op voor de
Specifiek
provincies en de gemeenten. Zij hebben de uitkeringen reeds jaar
bij voorschot ontvangen op basis van artikel 15 van de
Financiële-verhoudingswet. Over de voorlopig vastgestelde
omvang ervan waren zij reeds bij circulaires voor de fondsen op
de hoogte gesteld.'

Heel
summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Andere
wetsystematiek

60

AMvB

14-4-2012

1-1-2008

1566

Verdeling decentralisatie- en Financieel
integratie-uitkeringen uit
het provincie- en
gemeentefonds

Nee Neutraal

Wens snelle
ingangsdatum

'Terugwerkende kracht levert geen nadeel op voor de
Specifiek
provincies en de gemeenten. Zij hebben de uitkeringen reeds jaar
bij voorschot ontvangen op basis van artikel 15 van de
Financiële-verhoudingswet. Over de voorlopig vastgestelde
omvang ervan waren zij reeds bij circulaires voor de fondsen op
de hoogte gesteld.'

Heel
summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Andere
wetsystematiek

Ja

Andere
wetsystematiek

Latere
ingangsdatum

Aanwezig
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Minis Aa Type
terie nta wet
l
we
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n

Type
wet
indien
kKB

117

OCW2

OCW 61 AMvB

118

OCW2

OCW 61

119

OCW3

OCW 62 kKB

120

OCW4

OCW 63 AMvB

121

OCW5

OCW 64 kKB

122

OCW6

OCW 65 AMvB

123

OCW7

OCW 66 AMvB

124

OCW8

OCW 67 kKB

WFZ

125

OCW9

OCW 68 kKB

126

OCW9

OCW 68

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

AMvB AMvB

2012, 26-9-2012
461

Datum Stb.

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

Categorie
gevolgen

12-10-2012

16

1-1-2013

1-1-2012

367

Nietfinancieel

Nee Neutraal

13-10-2012

1-9-2012

43

Gedeelt Introductie Centraal register
elijk
inschrijvingen hoger
onderwijs (en 2: intrekking
besluit)
Actualisatie opleidingen
aanvullende eisen

Nietfinancieel

AMvB

AMvB AMvB AMvB Ja

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

T.g.v.
'Deze bepaling treedt in werking met terugwerkende kracht
uitvoeringsprakt aangezien het van belang is een rechtsgrond aan de
ijk
uitvoeringspraktijk van 2012 te geven.'

Specifiek
jaar

Heel
summier

Afwezig

Nee Grondigere
voorbereiding

Nee Neutraal

Geen reden

Geen

Specifiek
jaar

Afwezig

Afwezig

Nee Eerder
oppakken/beter
doorpakken

'Het Experimenteerbesluit werkt begunstigend voor de
leerlingen die zijn gestart met een leergang vm2 en deze nog
niet hebben afgerond.'

Andere
wijziging

Heel
summier

Afwezig
Nee Eerder
('advies
oppakken/beter
conform')
doorpakken

Specifiek
jaar

Heel
summier

Afwezig
Nee Eerder
('advies
oppakken/beter
conform')
doorpakken

'Het is namelijk van belang dat de desbetreffende wijzigingen Andere
gelden zodra het vavo niet meer uit het educatiebudget wordt wijziging
bekostigd.'

Heel
summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Eerder
oppakken/beter
doorpakken
Eerder
oppakken/beter
doorpakken

2012, 17-9-2012
479

19-10-2012

32

20-10-2012

1-8-2012

81

Geheel

Voortzetting experimenten Nieto.g.v. nieuwe regeling n.a.v. financieel
uitgewerkt besluit

Nee Neutraal

Geen reden II

2012, 31-10-2012
534

2-11-2012

2

3-11-2012

1-1-2012

308

Geheel

Experiment
prestatiebekostiging hoger
onderwijs

Financieel

Nee Neutraal

T.g.v.
'De terugwerkende kracht van de inwerkingtreding houdt
uitvoeringsprakt verband met de omstandigheid dat de procedure voor het
ijk
indienen en beoordelen van plannen is gestart voordat het
onderhavige besluit in werking is getreden. De voorschriften
die daaromtrent in dit besluit worden gegeven wijken niet af
van de mededelingen die in de vorm van correspondentie met
de VSNU en HBO-raad en de individuele instellingen zijn
gedaan. De feitelijke gang van zaken wordt door de
inwerkingtreding met terugwerkende kracht juridisch
ondubbelzinnig geregeld.'

2013, 22-3-2013
124

3-4-2013

12

4-4-2013

1-1-2013

94

Geheel

Rijksbijdrage vavo

Financieel

Nee Begunstigend

Niet-tijdige
verwerking

AMvB AMvB

2013, 15-7-2013
317

26-7-2013

11

27-7-2013

1-5-2013

88

Gedeelt Experiment BSA na eerste
elijk
jaar

Nietfinancieel

Nee Neutraal

T.g.v.
'De terugwerkende kracht van de inwerkingtreding houdt
Onbekend Heel
uitvoeringsprakt verband met de omstandigheid dat de procedure voor
summier
ijk
aanmelding voor deelname aan het experiment is gestart
voordat het onderhavige besluit in werking is getreden. De
instellingen en de studentenorganisaties zijn in een vroeg
stadium over het ontwerp van dit besluit op de hoogte
gebracht en hebben daarop hun planvorming en
informatievoorziening aan (aankomende) studenten op gang
gebracht. Tevens zijn de instellingen eind april 2013 schriftelijk
geïnformeerd over de voorschriften die daaromtrent in dit
besluit worden gegeven. De feitelijke gang van zaken wordt
door de inwerkingtreding met terugwerkende kracht juridisch
ondubbelzinnig geregeld.'

Aanwezig

Ja

AMvB AMvB

2013, 10-7-2013
323

30-7-2013

20

31-7-2013

1-8-2011

731

Geheel

Inrichting SCS school: allerlei Nietvoorwaarden inrichting
financieel
school, o.a. examens

Nee Neutraal

Geen reden II

'Deze terugwerkende kracht geeft geen problemen omdat het Specifiek
besluit geen belastende bepalingen bevat. Het creëert namelijk jaar
een juridische basis voor de bestaande uitvoeringspraktijk die
nog niet in regelgeving was neergelegd. Daarmee wordt met
terugwerkende kracht de rechtmatigheid van de bekostiging
geborgd.'

Heel
summier

Afwezig

Nee Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Ja

2013, 24-9-2013
377

16-10-2013

22

17-10-2013

1-9-2013

47

Geheel

Nieuw toets Ad-programma Nietfinancieel

Nee Neutraal

Geen reden II

Niets gesteld over TK

Andere
wijziging

Afwezig

N.v.t.

Ja

AMvB AMvB AMvB Ja

2013, 4-11-2013
452

14-11-2013

10

15-11-2013

1-1-2013

319

Gedeelt Herstelwetgeving: wijziging
elijk

15-11-2013

1-8-2013

107

Koningsdag i.p.v.
koninginnedag

AMvB AMvB

AMvB AMvB AMvB Ja

WFZ

WFZ

AMvB

Eerder
Aanwezig
oppakken/beter
doorpakken

Herstelwetg Wetsverwijzin Nee Neutraal
eving
g

Herstelwetgevin 'Daarbij is verzuimd om twee verwijzingen naar vervallen
g
onderdelen aan te passen.'

Andere
wijziging

Afwezig

Afwezig
Nee Beter nadenken
('advies
conform')

Nietfinancieel

Niet-tijdige
verwerking

Andere
wijziging

Afwezig

Afwezig
Nee Eerder
('advies
oppakken/beter
conform')
doorpakken

Nee Neutraal

'Afhankelijk van het moment van publicatie van dit besluit zal
mogelijk tevens terugwerkende kracht worden verleend aan
(…).'

Aandacht
parlement
m.b.t. TK
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Nr.

Nr. 2

Minis Aa Type
terie nta wet
l
we
tte
n

127

OCW10 OCW 69 kKB

128

OCW11 OCW 70 WFZ

Type
wet
indien
kKB

Wette
n:
WFZ
en
AMvB

Werki kKB Public Datum
ngsm. met atie
handtek.
: WFZ NvT Stb.
Koning
en
AMvB

AMvB AMvB AMvB Ja

WFZ

WFZ

Datum Stb.

Per. IWT
Koni
ng
en
Stb.

WM

Per.
TK

In
Onderwerp
hoeverr
e wet
met TK

Categorie
gevolgen

2013, 11-12-2013
547

18-12-2013

7

19-12-2013

1-8-2013

141

Geheel

Nietfinancieel

2013, 18-12-2013
570

23-12-2013

5

24-12-2013

1-1-2013

358

Gedeelt Melding concentratie
elijk
omroepvereniging

Nietfinancieel

Wijziging kerndoelen WEC

Subcategorie Stra Gevolgen TK
herstelwetge fbep voor
ving
alin rechtssubject
gen

Reden TK

Uitwerking toelaatbaarheid TK

Aansluiting Motiverin Aandacht
spunt WM g
voor TK in
rechtvaar advies RvS
diging TK

Voo Hoe was TK te
rzie voorkomen
nba geweest
arhe
id

Nee Neutraal

Geen reden II

'Vanwege de genoemde samenhang werkt het Besluit kwaliteit Andere
(v)so terug tot en met 1 augustus 2013. Die datum is via diverse wijziging
kanalen, zoals (…), gecommuniceerd naar het onderwijsveld,
dat geldt ook voor de inhoud van het Besluit kwaliteit (v)so.'

Summier

Afwezig
Ja
('advies
conform')

Nee Begunstigend

T.g.v.
'Het voornemen tot concentratie heeft in 2013 een concrete
Specifiek
uitvoeringsprakt vorm gekregen. Daarom vangt de periode van de afwijking aan jaar
ijk
op 1 januari 2013 en zal deze bepaling terugwerkende kracht
krijgen.'

Heel
summier

N.v.t.

Aandacht
parlement
m.b.t. TK

Eerder
oppakken/beter
doorpakken

Nee Eerder
Afwezig
oppakken/beter
doorpakken
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Waar een wil is, is een weg (lees: wet met terugwerkende kracht)

