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BEPALING UIT HET REGLEMENT
Een werk, dat iemand in bruikleen heeft, mag
door hem in geen geval worden uitgeleend.

-.

,

Stellingen

bij

:

L.G.M.

Stevens

I.

"Belasting

naar

draagkracht".

1.

Individuele belastingheffing van de huwelijkspartners heeft
met emancipatie van de vrouw niets te maken. Sterker, het is
een storende faktor, omdat ie partners gedrongen worden hun
rolgedrag zodanig te constr, ren dat het meest gunstige fiscale resultaat wordt verkre

2.

Het huidige successierecht kan beter worden gesplitst in een
zakelijke boedelbelasting op basis van een erfrecht van de
staat met een stijgend tarief bij afnemende graad van verwantschap van de overige erfgenamen en in een persoonlijke
draagkrachtheffing, waartoe de netto erfrechtelijke verkrijging als inkomen dient te worden aangemerkt.

3.

Door de stijging van de belastingdruk en de toeneming van
het bewustzijn daarvan zullen steeds zwaardere eisen worden
gesteld aan de definitie van het inkomensbegrip. Aan de belastingplichtige zullen - ook buiten de sfeer van de onder-

neming - steeds meer administratieve verplichtingen worden
opgelegd, hetgeen extra zorg voor de bescherming van de privacy van de burger noodzakelijk maakt.

4.

De veelheid van gehanteerde inkomensbegrippen, progressielijnen mdt of zonder zaagtandeffekten van de afzonderlijke
regelingen maken het totale verloop van de progressielijn
volstrekt ondoorzichtig. Men dient te komen tot een soort
Coordinatiewet Inkomensbegrip. Deze wet zou voorts moeten
bepalen dat bij elke tariefwijziging van een publiekrechtelijke inkomensafhankelijke bijdrage moet worden beci jferd
welk effekt deze wijziging zal hebben op het totale verloop
van de marginale belastingdruk.

5.

Hofstra gaat er in zijn voorstel voor inflatieneutrale belastingheffing ten onrechte van uit dat de verkrijgingsprijs
van de aandelen niet behoeft te worden geYndexeerd.

6.

De wetgever dient nadere regels te geven met betrekking tot
de termijnen waarbinnen de inspecteur een beschikking moet
nemen of een uitspraak moet doen. Voorts zou de regeling,
zoals neergelegd in de Wet Arob artikel 3, ook in het fiscale recht van toepassing moeten worden verklaard.
N.B.: Art. 3 Wet Arob: "Met een beschikking wordt een weigering om een beschikking te geven gelijk gesteld. Het
administratief orgaan wordt geacht het geven van een
beschikking te hebben geweigerd, wanneer de wettelijk
gestelde termijn voor het nemen van een beschikking is
verstreken, zonder dat een beschikking is gegeven of bij het ontbreken van zulk een termijn - wanneer niet
binnen redelijke tijd een beschikking is gegeven".

7.

Een rentbelasting in de vorm van een buitenkansbelasting is
een ondeugdelijk instrument voor de ordening van het produktieproces, omdat hiermede, anders dan geldt voor een produktiebelasting of een accijns volgens het schadevergoedingsbeginsel, een onjuiste toerekening van de maatschappelijke offers van het voortbrengingsproces wordt verkregen.

8.

De aftrekbaarheid van de rentekosten over het vreemde vermo-

gen van een belastingplichtig lichaam bij het bepalen van
het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting en de
onmogelijkheid de vergoedingen aan de eigen-vermogensverschaffers in aftrek te brengen, tast de evenwichtigheid van
de financiole structuur van het lichaam aan. Het weerstandsvermogen van de onderneming komt daardoor onder te grote
druk te staan.

9.

De combinatie van WIR en SIR zoals deze door de Nederlandse
wetgever is toegepast, zou, indien een Nederlandse belastingplichtige in analoge gevallen van een dergelijke constructie gebruik zou hebben gemaakt, het gevaar lopen als
fraus legis ter zijde te worden gesteld.

10. De bepaling van de grootte van de backservice voor pensioen-

verplichtingen dient afhankelijk te zijn van het gekozen
stelsel van opbouw van het doelvermogen. Elk opbouwstelsel
heeft dus zijn eigen backservice.

11. Onzorgvuldige bewaking van leggerarchieven van de belasting-

dienst geeft blijk van onvoldoende belangstelling voor de
bescherming van de privacy van de burgers.

12. De weekenddienstregelingen voor huisartsen moeten gebonden
worden aan de beperking dat het totale verzorgingsgebied
niet groter mag zijn dan x km2 en de gecombineerde praktijken in hun totaliteit niet meer dan y pationten mogen omvatten.

13. De leeftijdsaanduiding op gezelschapsspelen van 8 tot 80
jaar is onnodig kwetsend voor de 80-plus'ers.

14. De tekst van het randschrift "God zij met ons" op de Nederlandse guldens en rijksdaalders zou beter kunnen worden vervangen door de spreuk "Ieder voor zich, God voor ons allen".
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Voorwoord

Veelal wordt de voltooiing van een proefschrift gezien als een
persoonlijke krachltoer die de promovendus moet volbrengen na
een periode van betrekkelijke afzondering. Wat hiervan zii,

dit proefschrift kan deze kwalificatie niet verkrijgen. De
totstandkoming van dit werkstuk zou niet mogelijk zijn geweest
zonder de enthousiaste en inspirerende medewerking van de personen in mijn onmiddellijke omgeving.

De wetenschappelijke en vooral de morele ondersteuning van
mijn promotores prof.dr. D. Brull en prof.dr. J.E.A.M. van
Dijck zijn van onschatbare waarde geweest. De kritische open/of aanmerkingen van de heren prof.dr. S. Cnossen, mr. G.
van der Kolk, drs. J.J.R. Roes, mr. L.T.A. Rutges, prof.dr.
M.G. Plattel en mr. G.A.M. Stevens die minitieus (gedeelten
van) het manuscript hebben doorgewerkt, zijn mii tot grote
steun geweest in mijn pogingen het onderwerp in de greep te
krijgen.

Ik ben zeer erkentelijk voor de verleende hulp door de Consumentenbond, die mij in staat heeft gesteld een nagenoeg onontgonnen terrein te betreden. De assistentie van drs. J. Lau die

op statistisch gebied werd verleend is mij zeer van nut geweest, alsmede die van dr. M.M. Nagels van het Computerinstituut Woudestein.
Zonder de medewerking van mijn collega's van het Fiscaal-Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam op wetenschappelijk of administratief terrein zou het werken aan
dit proefschrift niet in zulke prettige sfeer zijn verlopen
als thans het geval is geweest. Met name wil ik mijn waardering tot uitdrukking brengen voor de wijze waarop mevrouw M.
Sjerp-Van Velzen erin is geslaagd mijn manuscript om te zetten
in machineschrift.

Prinsenbeek, 1 december 1979
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Inleiding

In zijn inaugurele rede "Op zoek naar een aanvaardbare verdeling" stelt Wolfson: "Erkenning dat vrije mensen geen opperste
economische, ethische of ideologische maatstaf voor hun doen en
laten kan worden opgelegd, maakt het ons niet gemakkelijker bij
het zoeken naar criteria voor een inkomenspolitiek. Bij ontstentenis van een objectieve, duidelijk omschreven exogene norm zullen we na moeten gaan, over welke opvattingen omtrent de verdeling we het eens kunnen worden" (1). Op deze wijze wordt duidelijk tot uitdrukking gebracht dat de normstelling de resultante
is van een -ingewikkeld- maatschappelijk proces waarvan de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat.
De beginselen die aan deze normstelling ten grondslag liggen

zijn naar hun aard niet zintuigelijk waarneembaar en evenmin
kwantificeerbaar, doch dit neemt niet weg dat zij toch object
van wetenschapsbeoefening kunnen zijn. In dit onderzoek zal de
aandacht vooral worden gericht op de aanvaarding en de uitwerking van het beginsel van belastingheffing naar draagkracht.
Hierbij kunnen wij ons niet beperken tot de mentale aanvaarding,
doch moeten wij ook de dieper gelegen vitale aanvaarding in de
beschouwing betrekken. De formele keuze voor toepassing van dit
beginsel behoeft immers niet te impliceren dat men zich ook volgens dit beginsel gedraagt.
Alhoewel dit onderzoek gericht is op de aanvaarding van de

gestelde norm en als zodanig geen normstellend karakter heeft
ligt het normbesef zo zeer besloten in het mens-zijn, dat de wetenschapsbeoefenaar daarvan niet kan abstraheren. Wetenschapsbeoefening is mensenwerk en is daarom nimmer te isoleren van de
normstelling. Het positivistische uitgangspunt dat de wetenschap

waardevrij behoort te zijn kan in zijn uiterste consequenties
leiden tot totalitarisme, waarin aan de mens een eigen normontwikkeling wordt onthouden. Deze studie beoogt derhalve geen
waardevrije uiteenzetting te zijn. Zou dit doel wel zijn nagestreefd, dan zouden "niet-wetenschappelijke" normatieve elementen impliciet in een wetenschappelijke discussie zijn betrokken,

ofwel zou een louter technisch rechtvaardigheidsbegrip worden
gehanteerd dat geen normatief karakter heeft en daarmee inhoudsloos wordt, hetgeen zou kunnen
ring (3).

leiden tot begripsmatige verwar-
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Als maatschappelijk vereiste ten aanzien van de belastingheffing geldt dat deze aanvaardbaar moet zijn, d.w.z. dat er van
een zodanige aanvaarding van de belastingheffing door de samen-

leving sprake moet zijn dat de feitelijke gedragingen van de
burgers in de vrije samenleving gericht zijn op de verwezenlijking van de met de belastingheffing beoogde doeleinden. Naarmate
de preferentieschema's van de leden van de samenleving gekenmerkt worden door een grotere verscheidenheid zal het moeilijker
worden om een belastinghefing te realiseren die mentaal en vitaal aanvaardbaar is voor alle maatschappelijke geledingen. Het
draagvlak van de voorgeschreven fiscale gedragsregels kan bij
een al te grote verscheidenheid van preferenties te gering worden om als basis te kunnen dienen voor een tot wet geformaliseerde algemene gedragsregel. Afkondiging van een dergelijke wet
zou geschieden op straffe van burgerlijke ongehoorzaamheid. Een
hoge belastingdruk is in een democratie derhalve slechts mogelijk bij een grote mate van homogeniteit in de preferentieschema's en bij een hechte solidariteit van de burgers onderling.
Buiten de democratische orde kan een hoge belastingdruk worden
gerealiseerd door terreur, pressie of propaganda (3). Het democratische proces vordert dat de leden van de gemeenschap zich
betrokken voelen bij de belangen van de gemeenschap. De aanvaardbaarheid van belastingen moet altijd tegen deze, steeds
wisselende, achtergrond worden belicht.
In de onderhavige studie zal de aanvaarding van het beginsel
van belastingheffing naar draagkracht op de genoemde twee niveaus worden behandeld, te weten: het mentale en het vitale niveau. In de mentale sfeer wordt de aandacht gericht op de vraag
hoe naar het oordeel van de burger het fiscale gedrag behoort te
zijn. In de vitale sfeer zal de aandacht van het "behoren"
worden afgewend en worden gericht op het werkelijke gedrag.
Het beginsel van de belastingheffing naar draagkracht kan
echter niet geisoleerd van andere beginselen worden bestudeerd.
Nadat in hoofdstuk 1 verantwoording is afgelegd van de methode
van onderzoek, zal in hoofdstuk 2 de relatie tussen de belastingheffing en de rechtswetenschap aan de orde worden gesteld.
Binnen de rechtswetenschap wordt getracht de rechtsgebruiken in
hun causale samenhang te omschrijven en te verklaren (4). Het is

de taak van de rechtswetenschap op te sporen wat de burgers
"rechtens" achten. Op basis van deze kennis dient de wetgever
het behoorlijke gedrag in wetten vast te leggen, waarbij visie,
intuYtie en verbeeldingskracht op de totstandkoming van de wet
van grote invloed zijn (5). Pas wanneer de wet door de samenleving als gedragsregel wordt aanvaard is de wet onderdeel van het
rechtsstelsel geworden.Voor onderzoek omtrent deze aanvaarding
kan men gebruik maken van rechtssociologische of rechtspsychologische onderzoekmethoden. Aan de hand van de wetenschappelijke
resultaten van dergelijk onderzoek zal de wetgever kunnen terugkoppelen en moeten bijsturen opdat hij niet uit het spoor loopt
van de maatschappelijke aanvaardbaarheid. Ook de wetgever is tot
deze wetenschappelijke feed-back gehouden. Belastingsociologie,
belastingpsychologie, belastingcriminologie, etc. is voor nader
20
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inzicht in de aanvaarding van de belastingheffing noodzakelijk.
In de hoofdstukken 12 t/m 15 zal daarom meer in het bijzonder
aandacht worden besteed aan de problematiek van de vitale aanvaarding van de belastingheffing. Soms is mentale aanvaarding
van de belastingheffing slechts schijn, omdat deze niet doordringt tot de vitale sfeer. Afwenteling, ontduiking en ontgaan
van belasting zijn symptomen van deze slechts schijnbare aanvaarding van de belastingheffing.
Zoals gezegd moet de wetgever, ook inzake belastingen, zich
baseren op deze geldende rechtsovertuiging bij de burgers. Hij
kan daarbij een spanning oproepen tussen de mentale en vitale
aanvaarding. Daarbij kan de wetgever de spanning echter niet te
hoog opvoeren. Zoals blijkt uit de memorie van toelichting betreffende het ontwerp van de Wet op de vermogensaanwasdeling is
de wetgever zich hiervan wel bewust: "Hoewel het principiole
uitgangspunt dat aan de vermogensaanwasdeling ten grondslag
ligt, voor hogere percentages zou kunnen pleiten, zijn wij van
mening dat ontwikkeling op dit punt niet moet worden geforceerd.
Niet alleen moet men er, naar ons oordeel, rekening mee houden
dat de rechtsovertuiging ten aanzien van de vermogensaanwasdeling nog niet algemeen wordt gedeeld, maar in het algemeen moet
men onzes inziens bij de invoering van maatschappelijke hervor-

mingen waarvan een grote invloed op het economisch leven kan
uitgaan, voorzichtigheid betrachten. De vraag of en in hoeverre
de thans voorgenomen percentages na de eerste vijf jaren verder
kunnen of moeten worden verhoogd, zal daarom, afhankelijk van de
ontwikkeling, van de rechtsovertuiging en van de ervaringen die
met de vermogensaanwasdeling als zodanig zullen worden opgedaan,
nader door de wetgever moeten warden beslist" (6).
Uit dit citaat blijkt hoe de wetgever moet worstelen met de

afweging tussen het wenselijke en het haalbare. De wet heeft
noodzakelijkerwijze een compromiskarakter tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid, tussen stationaire continuYteit en ruimte
voor ontwikkeling, tussen vrijheid en dwang. Omdat de wet een
algemene geldigheid moet bezitten zal de rechtsnorm vaak op een
ethisch lager niveau tot stand komen dan dat van de individuele
rechtvaardigheidsopvatting.
Vanuit de ethische rechtvaardigheidsopvatting beschouwd kan een
wettelijke bepaling derhalve onrechtvaardig zijn zonder dat er
sprake is van onrecht.
In het belastingrecht speelt de doelmatigheid een grote rol,
omdat tussen de economie en de belastingheffing zulke grote wisselwerking bestaat (7). In hoofdstuk 3 zal deze samenhang tussen
de belastingwetenschap en de economische wetenschap aan de orde
worden gesteld.
Omdat de aanvaardbaarheid van de belastingheffing mede afhankelijk is van de doelstellingen die door de samenleving in al
haar pluriformiteit wordt nagestreefd, wordt in hoofdstuk 4 aandacht besteed aan de maatschappelijke besluitvorming. In dat kader wordt in hoofdstuk 5 de belastingheffing nader bezien als
instrument van inkomensbeleid. In dat hoofdstuk wordt een aanvang gemaakt met de beoogde toespitsing van de studie op de re21

latie die er bestaat tussen het draagkrachtbeg
insel en het progressieve tarief van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
Hoofdstuk 5 sluit deel A "Plaatsbepaling van het belastingrecht"
af, waarin de nadruk vooral ligt op de invloed van de belastingheffing op het menselijke handelen en op de functie van de belastingheffing als instrument tot verbetering van het maatschappelijke welzijn.
Deel B betreft een nadere bestudering van de inhoud van het
draagkrachtbeginsel. Daartoe wordt in hoofdstuk 6 aandacht besteed aan de grondbeginselen van de belastingheffing in het algemeen en het beginsel van de heffing naar draagkracht in het

bijzonder. Hoofdstuk 7 behandelt de relatie tussen de tariefstruktuur en het draagkrachtbeginsel zoals dat vorm heeft gekregen in de Wet IB. In hoofdstuk 8 wordt de reikwijdte van het
draagkrachtbeginsel in het rechtsleven nader onderzocht. Onderdeel B wordt afgesloten met hoofdstuk 9 waarin het inkomen als
mogelijke maatstaf van draagkracht naar voren wordt geschoven en
waarin aandacht wordt geschonken aan het ontwerpen van een
bruikbare definitie van het inkomensbegrip.

Deel C draagt een positief-rechtelijk karakter. Uitgaande
van de op 1 januari 1979 geldende wettekst zal in hoofdstuk 10
de tekst van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de daarop
betrekking hebbende jurisprudentie worden getoetst aan het
draagkrachtbeginsel. In hoofdstuk 11 geschiedt dit op overeenkomstige wijze met de Wet op de invordering 1845.
In deel D zal de reeds aangestipte problemat
iek van de
schijnbare aanvaarding van de belastingheffing worden behandeld.
Hoofdstuk 12, het eerste hoofdstuk van deel D, betreft de economische variant in de vorm van het afwentelingsvraagstuk. Hoofdstuk 13 behandelt de juridische variant en heeft de nationale en
internationale belastingontwijking door juridische constructies
tot onderwerp. Ook wordt in dat hoofdstuk de ontduiking door belastingfraude nader bezien. In hoofdstuk 14 en 15 wordt aandacht

gevraagd voor de beperkte mogelijkheid tot verwerkelijking van
de wettelijke bepalingen. Hoofdstuk 14 is in het bijzonder gericht op de beperkte kenbaarheid en de kennis omtrent het belastingrecht. In hoofdstuk 15 wordt aandacht besteed aan de rechtsbescherming van de belastingplichtige enerzijds en de samenleving anderzijds. Tot slot vermeldt hoofdstuk 16 de samenvattende
conclusie.

Deze studie gaat uit van een brede basis die slechts geleidelijk wordt versmald, zodat in het begin van de studie vooral
aandacht wordt besteed aan de samenhang tussen de verschijnselen. Geleidelijk wordt het terrein van onderzoek verbijzonderd
tot de toetsing van de werking van de Wet IB voor de diverse belastingplichtigen aan het beginsel van de belastingheffing naar
draagkracht. In de eindfase wordt het studieterrein weer verbreed en worden de reactiepatronen van de belastingplichtigen op
de wetgeving en de consequenties hiervan op het maatschappelijke
leven belicht.
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NOTEN

1. D.J. Wolfson: Op zoek naar een aanvaardbare verdeling. Een
beschouwing over het arbitraire karakter van criteria voor de
inkomensverdeling, 1977, pag. 5. Zie ook: N.H. Douben in Het
herverdeelde inkomen, 1970, pag. 62.
2. H.J. Hofstra: Plaats en taak van de belastingwetenschap,
1966, pag. 5: "De belastingwetenschap moet onderzoeken wat,
in de gegeven verhoudingen, de gevolgen zullen zijn van verschillende alternatieve mogelijkheden; zij moet aangeven welke mogelijkheden in de gekozen rechtsfilosofische en staatkundige veronderstellingen het beste passen; zij moet trachten de wenselijk geachte oplossingen vorm te geven. Maar zowel de keuze van de veronderstellingen als de concrete beslissingen liggen buiten haar terrein als wetenschap. Zij
zijn zaak van rechtsfilosofie en staatkunde, geconcretiseerd
in belastingtheorie@n en belastingpolitiek, terwijl de belastingwetenschap rechtsfilosofisch en politiek neutraal behoort
te zijn en als zodanig behoort te worden onderwezen." Deze
wetenschapsopvatting is naar mijn mening een voorbeeld van
"waardevrije wetenschapsbeoefening" waarin de belastingwetenschap slechts ruimte biedt aan fiscale techniek.
Zie ook de kritiek op deze rede door H.J. Hellema: "De belastingwetenschap neutraa17", 1975.
3. Ook kan een dergelijk resultaat worden verkregen door "tennaaste-bij" uitvoering van de wettelijke voorschriften. De
wetsovertreding wordt oogluikend toegestaan, zolang het aantal overtreders niet te groot wordt.
4. L.J. van Apeldoorn: Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, 1972, hoofdstuk XV § 2, bewerkt door J.C.M.
Leyten.
5. Van Apeldoorn: 1972 t.a.p. hoofdstuk XV § 1.
6. Wetsontwerp 13 965 ingediend op 22 juni 1976 bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
7. "De algemene belastingleer is naar haar aard niet zuiver economisch, noch zuiver juridisch. Zij verlangt van haar beoefenaren, dat deze zich mede rekenschap geven van, naar tijd en
plaats verschillende, belastingtechnische mogelijkheden, psychologische data en sociale wenselijkheden." B. Schendstok en
A.L. Brok: Elementair belastingrecht voor economisten, 1978,
pag. 1.
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Deel A
Plaatsbepaling van het belastingrecht

Hoofdstuk 1
Belastingrecht als (zelfstandige) wetenschap

1.1

BEHEERSTE REDUCTIE

Door de mens worden talrijke activiteiten ontplooid die gelegen
zijn in de culturele sfeer, de godsdienstige sfeer, de recreatieve sfeer, de bestuurlijke sfeer, de technische sfeer, etc.
E&n van deze menselijke activiteiten is de wetenschapsbeoefening
(1). Voor de wetenschapsbeoefenaar staat de vraag voorop aan de
hand van welke methode hij de vereiste kennis kan verkrijgen.
Alvorens hij echter aan enige wetenschappelijke activiteit kan
toekomen, heeft hij zich als be-grijpend wezen moeten ontworstelen aan zijn omgeving en heeft hij een proces van bewustwording ondergaan.
In de kennisleer worden het verstand en de zintuigen als de
enige kenvermogens voor het wetenschappelijke kennen aangevoerd.
De kennis kan evenwel niet tot verstandelijk of zintuiglijk kennen worden herleid. Er ontstaat in de mens als het ware een kennissurplus dat noch van verstandelijke, noch van zintuiglijke
oorsprong is. Dit surplus van kennis wordt soms als resultaat
van metafysische ervaring, soms als supra-rationele zekerheid
gezien. De neiging is groot dit kennissurplus "op te lossen"
door deze vorm van kennisneming als onverifieerbaar en dus als
onwetenschappelijk buiten de wetenschap te plaatsen.
Een voorbeeld van een dergelijk meningsverschil levert ons
de felle polemiek tussen Hartog en Kouwenhoven betreffende de
afbakening van het terrein van de wetenschap (2), waarin Kouwenhoven wordt verweten de metafysica als kennisbron te hanteren,
terwijl de "..metafysica.. nu eenmaal noodzakelijk speculatief
( is) en in het bijzonder de metafysica waar Kouwenhoven zich op
beroept berust op een geloofsovertuiging waar wetenschappelijke
redeneringen geen vat op hebben" (3). Kouwenhoven is evenwel van
mening dat we niet langer de illusie moeten koesteren, dat we de
werkelijkheid objectief haar eigen taal laten spreken. "De door
de vakwetenschappen geanalyseerde werkelijkheid is niet een werkelijkheid, zoals die zich objectief in de waarneembare ervaring
aan ons vertoont; zij is een werkelijkheid die eerst door het
denkend subject is uiteengebroken, ten einde deze onderscheidende aspecten aan een studie te onderwerpen" (4). Beter is het in
dit verband erop te wijzen dat het waarnemingsgegeven in een objectieve, doch verbrokkelde vorm door de zintuigen wordt gere27

gistreerd. In het denkproces wordt vervolgens deze verbrokkelde
informatie geintegreerd tot een zinvol en begrijpelijk geheel
(5).

Bij de herstrukturering en zingeving van de objectieve informatie-seinen speelt het levensbeeld van de mens een belangrijke rol. Dit levensbeeld wordt mede gevormd door de sociale,
de economische, de culturele en de godsdienstige struktuur van
de samenleving (6). In dit levensbeeld vinden diverse grondbeginselen van het menselijke handelen hun plaats, zoals het streven naar rechtvaardigheid, het streven naar waarheid, het streven naar schoonheid etc. Wat in oorsprong dit levensbeeld bepaalt, onttrekt zich aan het menselijke kenvermogen. Hij kan de
kenbron als zodanig niet kennen. Het is voor de mens daarom niet
mogelijk om a-normatief te kennen. De beoefenaar van de wetenschap kan derhalve geen uitspraken doen met een absoluut karakter. Hij dient zich bewust te zijn van de relativiteit van de
ervaringen.

Bij een wetenschappelijke benadering wordt het object geplaatst in een door het subject bepaalde context (7). Dit vormt
het dilemma van de wetenschapsbeoefenaar. Zijn be-grijpende houding is selectief abstraherend van aard en heeft de neiging te
leiden tot een al te grote vereenvoudiging van datgene wat als
de werkelijkheid wordt ervaren (8). Het bezwaar van een dergelijk reductionisme is, dat bij de analyse van de werkelijkheid
de interactie tussen de delen van het geheel onderling verloren
gaat. De pluricausaliteit van de struktuurverbanden wordt genegeerd en een deelwaarde wordt gehouden voor de gehele waarheid
(9).

Introductie van een eigen begrippeninstrumentarium en van
een eigen denkschema in elke tak van wetenschap vormt de kiem
voor het vakidiotisme (10). Doorbreking van dit separatisme kan
worden bereikt door de bevordering van het streven naar een groter inzicht in de samenhang van de wetenschappen (11). Het is
daarom goed om aan dit onderzoek een kritische bezinning te la-

ten voorafgaan of de wetenschap niet al te zeer is gebouwd op
een tevoren ontwikkelde methodiek of op apriorismen. Ook voor
een fiscale studie is het wenselijk regelmatig de vraag te stellen of men niet het slachtoffer is geworden van een te ver doorgevoerde reductie en te zeer de samenhangen uit het oog zijn
verloren.
Belastingwetenschap dient te worden ondergebracht bij de so-

ciale wetenschappen.

Ter wille van een minder gecompliceerd

denkschema heeft men de menselijke gedragingen echter gemechaniseerd. Hij is in de economische wetenschap veelal een robot, de
"homo oeconomicus", die uitsluitend rationele en op nutsmaximalisatie gerichte activiteiten onderneemt. De irrationele handelwijzen van de mens worden door de genoemde hypothesen buitengesloten. Dergelijke hypothesen dreigen de werkelijkheid soms te
verdringen. In dit stadium wordt volstaan met de opmerking dat
de gevoelens van de mens of zijn maatschappelijke houding, ook
al zijn deze minder gemakkelijk in kaart te brengen, in de fiscale onderzoekingen niet buiten beschouwing kunnen blijven (12).
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1.2

INTERDISCIPLINAIRE BEGRIPSVORMING

De wetenschappelijke kenmethode is in de loop van de tijd aan
veranderingen onderhevig geweest. Soms lag de nadruk op het zintuiglijke kennen (13) en soms werd het grootste gewicht toegekend aan het verstandelijke (14) kennen. Kennistheoretisch gezien is het echter weinig zinvol onze kenactiviteit op te delen
in een zintuiglijke en een verstandelijke activiteit. Er is immers geen sprake van een naast elkaar bestaan van ervaringsonafhankelijke en ervaringsafhankelijke kennis. Als men een voorwerp
ziet, kent men dit voorwerp, omdat men zich ervan bewust is dat
men met dit voorwerp reeds eerder geconfronteerd is geweest. Het
is dus niet zo, dat de waarneming aan de kennis voorafgaat zonder zelf door de bestaande kennis te zijn beinvloed. De waarnemende onderkenning is een selectieve, struktuuraanbrengende activiteit en is medebepalend voor het waarnemingsgegeven, omdat
het door de persoon van de waarnemer medebepaalde waarnemingsgegeven geen volledige karakterisering van dit gegeven inhoudt.

De mens kent niet slechts door waarneming, doch houdt er ook

een algemene notie op na betreffende het abstracte begrip. Het
kennend subject is niet slechts een van buitenaf toekijkend subject, doch maakt deel uit van en participeert aan het wereldgebeuren. Door de confrontatie van de waarneming met de bevindingen van anderen, pas in deze pluriformiteit, krijgt de ervaring
struktuur. Daarbij kan men niet willekeurig voorbijgaan aan gemaakte afspraken. Het taalgebruik is hiervan een duidelijk voorbeeld (15).

Omdat het subject zijn ervaring mede zelf bepaalt, kan zijn
begrip van zaken op een andere wijze zijn ontwikkeld dan bij
zijn gesprekspartner het geval is. Een chemicus zal vanuit een
ander perspectief waarnemen dan een econoom; een psycholoog
heeft een andere optiek dan een fiscalist. Voor een vruchtbare
discussie is het derhalve nuttig de gehanteerde definities op
elkaar af te stemmen. Omdat via dit afstemmen elke gesprekspartner zijn ervaringsgegeven inbrengt omtrent een bepaald object,
wordt een meer volledig beeld en grotere kennis verkregen. Daar-

toe is het veelal wenselijk de monodisciplinaire ontwikkeling
met zijn vdrgaande specialisatie en voortgaande abstraherende
bezigheid om te buigen tot een multidisciplinaire ontwikkeling
en te streven naar interdisciplinaire samenwerking. Integratie
van definities is daarvoor een belangrijk hulpmiddel.
Samenwerking tussen verwante wetenschappen op terreinen waar

zij elkaar overlappen kan tot dieper inzicht leiden (16). Deze
ontwikkeling kan worden bevorderd door de gebruikte definities
zoveel mogelijk toegankelijk te houden voor inzicht vanuit andere disciplines. Dit neemt echter niet weg dat een doelmatige
werkverdeling tussen de wetenschappen het reductionisme als wetenschappelijke methode, met als gevolg een min of meer autonome
ontwikkeling van de afzonderlijke disciplines, onvermijdelijk
maakt (17).
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1.3

DE HANTERING VAN DE DEFINITIES

De taal is een middel tot overdracht van kennis. Het woord is
niet alleen een verwijzing naar het desbetreffende object, maar
eveneens de uitdrukking van de stand van de zintuiglijk of verstandelijk opgedane kennis van degene die het woord bezigt. De
begrippen komen tot stand in een ordenende en afpalende activiteit van de mens. Bij de totstandkoming van de definitie worden
bepaalde relaties tot andere definities ingebouwd. De definitie
van de verschi jnselen hee ft slechts een voorlopig karakter. De
intuItieve dimensie van het begrip brengt mee dat het nimmer
uitputtend beschreven kan worden. De creativiteit van de intuYtie als bron van kennis laat zich niet in een definitie vangen.

Naarmate de definitie ruimer is zegt deze minder over de
eigenschappen van het gedefiniMerde. Voortgaande verbijzondering
door afleiding van nieuwe definities uit de bestaande, leidt tot

steeds verdergaande begrenzing. Van een "levend wezen" is de definitie veel algemener en korter dan van "mens", en van "kind"
weer minder algemeen en minder kort dan van de de finitie "mens".

In elke definitie ligt een hoeveelheid ervaring opgeslagen.
Eveneens is de definitie een verwijzing naar een algemene notie
(begrip). Het definiuren van het begrip is moeilijker naarmate
er meer geestelijke aspecten van het mens-zijn in besloten zijn.
De definities van stoffelijke zaken zijn gemakkelijker uit elkaar af te leiden dan die van niet-stoffelijke zaken. Zo zijn
bijvoorbeeld eigenschappen als soortelijke gewichten gemakkelijker tot elkaar herleidbaar dan eigenschappen als trouw, vriendelijkheid of gezelligheid.
Het zal blijken dat naarmate de onstoffelijke aspecten van
het mens-zijn meer in de beschouwingen worden betrokken de definities minder eenduidig interpreteerbaar worden. De keninhoud is
in mindere mate dan bij de stoffelijke aspecten het geval is
voor alle mensen identiek. De liefde-in-het-algemeen laat zich
veel moeilijker defini ren dan bijvoorbeeld de boom-in-het-algemeen. Zolang men over "belasting" spreekt als een functie van
bezitten, bijvoorbeeld als afstaan van persoonlijk bezit of als
toegang tot collectief bezit, is een meer 66nduidige benadering
mogelijk. Bij de beschouwing van "belasting" als functie van de
intermenselijke relatie, gericht op het tot zijn recht laten komen van de mens als sociaal wezen, of m&&r nog, gericht op zijn
ontplooiing als sociaal wezen, vervalt het eenduidige karakter
en ontstaat verschil in interpretatie.
De definitie speelt ook in de belastingwetenschap een belangrijke rol. Het is het uitgangspunt voor de rechtsvinding.
Soms zal de wetgever hiertoe een begrip nauwgezet trachten te
definieren, hetzij in de wet zelf, hetzij in de begeleidende
parlementaire stukken. Soms ook zal de wetgever bewust de invulling van het begrip overlaten aan de administratie en - in laatste instantie - aan de belastingrechter.De wettelijke definitie
heeft soms een sterk technisch karakter en fungeert uitsluitend
als informatiedrager van de stringent omlijnde wil van de wetgever. Soms is de wettelijke formulering opzettelijk vaag en be30

doeld als een hulpmiddel voor de rechter om te komen tot een
meer diepgaande kennis van het recht.
In de rechtsvinding is de definitie veelal onderdeel van een
gesloten systeem van denkregels, dat aanleiding moet geven tot
het doen van een verantwoorde uitspraak. In de fiscale rechts-

vinding steunt de oordeelvorming van de rechter nog in belangrijke mate op het syllogisme, dat als principe heeft, dat er
twee oordelen zijn die tot een conclusie kunnen leiden. Elk van
deze twee oordelen bevat &&n term die beide gemeenschappelijk
hebben (de middenterm). Edn term komt in het andere oordeel niet
voor. Deze van elkaar verschillende termen moeten voor een 10gisch verantwoorde conclusie wel in zodanige relatie tot elkaar
staan, dat de ene term de andere omvat. Het is de taak van de
rechter om de praemissen op te stellen en op grond daarvan de
rechtsgevolgen vast te stellen (18).
Het is de bedoeling dat in dit syllogisme het wettelijkevoorschrift fungeert als maior en het vastgestelde feit wordt
gedefinieerd als minor. De uitspraak krijgt dan de volgende
vorm:

1. Winst uit onderneming geniet hij voor wiens rekening een onderneming wordt gedreven.
2. X drijft voor eigen rekening een onderneming.
3. X geniet winst uit onderneming.

In de loop der tijd is de mate waarin de rechter zich van
deze strenge redeneervorm mag verwijderen toegenomen (19). Geppaart noemt hiervoor twee redenen: "In de eerste plaats heeft
het inzicht veld gewonnen dat maior en minor veelal in elkaar
overlopen, m.a.w. dat van het concrete geval een vormende kracht
uitgaat op de inhoud van de regel; dat inzicht wordt aangegeven
met het gezegde " ius in causa positum". In de tweede plaats brak
baan de opvatting dat de rechterlijke beslissing in laatste instantie soms irrationele elementen bevat; daarbij wordt gewezen
op de functie van het geweten" (20). Onder invloed van de wetenschap dat de wettelijke formulering niet slechts een technische
definitie is, doch mede appelleert aan het begrip-in-het-algemeen, welke verbinding pas in de loop van het onderzoek naar een
juiste uitspraak gestalte krijgt, en wetende dat het waargenomen
rechtsfeit intuYtief de idee oproept die de technische definitie
overstijgt, heeft de rechter ook de wetsinterpretatie als bron
voor rechtsvinding ingeschakeld.
Wiarda (21) onderscheidt de heteronome en autonome factoren
van rechtsvinding. Onder de heteronome factoren verstaat hij de
objectieve externe gegevens die de rechter binden. Onder de autonome factoren verstaat hij de factoren die van binnen uit ko-

men en de beslissing brengen, die niet door externe factoren
doorslaggevend kon worden bepaald. Zeker wanneer aan een wetgeving bepaalde beginselen ten grondslag liggen die de wetgever
uiteraard niet uitputtend kan formuleren, neemt de autonome factor in betekenis toe. De rechts-vinding noopt de wetgever tot
toepassing van de grondbeginselen.
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Geppaart (22) onderscheidt in het algemene recht een aantal
mogelijkheden om de wil van de wetgever te leren kennen. Bij de
in de fiscale rechtsvinding zeer belangrijke grammaticale methode wordt ervan uitgegaan, dat in de woorden van de wettekst
de wil van de wetgever besloten ligt. In de taal pleegt men immers afstand te scheppen tot de dingen, zich van de dingen en
daardoor van zichzelf bewust te zijn, de dingen te concretiseren
en te benoemen. Bij de formulering van de uitspraak speelt de
taalanalyse een belangrijke rol. Wetsuitleg die sterk gericht is
op taalanalyse heeft echter de neiging het recht te vervreemden
van de werkelijkheid, tenzij men deze taalanalyse in de brede
betekenis van Loeff toepast. Loeff heeft in zijn afscheidscollege de nadruk gelegd op het creatieve in plaats van het mechanische karakter van de taal (23).
Door Geppaart e.a. wordt het grammaticaal analyseren van de
woorden aangemerkt als de objectieve leer. Tegenover de objectieve leer staat de subjectieve leer. Hierbij wordt ook ruimte
geboden aan de bedoeling van de wetgever. De daarbij aan de orde
komende factoren van rechtsvinding zijn de wetshistorische en
rechtshistorische interpretatie en de systematische interpretatie. De door Wiarda als autonoom aangeduide factoren komen in de
teleologische rechtsvinding aan bod, waarbij de rechter mede inhoud aan de norm geeft (24). Hierbij kan sprake zijn van beinvloeding vanuit de maatschappelijke ontwikkeling (sociologische
interpretatie), vanuit andere rechtsstelsels (rechtsvergelijking), of overige rechtspraak. De rechterlijke creativiteit komt
tot uitdrukking in de rechtsverfijning, in de analogieredenering
en in het beroep op de algemene rechtsbeginselen, zoals de redelijkheid, billijkheid en goede trouw (25).

Uit het voorgaande blijkt dat ook in de rechtsvinding de
rechtsnorm mede wordt bepaald door de persoon van de waarnemer
(de rechter), omdat de waarneming van het rechtsfeit slechts in
geselecteerde vorm bij hem doordringt of omdat in het stellen
van het rechtsfeit reeds de norm besloten ligt, waardoor geen
absolute conclusies (uitspraken) mogelijk zijn. Zie bijvoorbeeld
het volgende schijnbare syllogisme:
1. Als uitgaven ter zake van ziekte worden uitsluitend aangemerkt de daarmee verband houdende uitgaven voor genees- en
heelkundige hulp, met inbegrip van farmaceutische en andere
hulp- en kunstmiddelen en vervoer.
2. Uitgaven gedaan aan een gebedsgenezer zijn geen ilitgaven voor
genees- en heelkundige hulp.
3. Uitgaven gedaan aan een gebedsgenezer zijn geen ziektekosten.

Wanneer de rechter in geen enkel opzicht belanghebbende is, hetgeen veelal niet het geval is, dan behoeft de selectieve waarne-

ming de objectiviteit van het oordeel niet te schaden. Zou de
rechter econoom of psycholoog zijn, handelaar of kunstenaar, dan
zou de waarneming vaak anders zijn geselecteerd en de uitspraak
mogelijk anders zijn uitgevallen. Het zou derhalve overweging
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verdienen de rechtscolleges in specifieke rechtsgebieden in grotere mate een multidisciplinaire samenstelling te geven, zoals
bijvoorbeeld reeds het geval is bij pacht- en ambtenarenrechtspraak. De wil van de wetgever als uitvloeisel van de volkswil
zou door de grotere diversiteit meer tot zijn recht komen (26).

AUTONOMIE VAN DE BELASTINGWETENSCHAP

1.4

Is de belastingwetenschap autonoom ? SchuttevAer beperkt het autonomievraagstuk tot de rechtstoepassing. De autonomie van het
belastingrecht openbaart zich zijns inziens in de mogelijkheid
van de eigen typisch fiscale rechtsvinding. Het gaat bij de fiscale rechtsvinding telkens weer om de vraag of in een gegeven
situatie het "geheel der omstandigheden" (Tatbestand) aanwezig
is, hetgeen van betekenis is voor de vraag naar het ontstaan,
het bestaan, de omvang, de eigenschappen en het tenietgaan van

de fiscale verbintenis. Burgerrechtelijke normen en begrippen
kunnen volgens SchuttevSer deel uitmaken van deze factoren (27).
Het staat iedereen uiteraard vrij zijn eigen definities te
kiezen mits hij, zoals Schuttevaer doet, zorgvuldig de inhoud
aangeeft. Ik vraag mij echter af, of het autonomievraagstuk niet
dieper reikt dan door SchuttevAer wordt aangegeven en primair
betrokken moet worden op de gevolgde methode am tot kennis te
komen. Op dat terrein ontwikkelde elke tak van de wetenschap on-

der invloed van de overschatting van het ernpirische kenvermogen
en de neiging de aldus verkregen kennis te objectiveren zijn eigen kenmethode. Door de "zelfstandigheid" van de methode werd de

wetenschap autonoom beschouwd. Daardoor werd echter veelal de
samenhang met andere wetenschappen verbroken.
Autonomie van een tak van wetenschap mag geen ontkenning in-

houden van het feit, dat de ervaring een relatief karakter
heeft, een selectie is van het waarnemingsgegeven. Zelfstandigheid van de belastingwetenschap dient niet zover te gaan, dat de
gehanteerde definities een op zichzelf staande "werkelijkheid"
vormen, of dat de belastingwetenschap zich door v&rgaande specialisatie door eigen methoden, termen, instituties, isoleert van
de overige wetenschappen. Het belastingrecht is een zelfstandige
wetenschap in die zin, dat de beoefenaren van deze wetenschap
met inachtneming van de onderlinge samenhangen een eigen min of
meer afgebakend kenobject hebben en dat zij zich bedienen van
definities, waarin een zekere kennis van zaken is vervat waarover binnen de kring van de betreffende wetenschappers consensus
bestaat.

Binnen elke wetenschap is de reductie en ordening van de
waarnemingen een gebruikelijke methode. In de onderhavige studie
zullen daarvan diverse voorbeelden te vinden zijn. Elke wetenschapsman heeft in zekere zin een januskop. Hij wil enerzijds
zijn individualiteit bewaren, maar moet anderzijds functioneren
als een geintegreerd deel in een groter geheel (28) . De keuze
van de gehanteerde definities moet dienstbaar zijn aan een doelmatige informatieverschaffing, doch deze definities moeten ook
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een app&1 inhouden aan het niet-technische, boven de definitie

uitgaande, begrip. Essentieel is, dat het de verstaander in
staat moet stellen door te dringen tot het wezen van de
schap. De wetgever kan zich daartoe bedienen van specifiek boodf iscale termen, of van termen die in een andere wetenschap (b.v. in
de rechtswetenschap of economische wetenschap) een duidelijke
inhoud hebben gekregen (29).

1.5

DE

TERMEN

"

BELASTING" EN "DRAAGKRACHT"

Het object van deze studie draait om twee termen waarv l ieders
begrip pas na intensieve communicatie kenbaar
wordt.LNoch de
term "draagkracht" is eenduidig kenternLI"belastingen", noch de
baar4 Naarmate een grotere nadruk wordt gelegd op de geestelijke
aspecten van het mens-zijn worden de termen minder eenduidig en
verwijzen zij in sterkere mate naar een hoger begrip dat mede
wordt gevoed door het levensbeeld van het individu, dat de houding ten opzichte van de medemens medebepaalt.
In de economische wetenschap staat de keuze van de mens in
relatie tot de schaarste centraal. De schaarsteproblematiek is
niet slechts een materi@le problematiek, doch zij roept in de
verhouding tussen de mensen ook rechtsproblemen op. Men kan niet
meer zoals J. Stuart Mill deed, de voortbrengingswetten, welke
zijns inziens de fysieke wetmatigheden volgen, nadrukkelijk onderscheiden van de verdelingswetten, die, volgens Stuart Mill,
worden beheerst door wet en gewoonte. Ook de keuze van de productietechniek verraadt de instelling ten opzichte van de medemens. Het economische handelen schept ordeningsproblemen. Er is
sprake van een tussen-menselijke relatie die nader wordt geregeld in de rechtswetenschap. De belastingwetenschap is derhalve
noch zuiver economisch, noch zuiver juridisch. In deel A van deze studie zal het belastingrecht in dit ruime perspectief worden
bezien.

De mens wordt geInspireerd door zijn levensovertuiging,
waaraan diverse grondbeginselen ontspringen. Slechts tegen deze
achtergrond ontvangt alles zijn zin. Gevoelens van eerbied,
liefde, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid etc. zijn hierop terug te voeren. Ook het beginsel dat de belasting moet worden geheven naar draagkracht appelleert aan deze levensovertuiging.
Eveneens wordt de begripsinhoud van het begrip "belasting" medebepaald door de levensbeschouwing. Voor velen zal het begrip
"belasting" derhalve meer inhouden dan de economische definitie
ervan en duiden op de onderlinge maatschappelijke plichten van
mensen in een samenleving.
Het zou onjuist zijn te menen, dat deze overtuiging voor de
belastingheffing zonder betekenis is. De onpersoonlijkheid en
anonymiteit van het economische leven heeft het inzicht vertroebeld dat dit economische leven het produkt is van menselijk handelen en dus niet een mechanisch of mathematisch gegeven is. Het
volgt biologische en psychologische wetten (30) en komt tevens
voort uit de scheppende kracht van de mens.
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Blijkens onderzoekingen bestaat er in de westerse samenleving een psychische tegenzin van de mens tegen belastingbetaling. Dit ligt, aldus sommige onderzoekers, besloten in de vita-

le sfeer van de mens, in zijn natuurlijke driften en passies
(31) die het handelen bepalen. Een dergelijke deterministische
opvatting deel ik echter niet. Wel is het zo dat de mens, zou
men slechts de puur biologische aspecten van zijn wezen in de
beschouwing betrekken, de terminologie van Brull volgend, niet
anders dan anti-sociaal kan zijn. De laatstgenoemde auteur (32)
formuleert dit alsvolgt: "Noemen wij sociaal de mens, die de behoeften en noden van zijn medemens tot motief van zijn handelen
maakt - op dit moment in het midden latende of dit bestaanbaar
is - dan is anti-sociaal de mens, die zijn behoeften ten koste
van zijn medemensen bevredigt. Welnu, eenvoudig doordat wij als
biologisch wezen gedwongen zijn om te eten, te drinken, ons te

kleden, behuizing te zoeken, zijn wij ertoe veroordeeld antisociaal te zijn."

Er is in de mens evenwel een aantal remmingen actief die
kunnen varioren van angst tot (religieuze) grondovertuiging, die
de mens in het uitleven van zijn natuurlijke driften en passies
beperken. Desalniettemin dient in de belastingwetenschap rekening te worden gehouden met schending van de wet of andere negatieve reacties op de belastingheffing die zich uiten in uitwijkreacties. Dit zijn symptomen van een te geringe vitale aanvaarding van de belasting, zoals deze haar zin ontleent aan het levensbeeld van de leden in de samenleving.
Evenals de term "belasting" wordt ook de term "naar draagkracht" doorgaans in een economische de f initie gegoten. Naar
draagkracht belasting heffen wordt dan bijvoorbeeld gedefinioerd

als het opofferen van een gelijk relatief nutsoffer. Op deze
wijze gedefinieerd wordt echter de sociale dimensie van het beginsel verstikt. In het navolgende wordt getracht de begripsinhoud van deze termen nader te verkennen.
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C.A. van Peursen: Filosofische Ori@ntatie. Een inleiding in
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binnen en front makend naar buiten, is het beeld dat Kuhn
ons schetst. Gesloten naar binnen: eigen tradities, eigen
taal of symboliek, een soms priesterlijke hi6rarchie. Velen
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De rechter was a.h.w. een subsumptie-automaat. Zie ook Paul
Scholten: Asser's Handleiding tot de beoefening van
het Nederlandsch Burgerlijk Recht,
Algemeen Deel, 1974, pag.8 e.v.
20. Geppaart: 1965, t.a.p. pag. 8.
21. G.J. Wiarda: Drie typen van rechtsvinding, 1963, pag· 139·
In zijn opstel "Tussen Verwarring en Verstarring",
1970,
wijst Geppaart op het grote belang van de heteronome rechtsvinding: "Ook iIi het helastingrecht overheerst de
opvatting
dat een formeel rangordeschema van methoden niet kan
worden
aanvaard. Wel kunnen enige algemene tendenzen worden
onderkend, die evenwel niet uitsluiten dat ook de moderne
belastingrechtspraak als een krachtenspel van factoren van
rechtsvinding moet worden beschouwd. De taak van de rechte
r
in belastingzaken wordt derhalve niet bepaald door uitsluitend traditionele interpretatiemethoden, maar veelal
verstaat de rechter in belastingzaken zijn opdracht aldus
hij de uit de heteronome gegevens kenbare grondgedachtedat
van
de wet autonoom verder moet ontwikkelen. Daardoor kan
de
rechter het door de wetgever aangegeven patroon aan de
hand
van de teleologische redelijkheid voortdurend verfijnen.
Aldus kan de wet ook bij evoluerende maatschappelijke verhoudingen in hoge mate dienstbaar blijven en behoeven de in
haar besloten normen niet te worden
veronachtzaamd". (pag.
144).

Uiteraard is over de rechtsvinding in het algemeen een
indrukwekkende litteratuur verschenen. Een verwijzing naar
de
desbetreffende handboeken mag n.m.m. hier achterwege
blijven. Wel wil ik in dit verband vermelden het opstel van
J.J. Loeff: "Er is geen rust voor het recht; Een wijsgerige
bespiegeling over de rechtsvinding als ethische eis", 1970,
waarin hij stelt dat de rechtsvindingstheorieon veelal uitgaan van een rationeel mens- en maatschappijbeeld onder het
primaat van de rede. Uitgaande van dit primaat vindt het
recht zijns inziens zijn oorsprong in de autonoom-creatieve
rede. De gangbare theorieon over de rechtsvinding betreffen
zij ns inziens te zeer de bovenstroom, het recht voor zover
het de jurist als vakgeleerde raakt. Rechtsvinding is echter
niet zozeer een zaak van wetenschap maar van wijsheid, waarbij niet uitsluitend een beroep wordt gedaan op de kennis
als jurist maar op de gehele persoon en dit niet slechts als
individu maar als maatschappelijk ge@ngageerd mens. (pag.187
en 188).
22. Geppaart: 1965, t.a.p., pag. 10 e.v.
23. J.J. Loeff: Het recht is de hoeder van de Ander,
1973, pag.
19.

24. Zie ook J. van Soest: Eenvoudig belastingrecht gevonden,
1975, "Een onderzoek naar de redelijkheid van het resultaat
komt in belangrijke mate overeen met teleologische
interpretatie" (pag. 200).
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25.
26.

27.
28.
29.

J.H. Christiaanse heeft in zijn rede "Redelijkheid en belastingrecht", 1964, uitgebreide aandacht besteed aan de tendens in het bestuursrecht en derhalve ook in het belastingrecht grotere nadruk te leggen op de autonome factoren.
Geppaart: 1965, t.a.p. 11 e.v.
In dit verband kan gewezen worden op de jury-rechtspraak in
strafzaken, zoals die in vele landen gebruikelijk is.
H. SchuttevAer: Privaatrecht en belastingrecht, betrekkingen
en wisselwerkingen, 1972, pag. 51 en 52.
Kicken: 1976, t.a.p.
Geppaart: 1965, t.a.p. pag. 29 spreekt in dit verband van
"begrippen". Hij onderscheidt:
1. algemeen-juridische begrippen (begrippen die niet ken-

merkend zijn voor een bijzonder onderdeel van het
recht);

2.

civielrechtelijke begrippen (begrippen die aan het civiele recht in ruime zin zijn ontleend);
3. economische begrippen (de rechtsbegrippen die ontleend
zijn aan de wetenschap van de economie);
4. technische begrippen (de rechtsbegrippen die ontleend
zijn aan de wetenschap der techniek);
5. de zuivere fiscaal-technische begrippen (de rechtsbegrippen die uitsluitend in het belastingrecht worden gehanteerd).
Verscheidene definities in het belastingrecht missen de
noodzakelijke exclusiviteit en leiden zodoende tot spraakverwarring. Een berucht voorbeeld is het begrip "verlies" in
de wet op de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
met name bij de interpretatie van art. 8c Wet IB; 51 lid 3
Wet IB en art. 51 lid 5 Wet IB.
30. Schm6lders: 1970, t.a.p. 188.
31. Schm6lders: 1970, t.a.p. 90.
32. D. Briill: Recht en Wet, 1975, pag. 14.
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Hoofdstuk 2
Belasting en recht

2.1

DE OBJECTIVERING VAN HET RECHT

De belastingwetenschap ontleent zijn definities zowel aan de
economische als aan de rechtswetenschap. In de fiscale politiek
spelen naast economische beslissingen ook rechtsbeslissingen een
rol. De economische beslissingen betreffen primair het veiligstellen van de bestaansmogelijkheden. Loeff wijst erop, dat door
het benadrukken van de stoffelijke dimensie het recht zich te
individualistisch ontwikkelde. "Als prototypen van het positiev
e
recht golden steeds de vormen van het recht welke zich ontwikkelden tussen de mensen onderling met betrekking tot de stoffelijke goederen waarbij ook het leven van diezelfde mensen als
een ding, een object werd beschouwd" (1). De sociale dimensie
van het recht, dat de mens in zijn betrekking tot de gemeenschap
tot uitgangspunt neemt, maq echter niet gebaseerd zijn op macht,
doch dient gericht te zijn op onderlinge verantwoordelijkheid en
kan daaraan zijn dwingend gezag ontlenen.
Er bestaat een permanente spanning tussen economische beslissingen en rechtsbeslissingen. Ook in de belastingheffi
ng is
deze spanning steeds aanwezig. Brull verwoordt dit als volgt
(2) : "Ik pleit hier niet pro het recht en contra de economie . Ik
tracht alleen economische en rechtsbeslissingen te scheiden, ook

als de eerste in het kleed van de laatste verschijnen. Beide
staan zowel in de budgettaire als in de fiscale sfeer als verschillende en doorgaans vijandige principes tegenover elkaar en
stellen aan elkaar een uiterste grens: zoals er een moment komt,
waarop het rechtsbewustzijn aan de economische maatregel een
halt toeroept, zo kan zich omgekeerd ook de situatie voordoen,
waarin een verdergaande neerslag van rechtsbeginselen in het positieve recht door de bevolking niet meer wordt aanvaard, omdat
zulks ten koste van haar welvaart zou gaan - wat zij daaronder
ook moge verstaan".
De verantwoordelijkheid die aan het recht - en dus ook het
belastingrecht - ten grondslag ligt, impliceert terughoudendheid
om de ander tot zijn recht te laten komen; het schept ruimte en
is als zodanig uitdrukking van saamhorigheid. De ander heeft
recht op deze ruimte, welk recht het recht van het eigen "ik"
erkent en verrijkt. Deze verantwoordelijkheid ontspringt aan de
naastenliefde (zo men wil: de "sociale liefde") de persoonlijke,
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ethische norm die inherent is aan een christelijk levensbeeld of
een ander religieus of profaan levensbeeld waarin de solidariteit van de mensen centraal wordt gesteld. Zou de wetgever bij
deze normstelling aansluiten, dan zou de wetgeving een utopisch
karakter krijgen. Immers in die situatie wordt ervan uitgegaan,
dat de samenleving noodzakelijkerwijze existeert in volledige
harmonie en wordt aangenomen dat elk individu een ideale ethische houding aanneemt. Dit zou leiden tot de onwerkelijke situatie dat elk rechtssubject op dezelfde wijze en in gelijke mate
participeert aan de verwerkelijking van deze norm (3).
De betrokkenheid van het recht op de wereld van alledag laat

de bovengenoemde vooronderstelling vallen. Bij gebrek aan de
vanzelfsprekendheid van gelijkelijke participatie op het ethisch
hoge niveau van de naastenliefde of solidariteit moet het recht
afdwingbaar zijn. Zonder deze afdwingbaarheid zou het recht niet
tot gelding kunnen komen. Deze bijzonder delicate problematiek
wordt door Plattel als volgt amschreven (4):
"Het recht tracht zich in de wet te objectiveren om zo zijn eisen hanteerbaar en afdwingbaar te maken. Gebeurde dit niet, dan
zou het zijn betrokkenheid op de wereld verloochenen; het recht
zou geen recht meer zijn, daar het iedere "objectieve" zekerheid
miste. Toch mag weer niet de werkelijkheid van het recht met het

geheel van rechtsregels vereenzelvigd worden. Men verliest dan
haar geestelijk aspect uit het oog, dat steeds dieper de liefde
tot uitdrukking wil brengen. Wordt het recht tot een stelsel
verengd, dan zal het trachten hetzelfde evenwicht tussen maatschappelijke krachten zolang mogelijk te handhaven en eenmaal

verworven posities blijvend te bevestigen. Dit leidt tot het
summum ius, summa iniuria. Het spontane leven zal op den duur
met vulkanische kracht deze verharde juridische korst doorbreken

en achter de schijnbare orde blijkt dan in feite een wanorde
schuil te gaan."
Hierin ligt de oorzaak van het feit dat er een spanningsveld
bestaat tussen recht en wet. De rechtvaardigheidsidee wordt nu
eenmaal intuitief ervaren en slechts op gebrekkige wijze in de
wet verwoord. Het is de tragiek van het "zoon politikon" , dat
hij de individuele rechtsovertuiging die steunt op ethische 0verwegingen in harmonie moet brengen met het geldende recht. Het
tot wet gestolde recht kan zich nog verder van de ethiek hebben
verwijderd. Gehoorzaamheid aan de wet kan zelfs immoreel zijn.

Recht zonder wet heft echter de gemeenschap op. De wettelijke
ordening levert immers een positieve bijdrage tot de intermenselijke verhoudingen. Gegeven de anti-sociale neigingen van de
mens kan het recht zonder wet leiden tot ontbinding van de gemeenschap en uitmonden in een oorlog van allen tegen allen. Voor
de rechtsvinding kan dan ook niet worden volstaan met toepassing
van de wet, maar moet het rechtsbewustzijn mede een rol worden
toebedeeld. In conflictsituaties zal het in de wet of jurisprudentie geobjectiveerde recht worden getoetst aan het rechtsbewustzijn. Daarbij zal soms de rechtmatigheid het zwaarste wegen,
soms zal het minder diepgaande doelmatigheidsprincipe de voorkeur verdienen. De toepassing van dit doelmatigheidsprincipe
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dient echter op zijn beurt weer in overeenstemming te zijn met
het rechtsbewustzijn van de samenleving.
De behoefte aan objectivering van het recht neemt af naarmate het doel van de gedragsregel in hoge mate impliciet gerespecteerd wordt. Wanneer de gemeenschap in grote mate solidair is en

nog in sterke mate de kenmerken heeft van een personengemeenschap zal de wettelijke vormgeving van de rechtsnorm minder
strak geformuleerd worden. Regels van billijkheid, goede trouw,
beroepsethiek, fatsoen, etc. komen daarvoor in de plaats.
2.2

RECHT EN ETHIEK

Het recht beweegt zich op het niveau van de plichtmoraal (5).
Het is de uitwendige, dwingende norm, die is geYnstitutionaliseerd in de wet, de "social control" of het taboe. De plichtmoraal heeft negatieve -bestraffende- sancties. De
kernvraag voor

het onderscheid tussen recht en ethiek is de vraag waar de

plichtmoraal eindigt en de aspiratiemoraal begint. Deze laatste
is de inwendige, individuele, ethische norm, die niet kan worden
afgedwongen, doch met zorg moet worden gevormd (6). Naarmate de
aspiratiemoraal bij een groter gedeelte van de samenleving op
hoog niveau leeft kan ook de rechtsnorm hoger worden gespannen.
Het recht heeft ten doel een vreedzame ordening van de sa-

menleving te scheppen. Aan deze gestelde functies wordt het
recht getoetst. Daarbij krijgen, zoals met elk ervaringsgegeven
het geval is, altijd wisselende aspecten van het recht bijzondere aandacht. Daardoor ontstaan er binnen het recht steeds verschillende stromingen met hun eigen accentueringen (7).
Het morele bewustzijn van de burger is voor vorming van het
recht binnen een samenleving van groot belang. Door Loeff is dit
op treffende wijze alsvolgt verwoord: "De mens is immers meer
dan een economische of zelfs culturele subjectiviteit. Hij is
ook een morele subjectiviteit of een persoon, ten gevolge waarvan hem de tendentie is ingeschapen, boven de brute werkelijkheid, waaraan zijn nuttigheidsstreven gebonden is, uit te stij-

gen. Hij wordt door een innerlijke morele drang bewogen, zich
zelf en zijn omgeving op te stuwen naar de ideale gemeenschap,
waarin de waarde van het zijn van een menselijk persoon d.i. van
een wezen dat in vrijheid een eigen levensopgave heeft te verwezenlijken, als de fundamenteelste waarde wordt erkend. Dit streven naar de ontplooiing van menselijke persoonlijkheid zal hem
brengen tot het leggen van liefdescontacten en het vormen van
vriendengemeenschappen. Tevens zal hij echter, eenmaal zich zijn
waarde als menselijk persoon bewust geworden, niet meer kunnen
dulden, dat hij op het lagere niveau van het menselijk levensgoed niet als persoon zou worden erkend en gerespecteerd......
Op deze wijze gaat zich binnen de samenleving een geheel van
rechtswaarden vormen, welke als een geestelijk patrimonium van
geslacht tot geslacht wordt overgeleverd, dat aan de feitelijke
verhoudingen in de gemeenschap een innerlijk vastheid geeft van
hogere orde....... De rechtsgemeenschap is derhalve de vrucht
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van een incarnatieproces. De personen-gemeenschap, welke als zodanig behoort tot het geestelijke niveau van het menselijke bestaan, tracht zich zelf gestalte te geven in de inter-individuele betrekkingen en groepsverbanden, welke zij vindt op het lagere niveau van het menselijk levensgoed" (8) .

Dit traditioneel-christelijke mensbeeld sluit aan bij de
rechtsfilosofie van Aristoteles. Ook in zijn rechtsopvatting
wordt het recht uiteindelijk gevonden in de deugdzaamheid die
zich manifesteert in de liefde (9). De burger was onderworpen
aan het "politikon dikaion", zijnde de geschreven en ongeschreven gedragsregels van de leden van de polis. Het "politikon
dikaion" impliceerde de naleving van de zedelijke deugden, waar-

in de bijzondere deugd van de gerechtigheid een belangrijke
plaats innam. Wanneer de mens aan alle geschreven en ongeschreven wetten van de polis, zowel die van positief-rechtelijke
aard, als van natuur-rechtelijke aard gehoorzaamde, volbracht
hij impliciet alle andere zedelijke deugden, die immers door de
wetten werden ge@ist (10). Daarbij werd de bijzondere deugd van
de gerechtigheid omschreven als een wilsrichting die het midden
houdt tussen te veel en te weinig gewinzucht. De gerechtigheid
beoogt de gelijkheid tussen de personen te realiseren, waarbij
niet wordt gedacht aan een egaliserende gelijkheid, doch aan de
personale gelijkheid in de gerichtheid op de verwerkelijking van
het ideaal van de personale saamhorigheid.
Bij Aristoteles, alsook bij Thomas van Aquino, speelt deze
bijzondere deugd der gerechtigheid een grote rol. Het beginsel
van de gerechtigheid is erop gericht om ieder het "zijne" te geven (suum cuique tribuere) en omvat de "iustitia distributiva"
(de verhoudingsgewijze gerechtigheid) bij de toedeling van gemeenschapsgoederen en de "iustitia commutativa" ( de verkeersgelijkheid) binnen de private ruilverhoudingen. De deugd der gerechtigheid eist onderwerping aan de wet, omdat de wet de functie wordt toegekend om alle handelingen te richten op het algemene belang, waarbij de deugd van de gerechtigheid richtinggevend is. De gemeenschap is daarbij te beschouwen als de "volkomen samenleving" waarin de mens de zedeli jke volkomenheid vindt,
als hij zich op de juiste wijze verhoudt tot het algemene belang. Slechts in gemeenschap met anderen kan de mens een volwaardig leven leiden. Het is volgens Thomas de natuur van de ge-

meenschap, een geordende samenleving te zijn. Dit is echter
slechts mogelijk als er sprake is van gezag. "Aangezien nu de
natuur van de mens en zijn natuurlijke gerichtheden van God afkomstig zijn, is ook het gezag door de 'natuur'-wet verordend
en

bijgevolg

in de eeziwige

wet Gods

gefundeerd"

(1 1) .

Het

is

echter de overheidspersonen niet toegestaan zich de absolute
macht toe te eigenen, omdat het gezag door de natuur-wet wordt
afgebakend.
Omdat de deugd van de gerechtigheid het gehele rechtsleven
doordrenkt, doen de rechtsbeginselen die hieruit zijn afgeleid,
zich ook gelden in het belastingrecht. Ook de beoefenaar van de
belastingwetenschap kan niet voorbijgaan aan de beoordeling van
de rechtvaardigheid van het positieve recht en laat zich daarbij
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inspireren door de gerechtigheidsidee. Ieder mens heeft een notie van deze gerechtigheidsidee die hem noopt tot een "beoordelend" beschouwen. De rechtsfilosofische vraagstelling rond dit
normatief beschouwen is de vraag waar de norm vandaan komt.
Voor de rechtspositivist is deze bovenwettelijke norm
slechts een metafysisch of religieus verzinsel. De wet zelf is
de norm. In een pluriforme democratische maatschappij is volgens
de rechtspositivistische opvattingen degene die de wetgevende
macht bezit tevens degene die de norm stelt. De norm steunt volgens deze opvatting uiteindelijk op macht. Bij aanwezigheid van
verscheidene machtsgroepen wordt getracht een "algemeen belang"
te formuleren, hetgeen mogelijk is door een daartoe geconstrueerd politiek proces van afweging van belangen (12). Het recht
kan daarom niet ontkomen aan een compromiskarakter. De met deze
rechtspositivistische opvatting samenhangende utilistische theorieMn hebben als uitgangspunt, dat het recht uitsluitend beoogt
de nuttigheid te dienen. Het gerechtigheidscriterium van de utilisten is door de mens zelf geconstrueerd; het is van andere orde dan het hierv66r gebezigde gerechtigheidsideaal dat een meer
heteronoom karakter heeft (13).
Mi jn uitgangspunt is dat het recht in overeenstemming dient
te zijn met de gerechtigheid. De uitwendige uitdrukking van de
naastenliefde als ethische gerechtigheidsnorm wordt de laatste
decennia tot uitdrukking gebracht in het begrip sociale rechtvaardigheid (14). De sociale rechtvaardigheid richt de aandacht
meer op de menselijke relatie dan op de rechten die de mens als
zodanig toekomen, welke rechten een gelijkmakende rechtvaardigheid pogen te garanderen (de rechten van de mens). De sociale
rechtvaardigheid is meer uitdrukking van de wijze waarop in de
samenleving de mensen hun onderlinge relaties (als producent,
als leraar, als buurman, als invalide, als werkloze, etc.) geregeld hebben (15). Het is de explicitering van de verhoudingsgewijze rechtvaardigheid; de institutionalisering van de gedragscode. Hoe meer evenwel in een samenleving de persoonlijke liefdesbanden nog aanwezig zijn (gezin, familie, commune, communiteit, dorp, etc.) hoe minder behoefte er bestaat aan de explicitering van de code. Immers, pas wanneer de liefdesrelatie verstoord is zal men zich beroepen op de wet, zijnde de schriftelijk vastgelegde gedragsregel, waaraan de ander niet kan ontkomen. De gedragsregels kunnen zelfs degenereren tot een negatie
van het morele ideaal van de mensen in de samenleving (16).

2.3

RECHTSBEWUSTZIJN EN POSITIEVE WET

De spanning tussen het rechtsbewustzijn en het positieve recht
vinden we in de dagelijkse praktijk van het fiscale recht terug
in de concurrerende beginselen van de rechtszekerheid, welk beginsel veelal zijn steunpunt vindt op het materi le levensniveau
van de mens, en het rechtvaardigheidsbeginsel, welk beginsel afgeleid is uit het beginsel van de gerechtigheid en derhalve ontspruit aan de ideule levenssfeer van de mens (17).
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Door Geppaart wordt dit als volgt tot uitdrukking gebracht:
"Maar anderzijds : wij moeten ons voortdurend realiseren dat de
aanwezigheid van een positieve wetgeving geen voldoende waarborg
biedt voor de aanwezigheid van een rechtsstaat; daarvan is eerst
sprake wanneer die wetgeving in overeenstemming is met de algemene rechtsbeginselen die een waarborg vormen voor de rechtsstaat. Ik behoef hier slechts in herinnering te brengen de wijze
waarop de nazi's door middel van positieve wetten de rechtsstaat
veranderden in haar volledig tegendeel. Naar ik meen behoort de
oplossing van het normenconflict dat kan ontstaan door de collisie van positieve wetten en algemene rechtsbeginselen te worden
gezocht in het totstandbrengen van enige wettelijke bepalingen

die enerzijds de invloed van de algemene rechtsbeginselen onwrikbaar vastleggen, maar anderzijds beperkingen aanbrengen in
zodanige mate dat de kracht van onze positieve wetgeving niet
nodeloos wordt aangetast" (18).
De volledige erkenning van de wederzijdse beinvloeding van
het rechtsbewustzijn en het in de wet gepositiveerd recht is
voorwaarde voor een levend en leefbaar recht. In het positieve
recht moet de erkenning van deze wederzijdse beYnvloeding besloten liggen. Daarbij kan het rechtsbewustzijn niet worden gezien
als voedingsbron die steeds dezelfde seinen uitzendt. Ook het
rechtsbewustzijn is immers historisch en geografisch bepaald en
is daardoor een dynamische grootheid. De mens, het subject, de
waarnemer, weet zich in de waarneming via de tijd-ruimtelijke
dimensie opgenomen in de natuur. Ook al heeft de mens zich ontworsteld aan de natuur en haar tot ding gemaakt, hij blijft zijn
medemens ontmoeten binnen deze natuur (19).
De voortgaande technische ontwikkeling en de toenemende arbeidsverdeling heeft de mens kwetsbaarder en machtelozer gemaakt. Mede hierdoor is het ethische bewustzijn doortrokken van
de noodzakelijke saamhorigheid van de mensen in de samenleving.
De behoefte aan ordening wordt daarom steeds groter. Naarmate de
wetgever zich daarbij moet bedienen van definities die verwijzen
naar rechtsbegrippen van hogere orde, is een minder eenduidige
benadering noodzakelijk. Naarmate men zich verder verwijdert van
de stoffelijke struktuur is de ervaring zinvoller, subjectiever
en minder eenvormig. Rechtsaanspraken op onstoffelijke waarden
kunnen in een legistische rechtsopvatting daarom moeilijk tot
hun recht komen.
De beperkte verwoordingsmogelijkheid vindt men ook in het
belastingrecht terug. Onder belasting wordt veelal slechts het
meetbare, geldelijke offer begrepen. Het appel aan het rechtsbewustzijn, inhoudende wil tot zelfbeperking om de ander tot zijn
recht te laten komen, komt slechts in geringe mate tot uitdruk-

king. Door het feit dat in het belastingrecht de grammaticale
interpretatie als methode van rechtsvinding duidelijk de boventoon voert (20), wordt de positieve component van het belastingrecht sterk benadrukt. Het begrip "belasting" omvat echter, anders dan in de definities doorgaans tot uitdrukking wordt gebracht, niet slechts het geldelijke offer, doch ook bijvoorbeeld
de inperking van de vrije consumptiemogelijkheden, administra45

tieve verantwoordingsplicht, inbreuk op privacy, confrontatie
met moeilijk begrijpbare en onrechtvaardige rechtsregels en de
daaruit voortvloeiende afhankelijkheid.
De wetgever is zich soms de beperkte verwoordingsmogelijkheid zeer wel bewust. Daarom bedient hij zich van woorden als
"uitsluitend of nagenoeg uitsluitend", "grotendeels", "in belangrijke mate", "regelmatige boekhouding", "naar redelijkheid",
enz. waardoor hij wat meer speelruimte voor de rechtspraktijk
openlaat. Soms bedient hij zich zelfs van uitgesproken vage normen, zoals "goed koopmansgebruik" en "maatschappelijke opvatting". In de jurisprudentie wordt door formuleringen als "overeenkomstig zijn plaats in de samenleving" geappelleerd aan een
rechtsgevoel dat bestaat of waarvan de rechter aanneemt dat het
bestaat.

De erkenning dat de wet niet de enige bron voor rechtsvinding is maakt een meer flexibele verhouding tussen het rechtsbewustzijn en de wet mogelijk. In het belastingrecht wordt het appel aan het rechtsbewustzijn echter weinig ruimte gelaten (21).
Reeds in 1869 overwoog de Hoge Raad dat "de fiscale wet uit haren aard vordert een strikte uitlegging" ( 22). Dat een eeuw jurisprudentie hierin geen verandering heeft aangebracht moge onder andere blijken uit de overweging van het Hof Arnhem in de

uitspraak van 18 februari 1976, BNB 1976/221, waarbij het Hof
het tot stand brengen van een partiale boedelscheiding, teneinde
belasting te besparen bij mogelijke verkoop van aandelen niet
als een handelen in fraudem legis aanmerkt:".. dat bovendien,
ware dit laatste doel en strekking van de wet, gebondenheid aan
de wettekst, welke het belastingrecht als wettenrecht eigen is,
zulks

in een uitdrukkelijke wetsbepaling zou zijn vastgelegd.

De rechter zal

in zijn uitspraak er niet aan ontkomen,

het-

zij expliciet, hetzij impliciet het resultaat van zijn rechtsvindingsaktiviteit te toetsen aan de redelijkheid (23). Daarbij
pleegt de rechter uit te gaan van de vooronderstelling dat de
wetgever een onredelijk resultaat niet heeft gewild. Dit laat
evenwel onverlet dat in het belastingrecht de grammaticale interpretatie doorgaans als doorslaggevende methode van rechtsvinding wordt gehanteerd (24). De hierdoor ontstane ondergeschikte
positie van de rechtspraak in het belastingrecht wordt naar mijn
mening

veroorzaakt

door

artikel 63 van de Algemene wet inzake

rijksbelastingen, dat als een soort overdrukventiel fungeert:

"Onze Minister is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van

gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende
aard, welke zich bij de toepassing van de belastingwet mochten
voordoen". Dit wetsartikel leidt tot een terughoudende opstelling van de belastingrechter, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het
arrest van de Hoge Raad van 30 maart 977, BNB 1977/119: ".. dat
belanghebbendes.. klacht hierop neerkomt, dat hij ondanks hoge
kinderaftrek en aanvullende kinderaftrek met overeenkomstige
toepassing van artikel 6, lid 2, van de Uitvoeringsbeschikking
inkomstenbelasting 1964 in een slechtere financiule positie verkeert dan Belgische en Nederlandse werknemers, die van belastingheffing vrijgestelde kindergelden, onderscheidenlijk kinder1
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bijslag, ontvangen; dat het de rechter evenwel niet vrijstaat am
op grond van de billijkheid de bij de klacht beweerde ongelijke
behandeling op te heffen door in strijd met de wet bovenbedoelde
uitkeringen geheel of ten dele niet in de heffing van de inkomstenbelasting te betrekken;..". Artikel 63 AWR vergroot de neiging van de belastingrechter om te berusten in een onredelijk
resultaat, omdat toepassing van de hardlieidsclausule niet tot
zijn beoordeling staat (25). Op deze wijze ontstaat een leemte
in de rechtsvinding die naar mijn mening schadelijk is voor het
belastingrecht.

2.4

DE STAATSIDEE

In het voorgaande is er reeds op gewezen dat het recht respect
moet afdwingen. Het recht moet ontspringen aan bet-. rechtsbewust-

zijn van de mensen. Als zodanig heeft het recht ook zedelijke
macht (26). Van Apeldoorn (27) stelt dat het recht zedelijke
macht uitoefent omdat het streeft naar rechtvaardigheid. Ik zou
in plaats van

"omdat"

liever spreken van

"indien" an te bena-

drukken dat het rechtsleven zeer wel kan worden gecorrumpeerd
door de technocratie van het economische leven en/of de ideologie van het geestesleven (28). Van Apeldoorn spreekt van "streven", omdat het recht, zoals gezegd, noodzakelijk iets van de
rechtvaardigheid moet opofferen aan de doelmatigheid en dus een
compromiskarakter heeft en omdat het de mensen niet gegeven is
te weten wat in absolute zin rechtvaardig of onrechtvaardig is.
Het recht is, zoals gezegd, een heteronome gedragsregel. Het
recht is niet vrijblijvend maar wordt, indien dat nodig is, afgedwongen. Naleving van de rechtsregels kan derhalve zowel steunen op respect voor de inhoud van de rechtsregel, alsook op
angst voor represailles. Deze dwang wordt uitgeoefend door de
georganiseerde gemeenschap door middel van "de zwaardmacht" van
de overheid of andere meer gecamoufleerde, doch vaak zeer effectieve vormen van "social control".
Wanneer men de "staat" ziet als de "alle gemeenschappen cm-

vattende en voltooiende gemeenschap" die gericht is op het algemene belang, dan bepaalt de staat tevens wat recht is. Wanneer
onder de staatsgemeenschap slechts een door staatsgrenzen afgebakende doelgemeenschap wordt verstaan, heeft deze m&&r kenmerken van de politieke gemeenschap dan van de rechtsgemeenschap.
De rechtsgemeenschap is te beR, "10:iwen als de gestalte, waarin

het ideaal der personengemeenschap de persoonlijkheidswaarden
van de mens tot uitdrukking brengt op de lagere niveaus van de
politieke- en doelgemeenschappen. Het recht moet daarbij voorkomen dat op het lagere niveau der politieke- en doelgemeenschappen de mens louter als middel, als object, wordt beschouwd (29).
Het "recht" overstijgt hetgeen door de wetgever van de poli-

tieke gemeenschap haar als wet wordt gegeven. Het belastingrecht
is enerzijds op een hoger niveau gelegen darr de belastingwet,
doch het omvat anderzijds niet de kenmerken die het begrip "belasting" heeft

voor de personengemeenschap,

zoals de belasting
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die het gevolg is van het hebben van een hulpbehoevend familielid of buur, de belasting die voortvloeit uit de maatschappelijke plicht werkzaam te zijn in een algemeen nut beogende instelling, de belasting die het resultaat is van verplichtingen
die men am onbaatzuchtige redenen op zich genomen heeft.

DOELEINDEN VAN DE BELASTINGHEFFING

2.5

In de praktijk van de belastingheffing ontkomt de wetgever niet
aan de noodzaak het begrip "belasting" nauwkeurig in definities
af te bakenen. Diverse definities zijn in amloop. Als voorlopige
werkdefinitie sluit ik mij aan bij de definitie van Schendstok,
waarin hij de nadruk legt op de inkomensoverheveling van de pri-

vate naar de publieke sfeer: "Belastingen zijn inkomens- (of
vermogens-) overdrachten - anders dan bij wijze van straf - van
niet-overheidshuishoudingen naar en ten behoeve van een of meer
overheidshuishoudingen als zodanig, en wel krachtens rechtsregelingen" (30).

In bovenstaande definitie zijn naast de ethische elementen
van het eerder vermelde ruime belastingbegrip ook die elementen

van belasting geolimineerd die als zodanig geen inkomensoverheveling inhouden. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het opleggen
van administratieve verplichtingen door de staat aan de burgers,
de inbreuken op de privacy, de noodzaak ingewikkelde wetten te
begrijpen, de confrontatie met onbegrijpelijke wetgeving, etc.
Deze elementen worden voorlopig geolimineerd, doch zullen in
deel D opnieuw worden geintroduceerd. Ook geeft de definitie van
Schendstok geen ruimte voor belastingheffing in natura (b.v. militaire dienstplicht). Voorts blijft in het vage wat onder
"overheid" moet worden verstaan. Ik geef er de voorkeur aan de
definitie uit te breiden tot de belastingen in natura en onder
overheid te verstaan elke publiekrechtelijke organisatie die,
anders dan als marktprijs voor een economische prestatie, aan de
particuliere persoon een heffing oplegt. Op deze wijze kunnen
ook de sociale verzekeringspremies onder belasting worden begrepen (31).

Het rechtvaardigheidsgehalte van de belastingheffing wordt
mede bepaald door het doel van de belastingheffing. Smeets stelt
terecht:
"De staat heeft ten doel het bevorderen van het algemeen welzijn
van de burgers. De belastingheffing - en dus ook het zoogenaamde

vullen van de schatkist - is geen doel in zichzelf ; zij _is een
middel waarvan de staat zich bedient am het zoojuist gestelde
doel te bereiken. Indien dit doel iets eischt dat niet (dadelijk) samenvalt met het verkrijgen van middelen voor de schatkist, mag men in beginsel het belastingapparaat daartoe bezigen"
( 32) . In deze formulering wordt de ontwikkeling van de belastingheffing in de loop van de 20e eeuw goed aangegeven. De belastinqheffing is van financieringsmiddel-_ uitgegroeid tot Sturingmniddel. Er is een _onderscheid_gegroeid tussen de belastingpn die worden gel,eyen -ter. financiaring_yan_.de. mierheidsuitgaven
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en de belastingen die worden gehevgn am als instrument te dienen
de realisatie van een specifiek onderdeel yan hek_oyerheidsbeleid.
De._eets-tgenoemde categorie belastingen zpu ik willen aanduiden _.met- -de- 1?fnaming "passieve belastingen" (33) . HierQnder__worden begrepen de-belastingen die worden geheven ter financiering
van de overheidsuitgavg) en die derhalve eigenlijk geen-ep-zi-chz
zelf staand doel-hebben. De rechtsvraag betreffende deze belastingheffing heeft betrekking op de wijze waarop de belastingdruk
over de burgers wordt verdeeld. De tweede categorie belastingen
zou ik willen aandui4en Inet._de gaming__lactieve belastingen".

bij

Deze belastingen worden niet zozeer qeheven om als financierinqsmiddel voor de overheld*uitgoY-en te dienen, maar worden geheven ter realisatie van een bepaald beleid_sdoel. De rechtsvraag
aangaande de "actieve belastingen" is tweeledig. Zij is zowel
gericht op de vraag of het gestelde doel rechtens verantwoord
is, alsook op de rechtvaardige verdeling van de mogelijke offers
die hieruit voortvloeien.
In de praktijk heeft elke belastingwet meestal zowel elemen-

terL-Y,aB_een Agtieye -belasting, alspok-yan een-pas sieve-.16eiaG€filg
( 34) . Voor de vraag of de belastingheffing rechtvaardig is_, _is
het van belang beide elementen te onderke.Bnen. In Nederland hebben vooral Halberstadt en De Kam aandacht gevraagd voor het verschijnsel dat een passieve belasting actieve kenmerken kan dragen die onvoldoende worden onderkend, zgn. "tax expenditures".
In hun nationale rapport ten behoeve van het IFA-congres 1976
"Tax expenditures as an Instrument for Achievement of Government
Goals" wordt, weliswaar beperkt tot inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, getracht te komen tot een inventarisatie
van de bestaande "tax expenditures". Tax expenditures, door hen

vertaald in "belajtinguit-gayen",__Flip_,sled«irlkiieEd als tegemoetkominggn -in_de-wetgeving,.die inbreuk maken op de definitie-ya-0
het belastinggblect. 1 _in_afwijking y.an. de. normale structuur van
de yet, welke in de wet zijp opgenomen om een beleidsdoelstelling_t2 realiseren die de overheid ook via directe uitgaven kan

nastreven (35).
De poging van Halberstadt en De Kam am belastinguitgaven te
kwantificeren is toe te juichen. Hun suggestie om de belastinguitgaven samen te voegen in een tax-expenditure-budget en jaarlijks een wet op de gederfde middelen in te dienen is een waardevol instrument voor het overheidsbeleid waarvoor in hoofdstuk

4 nog nader aandacht zal worden gevraagd. Zij hebben op deze
kaart gebracht hoezeer __de_ -belastingheffing
onderdeel is geworden. van.de Bociaal.economis.ghe politiek. Nad44
in_ -de_ .p9_rigdj tot de Tweede - Wereldoorlog de belastingheffing

wijze duidelijk in

voornamelijk. had gediend tot dekking v.an de jaarlijkse overheidsuitgaven kreeg .zij . na de Tweede Wereldporlgg een meer so-

claal-economische en conjunctuurreguleren-413.._fbnctie (36) . Er is
geen reden aan te voeren om - blijvend binnen de rechtsorde aan de belastingheffing een beperkte actieradius toe te kennen,
mits de uithreiding van de werkingssfeer bewust door de wetgever
wordt beoogd. Het tax-expenditure-budget verhoogt de garantie
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dat dit inderdaad het geval is. De zwakte van het voorstel
schuilt echter in het arbitraire karakter van de hypothetische
"normale" belastingstruktuur.

2.6

STAATSRECHT EN BELASTINGRECHT

De positie van de overheid als ordeningsinstantie en als beheerder van de geldstroom van de openbare financi@n brengt de noodzaak mee om belasting te heffen, om dienstplicht op te leggen of

om de burgers anderzijds te belasten met het verrichten van
prestaties ten behoeve van de staat orn niet. Belastingbetaling
in natura of in geld levert geen wezenlijk verschil op. Het feit
dat het belastingrecht een onderdeel vormt van het staatsrecht
brengt mee dat de ontwikkeling van het staatrecht ook het belastingrecht niet onberoerd laat.
De verstarring die binnen het staatsrecht is opgetreden, omdat men zich te zeer beperkte tot een geordende beschri jving en
interpretatie van het positieve staatsrecht als resultante van
een bepaalde historische ontwikkeling heeft een aantal deelgebieden met een uitermate dynamisch karakter van zich vervreemd.
Couwenberg (37) is met van Maarseveen (38) van mening dat door
de verwaarlozing van de empirisch-juridische dimensie van het
staatsbestel de politicologie de kans heeft gekregen de empirische dimensie van het staatsrecht volledig te annexeren. Zij
zien mogelijkheden voor de ontwikkeling van een nieuw vak "politiek recht" door de juridische aspecten van de politiek, in het
bijzonder het politieke gedrag van de mens, als uitgangspunt te
nemen voor een empirisch-gefundeerde staatsrechtbeoefening, waar
bij de staat dient als politiek referentiekader.
Couwenberg ( 39) spreekt
in dit verband van de "law in
action", d.w.z. van het normatief-juridisch aspect van de zich
dialectisch ontwikkelde politiek-sociale werkelijkheid, zoals
die gestalte krijgt in de moderne staat, als permanent politiekjuridisch transformatieproces en integratieproces. Dit zal naar

zijn mening het staatsrecht tot buiten de enge objectgrenzen
drijven en tot een verruiming van de politieke tot een sociale
constitutie leiden. Men kan, zoals Couwenberg doet, het algemene

belang als richtsnoer nemen. Daarmee wordt het probleem verplaatst naar de vraag wie het algemene belang bepaalt. Daarbij
zal voortdurend de neiging bestaan bij de staatsbestuurders om
het algemene belang gelijk te stellen aan het staatsbelang. Dit
impliceert dat, wanneer de staat wordt gediend, tevens het algemene belang wordt gediend.
Deze bovenbedoelde staatsopvatting betreffende de parallel-

liteit tussen het algemene belang en het staatsbelang is wat
Brull "mythe" noemt

( 40) . "De mythe is het vaste punt, het punt

van Archimedes, dat ons zekerheid biedt en van waaruit wij de
hele wereld zien en interpreteren. Ieder verschijnsel wordt in
de mythe gepast, zonder dat de mythe zelf wordt uitgesproken.
Hij leeft in de halfbewuste sfeer als wilsbepalende kracht en
slechts door deductie valt hij uit de zich telkens herhalende
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stereotype beelden af te leiden". Zijn rede heeft op overtuigende wijze aangetoond dat ook het belastingrecht zijn eigen mythologie heeft. De mythen zijn de stuwende krachten in de samenleving. Zij zijn de voedingsbodem van de paradigma's, die ook in
de wetenschap van essentieel belang tijn voor de uitkomsten van

het onderzoek. Voor een helder inzicht in de rechtvaardigheid
van de verdeling van de belastingdruk is een studie over deze
werkzame krachten niet zonder belang.
De mate waarin sommige maatschappelijke krachten hun invloed

kunnen aanwenden op de mythevorming kan op de ethisch verantwoorde verdeling een storende invloed hebben. Elk mens en elke
groep probeert immers zijn machtsstreven zin te geven en daarmee
ook te rechtvaardigen. Elk machtsstreven gaat echter gepaard met
een streven naar legitimatie door de ontwikkeling van een legitimiteitsidee, die zich presenteert en manifesteert in een meer
metafysisch-rationeel gefundeerd complex van normen en waarden
(41). Daartoe bedient men zich doorgaans van een ideologie.
Hieronder wordt verstaan een stelsel van waarden en normen, die
doorgaans een gesloten totaliteit veronderstellen. Dit stelsel
richt zich op de rechtvaardiging, c.q. de handhaving van een
bepaalde machtsstruktuur binnen de maatschappij of binnen
maatschappelijke groeperingen, door een overdraagbare verklaring
van een bepaalde mens- en maatschappijvisie op te stellen (42).
Ideologie en mythe kunnen uiteenlopen als de ideologen manipuleren met de ideeon ter bevordering van de machtsstruktuur als
zelfstandig doel. Vandaar de waarschuwing van Couwenberg (43)
dat de hantering van ideologiedn door hen die macht begeren of
bezitten voortdurend met de nodige kritische zin moet worden bejegend. Normen en waarden kunnen gemakkelijk worden gebruikt als
camouflage van een streven naar macht. Ook in het belastingrecht
zijn dogma's die passen in een ideologie niet onbekend. Zo wordt
de progressieve tariefstruktuur gepresenteerd als "bewijs" dat
de belastingheffing naar draagkracht geschiedt, waardoor de minder draagkrachtigen worden ontzien,
en wordt de accijnsheffing
op schadelijke consumptiegoederen gepresenteerd als een uiting
van zorg van de welvaartsstaat over de gezondheid van haar burgers (44).
Het staatsbewustzijn is een uiting van de essenti6le behoef-

te van de mens aan samenleving. In de loop van de geschiedenis
is de horizon van de samenleving steeds verder komen te liggen.
De ruimtelijke omvang van de behoefte van de mens binnen een beschermde gezagskring te leven, waaraan zekere souvereine aanspraken moeten worden toegekend, is in de loop van de geschiedenis steeds toegenomen (45). De individuele vrijheid wordt door
het overheidsgezag beknot in ruil voor een toenemende rechtszekerheid. Dit inwisselen van een stuk souvereiniteit door de burger wordt gedragen door de behoefte aan ordening en door het besef dat een doelmatige samenwerking de gemeenschap in zijn totaliteit ten goede kan komen. De mate waarin de souvereiniteit van
het individu kan worden ingeperkt en de aard van de waarborgen
die de burger daarvoor dient terug te ontvangen, is in alle tijden het onderwerp geweest van vele rechtstheoretische geschrif51

ten. Binnen het kader van dit onderwerp zal een nadere beschouwing daaromtrent achterwege blijven (46).
De belangrijkste eis die men aan het staatsrecht moet stellen is dat het ondergeschikt is aan het morele ideaal waarop de
samenleving gericht is. De staatsorde moet dienstbaar zijn aan
de rechtsorde. Slechts dan is er sprake van een rechtsstaat.
Het eerder geformuleerde uitgangspunt, dat de maatschappe-

lijke houding van de mens erop gericht moet zijn de ander tot
zijn recht te laten komen, waarbij de overheid om rechtvaardigheidsredenen kan bemiddelen, is ruimer dan datgene dat men doorgaans in een rechtsstaat pretendeert te garanderen. In een
rechtsstaat waarin de sociale dimensie van het recht wordt erkend, wordt door de overheid getracht een positieve invloed uit
te oefenen op het bestaan en de handhaving van het welzijn in de
samenleving. In dit verband spreekt Geppaart (47) van de sociale
rechtsstaat.
Naast
de
meer
gradueel
begrippen
eenduidige
"rechtsgelijkheid", "rechtszekerheid", "billijkheid" en "goede
trouw", worden de gradueel minder eenduidige begrippen "sociale
rechtvaardigheid" en "sociale zekerheid" ingevoerd. Deze benamingen suggereren dat het recht niet vanuit zichzelf reeds sociaal is, alsof er ook nog zo iets als een anti-sociale rechtsstaat zou kunnen bestaan. Men kan echter in een samenleving de
handhaving van de rechtsorde niet los zien van de handhaving van
de sociale orde.
De omstandigheid dat het fiscale instrumentarium dienstbaar
kan zijn aan de verdere opbouw of handhaving van de sociale orde
wil niet zeggen dat het ook op deze wijze wordt aangewend. Het
fiscale instrumentarium bevat, zoals elk ander instrument, de
mogelijkheid om averechts te worden aangewend. Diverse voorbeelden zijn hiervan op te sommen. Ik denk aan een emigratiebelasting voor dissidenten, aan het opleggen van extra heffingen, dan
wel het onthouden van bepaalde belastingfaciliteiten aan maatschappijkritische groeperingen of lichamen, beperking van giftenaftrek tot de machtsondersteunende instellingen, hoge invoerrechten op buitenlandse opiniebladen, etc. Cp deze wijze wordt
de belastingheffing, zoals ook met de zwaardmacht veelal het geval is, gemonopoliseerd door de staat en de achterliggende belangengroeperingen.
Er is geen scherpe grens te trekken tussen het kenobject van
de staats- en bestuursrechtswetenschap enerzijds en de politicologie anderzijds. De belastingwetenschap heeft zijn wortels dan
ook zowel in de staats- en bestuursrechtwetenschap alsook in de
politicologie. Het staatsbewustzijn, dat de voedingsbodem vormt
voor de behoefte van de mens om formele staatsrechtelijke instituties in het leven te roepen, ligt uiteraard ook ten grondslag
aan de mentale aanvaarding van de belastingheffing. Dit behoeft

evenwel niet te impliceren dat de werkelijke strukturen en de
vitale aanvaarding ook hiermede in overeenstemming zijn. In
hoofdstuk 4 zal hierop warden teruggekomen.
Het ligt op het terrein van het belastingrecht als onderdeel

van het staatsrecht (ik zou liever willen spreken van gemeenschapsrecht) op fiscaal terrein de hulpmiddelen aan te reiken
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ter realisatie van een rechtvaardige sociale orde. Daarbij heeft
de gemeenschap niet slechts de beschikking over het belastingrecht, doch ook andere vormen van gemeenschapsrecht, zoals het
strafrecht, het bestuursrecht, etc. Al naar gelang de rechtsregels algemene of particuliere belangen regelen, spreekt men van
publiekrecht of privaatrecht. Dit onderscheid heeft echter geen
absoluut karakter (48) . Elke rechtsbetrekking heeft immers zowel
private als publieke aspecten. Indien een ondernemer door omzetbelastingfraude zijn plaatselijke concurrent door de ongelijke
concurrentiepositie het faillissement heeft ingejaagd, heeft de
belastingfraude duidelijk zowel publieke als particuliere consequenties gehad.

2.7

CONCLUSIES

De belastingheffing maakt deel uit van het recht van de sociale
gemeenschap. Het recht neemt tot uitgangspunt dat de mens zich
in het samenleven niet zonder meer laat leiden door het verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van de ander, doch veelal gedreven wordt door machtsgevoelens. Omdat de vanzelfsprekendheid

van de verantwoordelijkheidszin ontbreekt moet het recht afdwingbaar zijn. Het staatsrecht, of liever: het gemeenschapsrecht, moet de staat en andere gemeenschapsorganen ondergeschikt
doen zijn aan het morele ideaal waarop de samenleving gericht
is. Dit recht wordt gevoed vanuit de ethiek waarbinnen het gerechtigheidspostulaat wordt gevormd. De naastenliefde is de voedingsbodem van het recht. Dit impliceert een streven naar
verbreding en verdieping van de tussenmenselijke relaties.
Soms wordt het algemene belang als rechtsbeginsel en als legitimatie van het streven naar macht naar voren geschoven. Het
algemene belang kan echter gemakkelijk worden misbruikt als camouflage van een streven naar macht. De ideologie krijgt dan tot
taak dit machtsstreven te rechtvaardigen, door invoering van

dogma's die onderschreven moeten worden.

De belastingheffing

een
veelal
dogmatisch
dergelijk
draagt
draagkracht
karakter.Om deze reden wordt het draagkrachtbeginsel in deel B
aan een nadere analyse onderworpen.
Het belastingrecht wordt ontwikkeld binnen de rechtsgemeenschap. Er is derhalve geen reden orn de fiscale wetgeving andere

naar

beperkingen op te leggen dan die welke worden gevormd door de
rechtsgemeenschap zelf. De fiscale wetgeving behoeft derhalve

geen passief (veelal aangeduid met "neutraal") karakter te heb-

ben. Omdat de rechtsgemeenschap een dynamisch karakter heeft,
zal ook het belastingrecht zich voortdurend ontwikkelen. De fiscale rechtsvinding moet deze ontwikkeling op de voet volgen. In
het belastingrecht bestaat evenwel de neiging tot een starre
grammaticale interpretatie. Het is de taak van de rechter in het
concrete geval recht te scheppen. Deze creativiteit wordt verstikt als "mechanische" interpretatieregels worden gehanteerd.
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NOTEN.

1.

J.J. Loeff: Van Sociale Politiek via Sociaal Recht tot Sociale Ethiek, Sociale Wetenschappen, 15e jrg., 1972 no. 3,
pag. 170.
Een voorbeeld van een sterk op het individualistische vrijheidsideaal gebaseerde rechtsopvatting binnen het fiscale
recht vindt men bij F.H.M. Grapperhills, Kanttekeningen bij

de vrijheid van de ondernemer in het belastingrecht,

1976:
"De juridische vrijheid van de ondernemer in het belastingrecht vindt haar uiteindelijke bekroning in zijn ethische
vrijheid om door zijn persoonlijke overtuiging uit te maken,
waar voor hemzelf de grens van moraal en fatsoen ligt bij
zijn streven naar belastingbesparing. De een hoort daarbij
tot de rekkelijken, de ander wellicht tot de preciezen, maar
ieder maakt het voor zichzelf uit."
P.J.A. Adriani: De sociale beteekenis van het belastingrecht, 1938, plaatst de sociale betekenis van de belastingheffing geheel in het kader van de rechtsgelijkheid. De sociale functie van de belastingheffing betekent hier dus
niets anders dan dat het economisch gelijke gelijk behandeld
moet worden. Sociaal betekent hier niet meer dan "inter-individueel". Hij stelt op pag. 19: "De eisch der gelijkheid
beteekent hier, dat bij de verdeeling over de verschillende
sociale werkzaamheden zekere gelijkmatigheid worde betracht,
dat bijvoorbeeld niet van twee gelijke bedrijven de eene anders wordt belast dan de andere, omdat deze onder een andere
rechtsvorm wordt uitgeoefend. Geschiedt dat, dan wordt de
sociale gelijkheid verstoord, wat niet het doel der belastingheffing mag zijn."
2. D. BrU11: Rechtsnorm en Overheidsbudget, 1967, pag. 7.
3. P.J. Roscam-Abbing: Kleine ethiek van de inkomensverdeling,
1974, pag. 40, stelt dat men zich door als uitgangspunt te
nemen dat de ethische instelling van alle mensen ideaal is,
plaatst in de denkbeeldige wereld van utopia.
4. M.G. Plattel: Sociale Wijsbegeerte, deel II, 1967, pag. 19.
5. H.J. van de Braak: Belastingdemoralisatie: het geld en het
collectieve geweten, E.S.B. 12-4-1978, introduceert het onderscheid dat door Lon L. Fuller wordt gemaakt in het boek:
The morality of law (1964) tussen de zgn. plichtmoraal en de
aspiratiemoraal. "The morality of duty starts at the bottom
of human achievement. It lays down the basic rules without
which an ordered society directed towards certain specific
goals must fail of its mark. It is the morality of the Old
Testament and the Ten Commandments. It speaks in terms of
"thou shalt not" and less frequently "thou shalt". Hoger op
de schaal als het ware begint de aspiratiemoraal: "it is the
morality of the Good Life, of excellence, of the fullest
realization of human power ... (It is) recognized, of course,
that a man might fail to realize his fullest capabilities.
As a citizen or as an official, het might be found wanting.
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But in such a case he was condemned for failure, not
being recreant to duty, for shortcoming, not for

for

wrongdoing".

6.

L.J. van Apeldoorn: Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, 1972, hoofdstuk III. Zie ook: Plattel: Sociale
Wijsbegeerte, deel II, pag. 27.

7. Van Apeldoorn: 1972, t.a.p., pag. 1: "Bijna alle juristen

8.

die een definitie geven van recht, geven een verschillende.
Dit is, althans ten dele, te verklaren uit de veelzijdigheid, de veelvormigheid, de grootsheid van het recht : het
heeft zovele kanten en is zo veelomvattend dat men het niet
op bevredigende wijze kan samenvatten onder &6n formule."
A. Pitlo: Het systeem van het Nederlandse privaatrecht,
1968, pag. 1: "Recht in objectieve zin is het geheel van regels voor de uiterlijke gedragingen van de in maatschappelijk verband levende mensen, waaraan deze gehoorzaamheid
verschuldigd zijn. Deze regels hebben ten doel de belangen
van de mensen in hun onderling verkeer te ordenen en te beschermen".
J.J. Loeff: De Sociale Grondrechten van de Mens, 1953, Eerste deel, pag. 119, 120 en 121. D. BrUll schetst in "Sociaal

en onsociaal", 1976, het rechtsleven als de evenwichtssituatie tussen het geestesleven en het economische leven, welk
evenwicht zijn steun vindt in de liefde.
Plattel: 1967, t.a.p. 17: "Van de ene kant vormt het recht
de mededeelzame uitdrukking van de liefde, in zover het incarnatie betekent van het ideaal der personale verbondenheid
in een doelmatige wereld. Van de andere kant schept het door
de geblokkeerdheid van de stof afstand en verwijdering tussen de rechtssubjecten."
9. H.J. van Eikema Hommes: Hoofdlijnen van de geschiedenis der
rechtsfilosofie, 1 972, hoofdstuk I, par. 11.
10. Van Eikema Hommes: 1972, t.a.p., hoofdstuk I, par. 9.
11. W. Luijpen: Rechtvaardigheid, 1979.
12. P.P. van Berkum: Plaats en inhoud van het begrip algemeen
belang in de theorie der economische politiek, 1970, geeft
een beschouwing over de algemeen-belangideologie.
13. W.jo--Slagtar: Rechtvaardigheid en Doelmatigheid. Enige beschouwingen over het compromiskarakter van het Recht, 1961,
pag. 9: "Rechtvaardigheid en doelmatigheid bepalen beide de
inhoud van het recht, de eerste als maatstaf, de tweede als
doel. Maar het doel heiligt niet de middelen, ook al is het
doel nog zo hoog verheven. Behartiging van het algemeen belang is een schoon doel, maar het betekent niet, dat men
verder de rechtvaardigheid, het rechtsgevoel, het rechtsbewustzijn buiten beschouwing mag laten. Onaanvaardbaar is dan
ook de leer van het utilisme of endaemonisme". In mijn uiteenzetting is de norm steeds aangeduid met gerechtigheid. De
benaming "rechtvaardigheid" ziet op de handelwijze conform
die norm.
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14. Zie bijvoorbeeld: J.J. Loeff: De sociale grondrechten van de
mens, 1953. Zie ook Brull: Recht en Wet, 1975, pag. 19:
Tussen beide polen (de anti-sociale tendens van de mens als
biologisch wezen en de a-sociale tendens van de mens om zich
voor de medemens af te sluiten) staat de sociale kracht in
de mens.
15. Van Eikema-Hommes: 1972, t.a.p. hoofdstuk XIV, par. 2:
Werner Maihofer maakt een onderscheid tussen het "individuele zijn" en het "sociale zijn" in de wereld. In het "indivi-

duele zijn" manifesteert zich een absolute vrijheid in het
ontwerpen van de hoogst eigen toekomst. Hij noemt dit recht
van het "zelf-zijn" een existentieel natuurrecht dat zal
uitlopen op anarchie. In het "sociale zijn" overschrijdt de
mens zijn "zelf-zijn" en stelt zich onder de heteronome wet
van de natuur en de cultuur. De mens treedt op in zijn "alszijn" (als koper, als vader, als werknemer, etc. Het recht
van het "zelfzijn" is geen recht; het recht van het "alszijn" veronderstelt het geldend recht.
16. J.F. Glastra van Loon: Recht en menselijke natuur, 1959,
pag. 16 e.v., stelt kort samengevat, dat de zedelijke toetsing van regels een heoordeling is die wel een verwerping,
niet een goedkeuring tot uitkomst kan hebben. Een zedelijke
niet-verwerping houdt niet in dat men inhoud kan geven aan
het zedelijk-aanvaardbare. Het gelijkheids- of evenredigheidspostulaat van het "suum cuique" is derhalve in wezen

slechts een negatief criterium, inhoudende dat andermans belangen omdat het andermans belangen zijn, niet lager geschat
mogen worden. Wel kan het feit van het "maatschappelijk aanvaard-zijn" uitdrukking zijn van een impliciet erkennen van

de rechtsregel dat de niet-positief bepaalbare gelijkheid
van mensen als subjecten de grondslag van iedere rechtsbedeling behoort te zijn. De rechtsbedeling behoort te steunen
op objectiviteit.
17. Slagter: 1961, t.a.p. pag. 35 en 36: "Het recht ontspruit
aan de gerechtigheid. Maar op de weg van gerechtigheid naar
positief recht, van idee naar doel, van glanzende kiemcel
naar voltooid kunstwerk, verliest de rechtvaardigheid een
deel van haar glans ter wille van het compromis met de doelmatigheid."
18. Ch.P.A. Geppaart: Enige fiscale aspecten van de sociale
rechtsstaat, 1967, pag. 14 en 15.
19. De mens kan immers zijn medemens niet volledig objectiveren.
Zie J.F. Glastra van Loon: Recht en menselijke natuur, 1959,
pag. 1 1: "Het subjectzijn van de mens is niet definieerbaar,
niet objectief bepaalbaar, het kan niet theoretisch worden
vastgesteld. Ge&n opsomming van kenmerken en eigenschappen,
gddn beschrijvingen van Gestalten of relatie-structuren van
kenmerken en eigenschappen kunnen aangeven waarin het subjectzijn van de mens bestaat. De enige theoretische, in termen van kennis vervatte bepaling die kan worden gegeven van
het subjectzijn van de mens is, dat het door ons kennen niet
bepaald kan worden. Het enige positieve criterium dat hier
56

20.

21.

22.
23.
24.

dienst kan doen is practisch: Is er een rapport, is er resonantie, is omgang tussen subjecten mogelijk. Het subjectzijn
van de mens manifesteert zich niet aan de observerende, objectiverende blik, maar in de samenspraak, in het samenhandelen ..... Het subjectzijn zelf blijft voor de theoreticus,
voor de wetenschap onkenbaar, onbepaalbaar, hoe zeker hij er
practisch ook van moge zijn."
Ch.P.A. Geppaart: Fiscale Rechtsvinding, 1965, pag. 10.
J.K. Moltmaker: De vorm als norm. Het vormvereiste als normatief gegeven bij de rechtsvinding met betrekking tot uiterste wilsbeschikking, 1972, pag. 11: "Zo zal in het belastingrecht de eis van rechtsgelijkheid veelal minder zwaar
wegen dan de zekerheid voor de belastingplichtige, dat het
belastingrecht de door hem berekende rechtsgevolgen ook inderdaad aan zijn handeling zal toekennen."
Ch.P.A. Geppaart: Evolutionaire Rechtsvinding, 1970, pag.
150: "Naar ik meen behoort de analogie in het belastingrecht
haar grenzen te vinden in de werking van het beginsel van de
rechtszekerheid in die zin dat de belastingheffing zich niet
mag uitstrekken buiten voor een redelijke belastingplichtige
kenbare normen."
HR 18 juni 1869.
Geppaart: 1965, t.a.p. hfst. III, par. 13.
Moltmaker: 1972, t.a.p. pag. 18: "Hoe groter de behoefte aan
rechtszekerheid is, hoe sneller een rechter tot .1,11.,lelijkheid van de wetswoorden zal concluderen. De behoefte aan
rechtszekerheid moet door de rechter met behulp van zijn
scholing en intuitie zo goed mogelijk worden gepeild, waar-

bij hij de in de wet voorkomende indicaties niet mag veronachtzamen."
Hoe weinig de belastingrechter soms geneigd is tot een
rechtsvindingsavontuur blijkt in het arrest van de Hoge Raad
van 8 september 1976, BNB 1976/227, waar de vraag aan de orde is of de in artikel 39, lid 3 van de Wet op de inkomstenbelasting voorkomende uitdrukking "het nominaal gestorte kapitaal" aldus moet worden opgevat, dat niet volgestorte aandelen voor hun nominale bedrag in aanmerking moeten worden
genomen. Het gerechtshof te Amsterdam had deze vraag bevestigend beantwoord. Op het beroep in cassatie overweegt de
Hoge Raad: "dat het middel terecht daartegen opkomt, dat 's
Hofs beslissing in strijd is met de duidelijke tekst van de
Wet, terwijl de wetsgeschiedenis geen steun biedt voor het
standpunt om de in de wetstekst gestelde eis van het gestort
zijn van het nominale kapitaal buiten aanmerking te laten en
ook de grondslag van de onderhavige regeling daar niet toe
dwingt; dat 's Hofs uitspraak dan ook niet in stand kan
blijven;". Het beroep op de "duidelijke tekst" brengt tot
uitdrukking dat de Hoge Raad kennelijk de confrontatie met
de billijkheid hoe dan ook wil ontlopen. In par. 15.3 wordt
nader aandacht besteed aan de rechtszekerheid in het belastingrecht.
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25. Zie ook het arrest van de Hoge Raad van 11 mei 1977, BNB
1977/141, waar een apert onredelijk resultaat wordt geaccepteerd door de Hoge Raad met als overweging: "dat toepassing
van de hardheidsclausule.... niet ter beoordeling staat van
de rechter in belastingzaken".
Een ander voorbeeld levert het arrest van de Hoge Raad van
28 juni 1978, BNB 1978/210. Commentaar op dit arrest is o.a.
door J.M.F. Finkensieper geleverd in WFR 5381/1978: "Rekkelijken en preciezen".
26. Van Apeldoorn: 1972, t.a.p. 51: "Wij denken dan m.a.w. aan
het feit dat de rechtsgenoten zich in het algemeen in hun
geweten verplicht voelen aan het recht te gehoorzamen".
Carl J. Friedrich: Rechtsfilosofie in historisch perspectief, 1964, geeft in hoofdstuk XXI, pag. 140, het verschil
aan tussen de autoriteit en de legaliteit van het recht:
"Resumerend kunnen wij dus zeggen, dat de autoriteit van het
recht op zijn redelijkheid, met andere woorden zijn rechtvaardigheid, de legitimiteit van een regel of een beslissing
op hun rechtmatigheid, de legaliteit ervan op hun wetmatigheid berust. En hetzelfde geldt voor hun dragers, de heersers of machthebbers. Hun legaliteit is een kwestie van wetten..., hun legitimiteit een kwestie van recht, hun autoriteit echter een kwestie van redelijkheid, dat wil zeggen hun
gehechtheid aan de waarden en dus vooral hun rechtvaardigheid".
27. Van Apeldoorn: 1972, t.a.p. pag. 55.
28. A.C. Henny: Metamorfosen van het rechtsleven, 1976, pag. 94.
29. J.J. Loeff: Verhouding staat en rechtsgemeenschap, 1955,
pag. 15.
30. Zie voor een overzicht van de bekendste definities: B.
Schendstok en A.L. Brok: Elementair belastingrecht voor economisten, 1978, bijlage I.
31. Op deze wijze zijn niet alle grenslijnen scherp getrokken.
Men kan zich o.a. afvragen o f onderlinge "belastingbetalingen" tussen overheidslichamen onderling belasting zijn. Gewetensgeld is materiUel verschuldigde belasting en zal daarom als belasting worden aangemerkt.
32. M.22.di:._Elects: Het begrip "belastingen" en de toenemende betekenis van de niet-fiscale doeleinden bij het heffen van
- belastingen, overdruk 1971, pag. 70.
Ook wordt in dit verband wel gesproken van de neutrale belastingheffing (Hofstra: Inleiding, 1977, pag. 120) of van
de budgettaire functie, ter onderscheiding van de "nevendoeleinden" van de belastingheffing.
34. A.J. van den Tempel: Het einde van de belastingbeginselen,
WFR 5411/1979, pag. 700: "De integratie van de belastingheffing in het geheel van het overheidsbeleid snijdt definitief
de gedachte af van een belastingstelsel in de zin van een
eenheid, die op zichzelf theoretisch te construeren en te
rechtvaardigen is".
35. V. Halberstadt en C.A. de Kam: Over belastinguitgaven, WFR
5280/1976. Stanley S. Surrey en Emil M. Sunley Jr. - die het
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algemene rapport voor de IFA opstelden - geven de volgende
omschrijving: "A "tax expenditure" for an income tax may be
des cribed as a special item in the income tax - such as a
special exclusion or exemption - that represents a
deliberate departure from accepted concepts of net income
and the regular rate structure in order to affect the
private sector in a way that is often accomplished by direct
expenditures".
36. J.G. Detiger: Ontwikkelingslijnen van de belastingheffing in
de 20e eeuw, 1974, pag. 47.
37. S.W. Couwenberg: Westers staatsrecht als emancipatieproces.
Ontwikkeling van de constitutionele emancipatiefunctie in de
democratische rechtsstaat, 1977, hoofdstuk I par. I.
38. H.Th.J.F. van Maarseveen: Politiek recht, opvolger van het
staatsrecht, 1973.
39. Couwenberg: 1977, t.a.p. pag. 13, kent aan het staatsrecht
een emancipatiefunctie toe die de resultante is van de constitutionele erkenning van de vrijheidsidee en de gelijkheidsgedachte. Het staatsrecht moet dienstbaar zijn aan het
streven naar vestiging en instandhouding van soevereine politieke macht als basis voor orde en vrede in de samenleving, alsook streven naar de emancipatie van de mens uit onderdrukkende en uitbuitende machtsstructuren. De staat kan
de machtverhoudingen beYnvloeden door 1) bewuste handhaving
van gezonde mededinging, 2) bevordering van contrasterende
machtsposities (countervailing powers) en 3) het zich opstellen van de overheid als tegenmacht (checks and
balances). Het machtsstreven moet juridisch worden geleid in
een emancipatorische bedding - de verantwoording - om legitiem te zijn (pag. 16 en 17).
In "De omstreden staat", 1974, noemt Couwenberg de behartiging van het algemene belang als het na te streven staatsdoel. Hij signaleert echter de zwakte van deze norm.
"Telkens opnieuw is er het gevaar dat het algemeen belang
wordt bedreigd door particularistische tendenties; dat het
ondergeschikt wordt gemaakt aan de zelfhandhaving van bepaalde leidende groepen in hun machtsposities; dat openbare
functies die slechts ten algemeen nutte mogen worden uitgeoefend, onder de dekmantel van het algemeen belang eenzijdig
in dienst worden gesteld van de bijzondere belangen en de
machtspositie van bepaalde groepen en categorieFn. Als een
recente spectaculaire manifestatie van dit gevaar kan gewezen worden op de Watergate-affaire in de U.S.A. en daarmee
verwante zaken. Deze affaires hebben opnieuw het sluipende
gevaar van politieke corruptie in het brandpunt van de publiciteit gebracht" (pag. 88). In "De omstreden staat",
1977, wijst Couwenberg op het gevaar van de "instrumentalisering" van het recht. Hij stelt: "Wordt m.n. het recht gezien als een systeem van intrinsieke waarden, die am praktische realisering vragen, en staat men hierdoor kritisch ten
opzichte van de machthebbers, wier mogelijke willekeur door
het recht zoveel mogelijk gereduceerd moet worden; of ziet
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men het recht louter als een middel tot social engineering
en verhoudt men zich dus uit dien hoofde meer volgzaam en
instrumenteel ten aanzien van de machthebbers-beleidsvoerders7 Met auteurs als Schindler en Schuyt zie ik in het
recht niet louter een (beleids)instrument. De instrumentele
rechtsopvatting gaat alleen op voor het bestuursrecht".
(pag. 86). De openstaande vraag blijft dan m.i. "wat maakt
een waarde tot intrinsieke waarde7". John Rawls definieert
in zijn boek: A theory of Justice, 1971, de sociale gerechtigheid als een synthese tussen de grondbegrippen "vrijheid"
en "gelijkheid". De beginselen van de gerechtigheid ontlenen
hun status aan wat Rawls noemt de "original position". Ook
bij Rawls wordt op deze wijze teruggevallen op het gerechtigheidspostulaat.
D. Briill: Fiscale mythologie , 1974, pag. 11.
Couwenberg: 1977, t.a.p. hoofdstuk I, par. 4.
Andrej Amalrik: "Het rad der ideologieon", 1976, pag. 137
omschrijft een ideologie als een sociaal belangrijk ideeonsysteem dat door deze of gene sociale groep wordt gesteund
en dat dient voor het veranderen of voor de instandhouding
of versterking van de sociale verhoudingen.
Couwenberg: 1977, t.a.p. hoofdstuk par. 4.
H.J.W. Klein Wassink : De ideologie van het belastingrecht,
1975, geeft een boeiende historische uiteenzetting.
Plattel: 1967, t.a.p. pag. 69.
Voor een overzicht verwijs ik naar S.W. Couwenberg: "De omstreden staat", 1974.
Geppaart: 1967, t.a.p. pag. 21. Onder de sociale rechtsstaat
verstaat hij de rechtsstaat waarin ..."naast de algemene
rechtsbeginselen van de rechtsgelijkheid, de rechtszekerheid, de billijkheid en de goede trouw de daarmee zeer wel
te verdedigen, ten dele daaruit opgebouwde beginselen van
sociale rechtvaardigheid en sociale zekerheid aanvaarden als
grondslagen waarop de werkzaamheid van wetgever, rechter en
uitvoerende macht mede behoren te berusten". Hij verwijst
naar een omschrijving in het rapport "staatkundige hervormingen" uitgebracht aan het Genootschap voor den Rechtsstaat
(1946): "In de rechtsstaat wordt de verhouding tussen overheid en onderdaan bepaald door objectieve normen, gegrond op
het harmonisch evenwicht tussen persoonlijk recht en sociale
verplichtingen". Uit deze verwijzing blijkt dat het begrip
"sociale rechtsstaat" een pleonasme is, tenzij men slechts
bedoelt een rechtsstaat met een uitgebreide sociale verzekerings- en zekerheidswetgeving.
J. van der Hoeven: Magische lijn. Verkenningen op de grens
van publiek en privaatrecht, 1970, pag. 218.

Hoofdstuk 3
Belasting en economie

3.1

INLEIDING

Het belastingrecht vindt zijn toepassingsgebied in de rechtsgemeenschap. Omdat de rechtsgemeenschap niets anders is dan de
realisatie van het ideaal der personengemeenschap op de beide
lagere niveaus van de politieke doelgemeenschappen, vertoont de
rechtsgemeenschap als het ware een spiegelbeeld van de politieke, economische en culturele verhoudingen (1) .D e probleemstelling: "wat is nuttig?", wordt opgevijzeld tot de vraag: "wat is
rechtens verantwoord7".

Daar waar het in de samenleving gaat om het veiligstellen
van de overlevenskansen, hetzij in de stoffelijke sfeer in de
vorm van noodzakelijke voeding en behuizing, hetzij in de nietstoffelijke sfeer in de vorm van een gevoel van veiligheid, komt
de rechtsvraag nog niet aan de orde. De mens handelt hier quasiinstinctief (2), dan wel anti-sociaal (3). Pas wanneer de gemeenschap in relatieve overvloed leeft, heeft zij de mogelijkheid de economische vooruitgang in dienst te stellen van de sociale rechtvaardigheid door het rechtsleven hierop te richten.
In de omschrijving van het kenobject van de economische wetenschap speelt de schaarste een overheersende rol (4). De
schaarste noopt tot het maken van een keuze. Deze keuzeproblematiek heeft zowel betrekking op de productie als op de consumptie. Evenals in de productie, wordt ook in de consumptie de keuze beinvloed door nuttigheidsoverwegingen, alsook door rechtsoverwegingen. De belastingheffing kan als hulpmiddel fungeren bij
het nemen van deze beslissingen. In dit hoofdstuk zal de belastingheffing worden behandeld voor zover deze als onderdeel van
de overheidsfinancidn fungeert en invloed uitoefent op de economische politiek. Op de wisselwerking tussen de bedrijfseconomie
en het belastingrecht zal niet expliciet worden ingegaan.

3.2

HET MARKTMECHANISME

Zoals hiervoor is opgemerkt vormt de schaarste een wezenlijk bestanddeel van het kenobject van de economische wetenschap. De
drie daaruit voortvloeiende, onderling samenhangende vraagstukken zijn:
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a. Welke goederen zullen worden geproduceerd 7
b. Hoe zullen de goederen worden geproduceerd 7
c. Voor wie zullen de goederen worden geproduceerd 7
De belastingheffing speelt bij deze besluitvorming een min of
meer belangrijke rol. Zo kan via de accijnzen en andere verbruiksbelastingen de keuze van de te produceren goederen be Yn-

vloed worden.

Het systeem van belastingheffing kan wijziging aanbrengen in
de op doelmatigheidsgronden als optimaal aangeduide allocatie
van de productiemiddelen· Evenzeer is de productiewijze mede afhankelijk van het gekozen object van de overheidsheffingen· Douben (5) geeft hiervan een voorbeeld uit de sfeer van de premieheffing voor de werknemersverzekeringen. Door het loon als heffingsgrondslag te kiezen voor de sociale verzekeringen wordt de
productiefactor arbeid relatief zwaar belast. Daarvan kunnen
uitstoting van arbeidskracht en - bij ongewijzigde toepassing
van het premiesysteem - voortgaande premieverhoging met de geschetste consequenties het gevolg zijn. Wanneer deze lastenverhoging niet op de loontrekker zelf wordt teruggewenteld, noch in
de prijzen van de produkten kan worden afgewenteld, ontstaat een
vicieuze cirkel, die leidt tot een hardnekkige strukturele werkloosheid. Het probleem van de ondernemingsgewijze produktie is,
dat de micro-efficiency kan leiden tot macro-verspilling. De
laatste tijd zijn bijvoorbeeld milieuheffingen in toenemende mate het instrument waarvan de overheid zich bedient om het productieproces te beinvloeden.

Ongetwijfeld is de invloed van de belastingheffing echter
het duidelijkst aanwezig bij het vraagstuk van de verdeling van
de goederen. De inkomenspolitieke aspecten van de economische
politiek zullen derhalve in hoofdstuk 5 apart aan de orde worden
gesteld.

Het aantal beslissingen dat in een volkshuishouding moet
worden genomen is ontelbaar groot. Het aantal variabelen dat
voor deze beslissingen tegenover elkaar afgewogen moet worden
heeft een astronomische omvang. In de vrije markteconomie is het
marktmechanisme ontwikkeld dat als cybernetisch systeem het economische leven ordent. Zonder aanwezigheid van een dergelijke
ordening zou het onmogelijk en geheel onverantwoord zijn om door
een voortgaande arbeidsverdeling de onderlinge afhankelijkheid
van de burgers te vergroten. De uit de arbeidsverdeling voortvloeiende noodzaak van de ruil zou immers zonder een min of meer
automatische besturing tot niet overzienbare problemen leiden.
Paul A. Samuelson (6) verheerlijkt dit stelsel van vrije mededinging binnen de werking van het marktmechanisme als ware het
een natuurlijk gegeven, dat zich onafhankelijk van de mens ontwikkelt:

"Het stelsel van de vrije mededinging is een ingewikkeld mechanisme tot onbewuste coBrdinatie via een stelsel van prijzen en
markten, een communicatiemiddel om de kennis en de activiteiten
van miljoenen verschillende individuen te bundelen. Zonder een
centraal "brein" lost het een onvoorstelbaar gecompliceerd pro62

bleem op, een probleem dat duizenden onbekende variabelen en
vertakkingen omvat. Niemand heeft het ontworpen. Het ontstond
eenvoudig en, evenals de menselijke natuur, verandert het; maar
het is in elk geval opgewassen tegen de eerste test van elke
sociale organisatie: het handhaaft zich".

Roscam Abbing legt een soortgelijke positieve waardering
voor het marktmechanisme aan de dag (7). De ruil wordt gezien
als een belangrijk harmoniemodel. Voorwaarde is dan wel dat er
wederzijds sprake moet zijn van een vrijwillige ruil. Over de
vraag in hoeverre een ruil vrijwillig, dan wel m&&r of minder
gedwongen tot stand komt is echter geen gelijkheid van opvatting
binnen de geldende wereldideologie@n. Karl Marx stelde hieromtrent:

"Tijdens de opbouw van hun maatschappelijk leven gaan de mensen
bepaalde noodzakelijke, van hun wil onafhankelijke produktieverhoudingen aan, die overeenkomen met een bepaald ontwikkelingsstadium van hun materieol vermogen. Het geheel van deze produktieverhoudingen vormt de economische opbotrw van de samenleving,
de redle grondslag, waarop een juridische en politieke bovenbouw
verrijst, en waaraan bepaalde vormen van maatschappelijk bewustzijn beantwoorden. De produktiewijze van het materi@le leven
stelt het sociale, politieke en geestelijke levensproces vast.
Het is niet het bewustzijn van de mensen dat hun bestaan doch in

tegendeel, hun maatschappelijk bestaan dat hun bewustzijn bepaalt"

(8).

Deze

weliswaar

eenzijdig-materialistische

visie

heeft er toe bijgedragen dat tegenwoordig niemand er meer aan
twijfelt dat de mogelijkheid van een volledig vrije ruil door
diverse omstandigheden wordt beperkt.
Naast het bovenvermelde ordeningsbeginsel onderscheidt men
de centraal geleide volkshuishouding waarin de economische beslissingen niet door de marktpartijen, doch door een daartoe bevoegd (staats)orgaan worden genomen. De twee genoemde ordeningsbeginselen worden meestal als de ondernemingsgewijze productiehuishouding en de centraal bureaucratisch geleide volkshuishou-

ding tegenover elkaar geplaatst. In het economische leven zal
men echter veelal mengvormen van economische orde aantreffen.
Ons baserend op de huidige verhoudingen in Nederland nemen we
voor onze beschouwingen tot uitgangspunt de door het prijsmechanisme gecoBrdineerde ondernemingsgewijze productie, aangevuld
met elementen van centrale leiding (9).
De vrije markteconomie steunt op de klassieke vooronderstelling dat het individuele en het sociale nut met elkaar overeenstemmen, omdat elk mens een gevoel van medeleven met zijn naaste
is aangeboren (10). Het aan Rousseau ontleende optimistische
mensbeeld van Adam Smith leidde tot een aan natuurrechtelijke
opvattingen ontleende conceptie der gelijkheid van de aan het
marktproces deelnemende subjecten, wier belangenconflicten worden getemperd door hun streven naar sympathie. De mythe van de
"onzichtbare hand" werd door Bentham angevormd tot de ideologie

van de staatsonthouding en getransformeerd tot een reactie op de
ideologie van het mercantilisme door het zijn meta-fysische karakter te ontfutselen in ruil voor het utilistische desideratum
63

"the greatest pleasure for the greatest number". De belastingheffing werd gezien als prijs voor de strikt noodzakelijke overheidsdiensten, hetzij in de vorm van een hoofdgeld (voor de persoonlijke bescherming), hetzij in de vorm van een proportionele
inkomstenbelasting (voor de bescherming van inkomens- en vermo-

gensposities). De subjectieve waardeleer van de Oostenrijkse
school leidde tot aanvaarding van de leer van het evenredige
nutsoffer met bijbehorende progressieve inkomstenbelastingtarieven. Daarmee werd echter het ordeningsbeginsel op basis van de
vrije markteconomie onverkort gehandhaafd.

Het a-normatieve karakter van dit ordeningsbeginsel wordt
door J.

Stuart

Mill

afgezwakt.

Hij

kent

slechts

aan

de voort-

brengingswetten een fysisch karakter toe. De verdeling daarentegen achtte hij uitsluitend een zaak van menselijke instelling.
Kouwenhoven merkt hieromtrent op:
"Dit
onderscheid betekende een belangrijke
concessie...aan

de... onder invloed van het irrationeel historisme groeiende
skepsis aangaande het waarheidsgehalte van het op natuurwetenschappelijke leest geschoeide economisch denken" (1 1) . Binnen de

historische school ontstaat verzet tegen de a-normatieve economische wetenschapsopvatting. Adolf Wagner is een warme pleitbezorger voor het gebruiken van de belastingheffing als herverdelingsinstrument. Nadien zijn vele socialisten hem hierin gevolgd
en werd het zwaartepunt veel meer gelegd op het staatssocialisme.

Keynes hechtte geen geloof aan de natuurlijke orde en verwees daartoe naar de invloed die de gedragingen van de economische subjecten op het economische evenwicht kunnen hebben en
propageerde een actieve rol voor de overheid in het economische
leven, waarbij aan de belastingheffing een belangrijke plaats
als instrument van economische politiek werd toebedacht. Onder
invloed van deze denkbeelden kon de "nachtwachtstaat" zich in
snel tempo ontwikkelen tot de "verzorgingsstaat", hetgeen gepaard ging met een enorme groei van de collectieve sector. Onder
de collectieve sector wordt hierbij verstaan het geheel van
voorzieningen waarvoor niet het vrije marktmechanisme als ordeningsbeginsel wordt gehanteerd. Voor

de wijze waarop de goede-

renverdeling tot stand komt en de bestudering van de invloed van
de belastingheffing hierop, is het derhalve zinvol een 6nderscheid aan te brengen tussen individuele en collectieve goederen.

3.3

INDIVIDUELE GOEDEREN

Onder individuele goederen worden verstaan de goederen die nuttigheid leveren aan het individu als zodanig. De nuttigheid is
deelhaar en kan afzonderlijk worden verkocht. Binnen deze categorie goederen kan het klassiek-liberale vrijheidsbegrip, o.a.
inhoudende de autonomie van de consument, tot zijn recht komen.
De consumptiebeslissing komt via het marktmechanisme gedecentraliseerd tot stand.
64

In het voorgaande is reeds gewezen op het technisch ingenieuze karakter van het marktmechanisme als automatisch functionerend beleidsinstrument. Via het marktmechanisme kan immers elk

individu door vergelijking van de prijs met de nuttigheid van
het goed zelf de doelmatigheid van de besteding toetsen. Goede-

ren die niemand nuttig vindt zullen door de werking van dit
stelsel niet worden verkocht en dus ook niet (meer) worden geproduceerd. Ook ten aanzien van de productiemethoden zorgt het

marktmechanisme voor een permanente sanering. De ondernemer die
te ondoelmatig produceert en daardoor te hoge verkoopprijzen
calculeert of te geringe winstmarges realiseert komt op de markt
niet aan bod. Een samenleving met een soepel functionerend
prijsmechanisme heeft daardoor de meeste kansen ook een doelmatig functionerende maatschappij te zijn met een minimum aan verspilling. De overheid zou er zich op economisch terrein toe kunnen beperken een soort marktmeester te spelen, ware het niet dat
de vrije verkeershuishouding zijn beperkingen heeft.
Het ruilmechanisme als harmoniemodel wordt verstoord wanneer
de ruilovereenkomst niet gebaseerd is op de vrije wilsovereenstemming van beide marktpartijen, doch wordt gedicteerd door &&n
van beide marktpartijen op grond van haar machtspositie. Onvrije
ruil kan het gevolg zijn van machtsvorming, hetzij aan de vraagzijde, hetzij aan de aanbodzijde van het marktmechanisme. Deze
machtsvorming kan diverse gedaanten hebben. Er kan sprake zijn
van monopolieposities, kartelafspraken, specifieke aanbiedingsof vraagprocedures die voor een marktpartij ongunstig zijn, etc.
Het is derhalve van belang dat, wanneer voor de vrije marktordening is gekozen, de overheid maatregelen neemt om het marktmechanisme ook optimaal te doen functioneren. Deze maatregelen
kunnen het karakter hebben van wettelijke maatregelen tot ordening van de markt en waarborging van volledige mededinging. Zij
kunnen ook gericht zijn op het stimuleren of het totstandbrengen
van een geli3kheid van macht tussen de vragende en aanbiedende
partij. Pen beschrijft het regelmechanisme van de vrije markt
als een overzichtelijk en scherp gedefini erd cybernetisch systeem dat naar een Paretiaans optimum moet leiden, doch waarin
een aantal storingen optreedt (12).
Op een aantal tekortkomingen van het marktmechanisme wil ik
nader ingaan. Toepassing van het marktmechanisme impliceert een
voortdurende toetsing van de nuttigheid aan de prijs. Derhalve
kan dit stelsel slechts optimaal werken daar waar degene die de
nutsbeleving ervaart en degene die de koopbeslissing neemt &&n
en dezelfde persoon is. Een steeds groter wordend gedeelte van
de nationale productie bestaat echter uit goederen die weliswaar
aan het individu kunnen worden geleverd, maar die nimmer door
een individu gekocht kunnen worden. Ik denk hierbij aan de collectieve goederen. De afweging tussen nut en prijs als intuitieve leidraad in de consumptiebeslissing blijft hier achterwege.

De doelmatigheid van collectieve voorzieningen is veelal aan
kritiek onderheving. Invoering van een pseudo-prijsmechanisme
voor dit soort goederen wordt daarom regelmatig bepleit. Tbepassing van het profijtbeginsel in de belastingheffing is hiervan
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een voorbeeld (13). De praktische moeilijkheid voor invoering
van belastingheffing op basis van het profijtbeginsel als benadering van het prijsmechanisme is echter de onmeetbaarheid van
het nut.

Een tweede probleem vormt de prijsbeinvloeding door manipulaties met de aan te bieden of de te vragen hoeveelheden. Indien

er struktureel een te laag aanbod is, ondergaat de prijs een
verhoging die in stand blijft gedurende de periode van het aanbodtekort. De aanbieder verwerft een hoog producentensurplus.
Tegenover dit surplus moet de overheid haar houding bepalen. Zij
kan dit surplus accepteren, zij kan maatregelen nemen ter vergroting van het aanbod, of zij kan in strijd met het beginsel
van de vrije markt prijsbeheersingsmaatregelen afkondigen. Op
lange termijn acht ik deze laatste oplossing niet houdbaar in
een samenleving die overigens op het beginsel van de vrije markt
is gebaseerd. Anderzijds is de acceptatie van een struktureel te
hoge prijs met een daaruit voortvloeiend hoog inkomen voor de
aanbieder rechtens discutabel. Indien het voor de overheid niet
mogelijk is om op korte termijn een dergelijk struktureel tekort
in de aangeboden hoeveelheid op te heffen, past het in de economische politiek van de overheid om het producentensurplus via
een rent-belasting weg te belasten. Dit extra inkomen kan het
gevolg zijn van een toevallige marktsituatie. De schaarste kan
ook het gevolg zijn van een bewust in het leven geroepen schaarste op grond van een machtsmonopolie. Het surplus wordt dan afgedwongen. Reeds de Scholastici veroordeelden de toeMigening van
een dergelijk surplus. Als rechtvaardige prijs beschouwden zij
de prijs die op een concurrentiemarkt - op een markt waar noch
de aanbieders, noch de vragers pogen op slinkse wijze de prijs
te beinvloeden - tot stand komt ( 14) . De overheid dient om een
rechtvaardige prijsvorming mogelijk te maken de totstandkoming
van machtsmonopolies te voorkomen. Wanneer toch een machtsmonopolie ontstaat, moet via een rentbelasting het surplus worden
wegbelast. Het probleem is evenwel, dat de " rechtvaardige prijs"
meestal niet bekend is en dat geen consensus bestaat over de
vraag aan de hand van welke criteria een scheiding moet worden
aangebracht tussen een normale winst en een rent-inkomen. BrUll
(15) merkt over het surplus op:
"het gros der buitenkansbaten bestaat uit rent en rent is altijd

verrijking ten koste van anderen, zonder dat hierbij van individuele schuld behoeft te worden gesproken. Tegenover de buitenkansbaten bij enkelen of velen staat schade bij, een in-de-verdrukking-komen van anderen".
Naast de rent die het gevolg is van een monopoliepositie onderscheidt BrU11 een voorsprongsrent, die zijn oorzaak vindt in het
feit dat het bedrijf goedkoper kan produceren dan de rest, omdat
het op technisch of organisatorisch gebied een voorsprong heeft.
Zijns inziens is de voorsprong het produkt van het culturele le-

ven. De onderneming waar het toevallige voordeel van de voorsprong neerslaat moet derhalve ten bate van het culturele leven
worden belast.

Ook hier geldt dat het rent-inkomen echter zeer
moeilijk gelocaliseerd kan worden en derhalve nog moeilijker kan
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worden belast (16). De gedachte deze rent niet uitsluitend de
onderneming te laten toekomen vindt men o.m. ook terug in het
Wetsontwerp Interim collectieve vermogensaanwasdeling dat het
karakter heeft van een "surplusbelasting" ( 17).
Dit profiteren van de culturele creativiteit zonder daarvoor
een adekwate vergoeding te betalen .vertoont veel overeenkomst
met het buiten aanmerking laten van de sociale kosten bij de ondernemersbeslissingen. Het voordeel dat de ondernemer heeft, omdat de sociale kosten door de gemeenschap worden gedragen, noemt
Brull eveneens een rent. Hij stelt:

"..rent ontstaat door het op de markt brengen van produkten,
zonder zich om de directe of indirecte schadelijke uitwerking te
bekommeren, met als gevolg de beangstigende groei van allerlei
soorten (geestes-)ziekten, van milieubeschadiging, van criminaliteit - en wij staan voor de noodzaak om de slachtoffers van de
bijprodukten van onze welvaart op sociaal-hygionisch terrein te
helpen;" (18).
De voordelen wegens afwenteling van de sociale kosten dient

men evenwel te onderscheiden van de rentinkomsten. De meeste
produktietechnieken die milieuschadelijk zijn leiden niet tot
een rentinkomen, doch tot een relatief te lage consumptieprijs,
omdat de consument wegens de onderlinge concurrentie van de ondernemers het producentensurplus weet af te romen. De consument
merkt deze goederen eerder als "koopwaardig" aan dan het geval
geweest zou zijn, indien in de prijs ook de sociale kosten tot
uitdrukking zouden zijn gebracht. Een rentbelasting in de vorm
van een buitenkansbelasting is een ondeugdelijk instrument voor
de ordening van het productieproces, omdat hiermede, anders dan
geldt voor een productiebelasting of accijns volgens het schadevergoedingsbeginsel, een onjuiste toerekening van de maatschappelijke offers van het voortbrengingsproces wordt verkregen
(19). De ordeningsfunctie van de overheid brengt de noodzaak van
de
Naast
een pluriform heffingsysteem mee.
heffing naar
draagkracht vinden ook andere heffingsbeginselen hun plaats in
de belastingheffing.

Een rentbelasting gebaseerd op een voorsprongspositie of
machtspositie op de markt is moeilijk uitvoerbaar. Ten aanzien
van het surplus dat door macht ontstaat ligt het op de weg van
de overheid de marktsituaties waarin de "rent" ontstaat te voorkomen. Daarmee wordt de schade bij de benadeelde marktpartij
voorkomen. Ten aanzien van de belasting van het surplus dat ontstaat door een voorsprongspositie zal de overheid terughoudendheid in acht moeten nemen om niet de inventiviteit in de kiem te
smoren. Ik zie dan ook slechts ruimte voor een rentbelasting,
als wordt voldaan aan de voorwaarden zoals Brull deze heeft vermeld: (20)

a. er moet bepaaldelijk een noodtoestand heersen
b. de buitenkansbaten (= o.a. rents) moeten geisoleerd kunnen
worden
c. de morele bedenkelijkheid dezer baten moet voor de gehele bevolking evident zijn.
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Voor de belastingheffing op basis van het schadevergoedingsbeginsel zie ik een veel ruimer toepassingsgebied.
Het belangrijkste bezwaar tegen de automatische verdeling
van goederen en diensten via de markt kan niet via het marktmechanisme zelf warden opgelost of door inbouw van de sociale kosten in de kostprijs. Afgezien van de kostprijsverhogende belastingen bestaat elke marktprijs uit de beloningsvoeten van de
aangewende productiefactoren, vermenigvuldigd met de aangewende
hoeveelheid, verhoogd met een winstopslag. Voor de bezitters van
de eenheden van de diverse productiefactoren kapitaal, arbeid,
natuur en ondernemerscapaciteit, vloeit uit deze prijsvorming
derhalve een bepaald inkomen voort.
Gegeven een bepaalde verdeling van de eenheden productiefaktoren vormen de beloningsvoeten de basis van het inkomen van elke aanbieder. Degene die als aanbieder van zijn arbeid, zijn kapitaal, zijn grand etc. een kwetsbare positie inneemt, heeft
derhalve ook een wankele basis voor zijn inkomensvorming. Vervolgens neemt hij als consument een kwetsbare positie in als
vrager op de markt van consumptiegoederen, omdat de ongelijke
primaire inkomensverdeling zonder correctiemaatregelen leidt tot
een eveneens ongelijke positie op de consumptiegoederenmarkt.
Alhoewel het verloop van nutscurven minder uniform is dan de
Oostenrijkers het deden voorkomen, kan in het algemeen wel worden aangenomen, dat degene die een hoog inkomen verwerft een relatief lage nuttigheid toekent aan de gulden die hij gaat besteden. Degene die een laag inkomen heeft kent echter een relatief
hoge nuttigheid toe aan zijn te besteden gulden. Het gevolg
hiervan is dat de hoge inkomensgenieter op rationele gronden
sneller tot een aankoop zal besluiten dan de lage inkomensgenieter. Anders gezegd: de hoge-inkomensgenieter kan een hogere
prijs betalen dan de lage-inkomensgenieter voor het goed dat
exact dezel fde nuttigheid oplevert aan beide potentidle kopers.

De hoge inkomensgenieter betaalt immers met voor hem relatief
minder nuttige guldens.
Vooruitlopend op een problematiek die nog aan de orde komt,
mag ik ook zeggen dat het nutsoffer voor de rijkaard geringer is
dan voor de armoedzaaier. Het is zelfs mogelijk, dat deze laatste op de markt niet aan bod komt, alhoewel het aangeboden goed

voor hem veel meer nuttigheid zou opleveren dan voor de rijke
koper het geval is. Zo is het ook kunnen gebeuren, dat in de onderontwikkelde Zuid-Amerikaanse landen met grote kindersterfte
door eiwitgebrek zeer eiwitrijke vis werd gevangen en werd ge6xporteerd naar Noord-Amerika om aldaar tot honden- en kattenvoer
te worden verwerkt. In minder schrijnende vorm treft men dit ook
in

eigen

land aan. Daarbi j kan men denken aan het aankopen van

een tweede woning ten tijde van woningschaarste of aankoop van
boerderijen met grote arealen grond die niet worden bewerkt,
doch als statussymbool worden aangehouden. De vrije-marktordening schiet hier fundamenteel te kort. Dit tekort kan worden ondervangen door de primaire inkomensverdeling te herzien. Deze
herverdelende functie wordt o.a. opgedragen aan de belastingheffing.
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Hiervoor zijn reeds de sociale kosten qenoemd waarmede binnen de bestaande vrije marktordening onvoldoende rekening wordt
gehouden. De sociale kosten, zijnde de overlast die de gemeenschap ondervindt door het produktieproces, zoals schade aan het
milieu, schade aan de qezondheid van de werknemers, psychische
spanningen, kosten van de infrastruktuur etc., worden niet of
slechts gedeeltelijk

in

de

pri js opgenomen. Het marktmechanisme

leidt in deze gevallen slechts tot een schijnbaar doelmatige

het centrum van
ordening. Dit facet komt de laatste tijd meer in

de belangstelling te staan. Sommige maatregelen van de overheid
lopen via het prijsmechanisme zelf, omdat door het opleqqen van
milieuheffingen etc. de kostprijs van het product stijgt en de
marktordening daardoor wordt beinvloed. Andere maatregelen liggen in de sfeer van vergunningenstelsels, verbodsbepalingen,
keuringseisen etc. In het verleden heeft de overheid om redenen
van veiligheid, om redenen van strategische aard of ter beteugeling van de sociale kosten, zelf een bepaalde productie ter hand
qenomen, zoals bijvoorbeeld de mijnbouw.
van de indiHet pri jsmechanisme voorziet voor de verde] ing
e
automatisch
een
viduele goederen weliswaar in het voordeel van
ngsmobestedi
de
dat
nadeel,
groot
als
marktordening, doch heeft
gelijkheden dusdanig scheef kunnen worden getrokken dat macroeconomisch beschouwd slechts een sub-optimale situatie wordt bereikt. Belangrijker zijn echter de ethische bezwaren tegen de
ongelijke bestaansmogelijkheden door de ongelijke inkomensverdeling.
De

"invisible hand" behoeft correctie. Indien men van mening

is dat het op de weg van de overheid ligt betere inkomensverhou
overeen
voor
grond
de
voldoen
dit
levert
,
dwingen
te
af
dingen
heid om zich bezig te houden met een actieve inkomenspolitiek.
Deze inkomenspolitiek kan gericht worden op de markt door rechtstreekse beYnvloeding van vraag en aanbod (o.a. door verteringsbelastingen) of buiten de markt om worden gevoerd door inkomstenbelastingheffing en inkomensoverdrachten. De overheid kan
natuurlijk ook door stimulering van het culturele leven een zodanige vorming van de leden van de samenleving bewerkstelligen
dat een rechtvaardige inkomensverdeling van binnen uit de gemeen
schap als vanzelf opkomt. Alhoewel de overheid aan deze vormende
kracht niet voorbij mag gaan, is het niet realistisch te veronderstellen, dat hierop geheel en al kan worden vertrouwd.
De inkomensoverdrachten buiten de markt om kunnen geschieden
zonder repercussies voor het marktgebeuren, indien er sprake is

van een overheveling van rentinkomen. Hier staat immers geen
produktieve prestatie tegenover, omdat dit louter het gevolg is

van een machts- of voorsprongspositie op de markt. In andere gevallen is een conflictsituatie mogelijk tusssen de ethisch gewenste inkomensverdeling en de economisch-doelmatige inkomensverdeling. De inkomensherverdeling kan o.a. geschieden via de
sociale verzekeringen, die op grond van het solidariteitsprincipe vaak het karakter hebben van subject-subsidies (21), door
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andere subsidies aan de subjecten, door progressie van de
inkomensbelasting, door progressie van de consumptiebelasting of
door verteringsbelastingen met een progressief karakter.

3.4

COLLECTIEVE GOEDEREN

Als collectieve goederen worden aangeduid die goederen die naar
hun aard een ondeelbare nuttigheid opleveren en derhalve niet
kunnen worden gesplitst om aan afzonderlijke consumenten te worden verkocht met uitsluiting van de andere consumenten en die na
consumptie door de e n niet minder consumptiemogelijkheden te
bieden hebben aan anderen (22). Hun nuttigheid is groter naarmate een grotere gemeenschap ervan kan profiteren. Deze gemeenschap kan de staatsgemeenschap zijn, de dorpsgemeenschap, de geloofsgemeenschap,

de

sportvereniging,

de

beroepsorganisatie,

etc.

Veelal wordt de benaming collectieve goederen uitsluitend
gereserveerd voor die goederen die nuttigheid leveren aan de
staatsgemeenschap als zodanig en die derhalve niet door private
ondernemingen kunnen worden geproduceerd, omdat ze niet aan particulieren verkoopbaar zijn. In eerste instantie wordt hierbij
gedacht aan de goederen die door de overheid zelf worden gepro-

duceerd en die deel uitmaken van het dienstenpakket van de
nachtwachtstaat, gericht op de interne en externe veiligheid.
Het onderscheid tussen collectieve goederen en individuele goederen heeft echter geen absoluut karakter. Enerzijds is het begrip
"gemeenschap" veelomvattend. Het kan varieren van de
staatsgemeenschap tot de gezinsgemeenschap. Voor de gezinsgemeenschap is bijvoorbeeld het televisietoestel een collectief
goed, terwijl dit economisch steeds als individueel goed wordt
beschouwd.Anderzijds wordt de onderscheiding in hoge mate mede
bepaald door het ingenomen standpunt betreffende de vraag of de
overheid bepaalde taken al of niet behoort te entameren. Er is
derhalve een breed overgangsterrein van "quasi-collectieve" goederen, zijnde die goederen die in principe via de markt geleverd
zouden kunnen worden, doch die om beleidstechnische redenen zijn
gecollectiveerd.
De keuze tot een collectieve consumptie moet collectief wor-

den gemaakt. In beginsel kunnen deze goederen, zolang er geen
congestieverschijnselen optreden, gratis ter beschikking worden
gesteld. De politieke besluitvorming betreffende de collectieve
goederen heeft geleid tot een nieuwe tak van wetenschap binnen
de economie, de zgn. "new political economy" of de "theory of
public choice". De belangrijke vraagpunten rond deze besluitvorming zijn:

1. Hoe komt het individu tot zijn besluit over te gaan van individuele consumptie naar collectieve consumptie en vice versa7
2. Hoe kunnen de conflicterende verlangens worden verzoend 7
3. Hoe groot is de invloed van de individuele mens op de overheidsbeslissing 7 (23).
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Voor de opzet van de onderhavige studie is het voldoende erop te

wijzen dat het productieproces van de publieke sector via de

prijszetting invloed kan uitoefenen op de collectieve lastenverdeling. In de prijszetting van de quasi-collectieve goederen kan
een verkapte belasting verscholen zitten. Ook in de wijze waarop
de quasi-collectieve goederen worden verdeeld kan een politiek
van inkomensherverdeling besloten liggen (24).
een
van
voor
invoering
motieven
Welke
gelden
r
hiervoo
geeft
t
Goedhar
?
ening
quasi-collectieve goederenvoorzi
(25)
:
motieven
de volgende

a. kostenmotief - collectivering van de voorziening leidt tot
daling van de perceptiekosten;

b. paternalistisch motief - op grond van de maatschappelijke
wenselijkheid of onwenselijkheid wordt de consumptie geactiveerd of afgeremd; (26)

c. externe-effektenmotief - de afgeleide effekten van een bepaald marktgedrag kunnen voor de samenleving zo gunstig of
ongunstig zijn, dat de overheid subsidies verstrekt of boeten
oplegt ter stimulering of annulering;
d. knelpuntsmotief - de trekpaardenfunktie kan door de overheid
zelf warden geontameerd dan wel worden gesubsidi6erd;
e. herverdelingsmotief - collectivering van de voorziening heeft
ten doel verandering aan te brengen in de bestaande inkomensverhoudingen;

Naast deze genoemde motieven zijn er naar mijn mening nog andere
factoren van invloed op de toenemende overheidsbemoeienis:

- de overheidsdienstverlening is een
recht waarvoor men geen dank-je-wel behoeft te zeggen. Men
kan er aanspraak op maken zonder, zoals bij de burenhulp het

f. zakelijkheidsmotief

geval is, bereid te zijn soortgelijke diensten aan te bieden.
afgeDe onderlinge verantwoordelijkheid van de burgers wordt

schoven op de staat, waardoor de individuele verantwoordelijkheid wordt amgezet in een - vaak nietszeggende - collectieve verantwoordelijkheid;
g. stemmenmaximalisatiemotief - uit het oogpunt van stemmenmaximalisatie is het aanlokkelijk voordelen aan de grote groep te
presenteren, waarvan de financiering door een kleinere groep
moet worden gedragen. Bij gemeentelijke raadsverkiezingen
staan de programma's bol van deze lokkertjes in de vorm van
zwembad- en sporthalcomplexen etc.

zonder vermelding van

de

bijzondere financieringslastenverdeling.

A. Wagner heeft deze ontwikkeling reeds gevat in "das Gesetz der
wachsenden Ausdehnung der Staatst tigkeit".
De sociale verzekering, waarvan de premielast thans ongeveer
een kwart van het nationale inkomen vergt, is het prototype van
een quasi-collectieve voorziening. Ook binnen de sfeer van de

sociale zekerheid zijn duidelijke elementen van de herverde71

lingspolitiek

te

onderkennen.

Het

gebouw

van

de

sociale

verzekering steunt in grote mate mede op het paternalisti
sche
motief
tot collectivering (27).

3.5

ECONOMISCHE EFFEKTEN VAN DE BELASTINGHEFFING

n de economische politiek worden vijf doelstellingen centraal
gesteld (28). Deze doelstellingen
zijn:1

1. rede lihs---ink-omenax=rdeling
2.
3.
4.
5.

aanvaardbare economische groei
volledige werkgelegenheid
evenwicht op betalingsbalans (29)
stabiel prijspeil (29)

Het gewicht dat aan de afzonderlijke doelstellingen wordt

toegekend, is tijd-ruimtelijk gebonden. Zo wordt de ongebr
eidelde economische groei niet meer nagestreefd. Deze is
vervangen
door een selektief groeibeleid (30). In tijden van werkloosheid
zal de inkomenspolitiek doorgaans ondergeschikt worden
gemaakt
aan de werkgelegenheid. In tijden van hoge inflatie zal de
grootste aandacht uitgaan naar stabilisatie van het prijspeil.
De beleidsmakers bepalen de prioriteiten. Eveneens besliss
en zij

van welke instrumenten gebruik zal worden gemaakt. Zij
worden
daarbij gesteund door de wetenschappelijke modellenbouwers,
die
gebruik makend van exogene (instrument-)variabelen en endogene
(doel-)variabelen, de menselijke gedragingen trachten te
vangen
in een model.

De instrumentvariabelen waarover de overheid de beschikking
heeft zijn 6fwel gericht op de beheersing van de omvang van
de
geldhoeveelheid, 6fwel gericht op de beheersing van de amvang
van de goederenhoeveelheid. Zij liggen dus in resp. de monetaire
en reole sfeer.

De belastingheffing maakt vanwege haar invloed op de begroting als zodanig deel uit van de financi2le overheidspolitiek.
Zij bevat naast de eigenschap van "built-in stabilizer" een aantal specifieke instrumenten voor financi6le overheidspolitiek.
Voor Nederland kan daartoe gewezen worden op 1. de mogelij
ke beperking van de inflatiecorrectie ex. art. 54, derde lid, Wet IB
tot 80%, 2. op de thans sluimerende Wiebeltax die de minister
van Financion op grond van de Conjunctuurwet de bevoegd
heid
geeft om, in overeenstemming met de minister van Economische Zaken over te gaan tot tijdelijke verhoging of verlaging
van een
pakket belastingen tot ten hoogste 5% (31) en 3. op de conjunc
turele sturing door wijziging van de WIR-basispremies ingevol
ge
art.
61 a, derde lid, Wet IB.
De belastingheffing is eveneens

van

invloed op de

reole

sfeer via beYnvloeding van de allocatie der produktiemiddelen
(toeslagen op de basispremies van de Wet investeringsrekening
afhankelijk van het soort bedrij fsmiddel, van de regionale vestiging, etc), door beinvloeding van de allocatie van de consump72

tiemiddelen (inkomensx9rdelingsmaatregelen, zoals progressieve
inkomstenbelastingtarieven), via beinvloeding van het cons-ep-----tfepakket (abcijnzen, Eariefdifferentiatie in de omzetbelasting,
invoerrechten), of door beYnvloeding van het productieproces
(milieuheffingen, premidring van de aanschaf van duurzame kapitaalgoederen, belasting- en premieheffingen over de loonsom). De
aanwending van het fiscale instrumentarium in de reule sfeer is
veelal gericht a) op maximering van de efficiency in de voortbrenging, b) optimale allocatie van de beschikbare produktieve
krachten, en c) volledige inschakeling van alle beschikbare
krachten (32). De eisen van de doelmatigheid zullen echter altij ondergeschikt moeten zijn aan die van de rechtvaardigheid.
de keuze en toepassing van de instrumenten van ecoLomtrent

nomische politiek bestaat verschil van mening afhankelijk van
het inzicht in de economische en sociologische samenhangen en de
maatschappi jvisie Zo kon, mede onder invloed van de theorie van
Keynes o.m. inhoudende dat de autonome overheidsuitgaven in de
reole sfeer leiden tot verhoging van het nationale inkomen door
de werking van de multiplier, de staat zich in snel tempo ontwikkelen van nachtwachtstaat tot welvaartsstaat. Deze multiplier

werking in de re6le sfeer roept reacties op in de monetaire
sfeer, waardoor haar uitwerking wordt begrensd, tenzij ook in de
monetaire s feer complementaire maatregelen worden genomen. De
invloed van de belastingheffing op de allocatie van de productiemiddelen is van groot belang voor de omvang van het nationale
inkomen. Daarnaast zijn van grote betekenis het effekt op het
overheidsbudget en de gevolgen voor de internationale concurren-

tiepositie.

deze studie het draagkrachtbeginsel centraal staat,
mdat in
worat nader aandacht besteed aan de invloed van de uit dit be-

ginsel

voortvloeiend

het nationale

inkomen

progressie van

de

inkomstenbelasting op

De belastingplichtige ervaart de progres-

sieve belasting meestal niet als de prijs van verleende overheidsdiensten. Van de progressie kan derhalve een storend effekt
uitgaan op het algemene evenwicht, omdat de contribuabele de
progressieve belastingheffing ervaart als een inkomensherverdelende maatregel die van invloed is op zijn economische gedrag.
De reactie van de contribuabele kan worden onderscheiden in inkomenseffekten, gericht op het herstel van zijn oorspronkelijke
inkomenspositie, en in substitutie-effekten, zijnde de effekten
die betrekking hebben op een wijziging van * preferenties in

relatie tot de gewi jzigde pri jzen of inkomste)1 Slechts bi j een

belasting van een rentinkomen blijven dergelijke effekten uit.

3.6

PROGRESSIEVE
INKOMEN

INKOMSTENBELASTING

EN

HET

NATIONALE

Walter J. Blum en Harry Kalven merken op:

"The effects of progression on the incentive to work, on the incentive to take risks and on the incentives not to consume thus
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all

appear to be highly indeterminate.

In each case progression

probably tends to reduce the incentive somewhat, but in each
case the complexity of total motivation is such that substantial
offsetting influences are present" (33).
De progressie van de inkomstenbelasting wordt soms als een

inbreuk op de meest wenselijk geachte allocatie van de inkomstenbronnen beschouwd. Charles Galvin formuleerde dit vertrouwen
in de vrije-marktordening in 1968 nog alsvolgt:
"If we were short on resources, or had a

high

degree

of

illiteracy, or had an unstable government, we might justify
using the tax system as an allocator of resources, but we have
an abundance of resources, a highly sophisticated society, and a
stable government. We have the intellectual resources to devise
a tax system which serves the nation to the best possible
advantage; let's get about the job" (34).
De invloed van de progressie op het aanbod van arbeid en kapitaal schijnt gering te zijn. Progressieve belasting van het
looninkomen zou de homo oeconomicus, indien de belastingheffing
zi jn bestaansminimum niet aantast, ertoe kunnen overhalen de arbeidstijd te verkorten in ruil voor meer vrije tijd.

Empirisch

onderzoek heeft echter geleerd dat dit op rationele overwegingen
gebaseerde substitutie-effekt gering is. Due en FriedlMnder verwijzen naar een aantal empirische studies, waaruit kan worden
geconcludeerd dat nauwelijks enige invloed uitgaat van de belastingheffing op het aanbod van arbeid (35). Ook L. Johansen komt
tot de conclusie dat geen duidelijk inzicht bestaat in de invloed van belastingheffing op het aanbod van arbeid (36). Gunter
Schm6lders komt op basis van de studie van G. F. Break ( 37J en
Rolfe en Furness (38) tot de conclusie:
" ...daB
sich
die
Reaktionen
der
was
ihre
Besteuerten,
Leistungsbereitschaft und Arbeitslust angeht, in engen Grenzen
natUrliche Arbeitsfreude und Gewohnheit lassen das
halten;
Arbeitsangebot ungeachtet der steuerlichen Belastung relativ
starr erscheinen" (39) .

Meade c.s. komen in hun rapport "The structure and reform of
direct taxation", 1978, tot een soortgelijke conclusie:

"It tended to confirm the nature of the response suggested by
the econometric studies: male earners are effected only a little

while married women are more responsive,

this response being

primarily at the participation level" (40) .
Binnenkort zal in de serie "Burger en Belastingen" een publicatie verschijnen waarin verslag wordt gedaan van de bevindingen

uit een enquete, gehouden in 1973, betreffende o.m. de keuze
tussen vrije tijd en werktijd onder de invloed van de Nederlandse belastingheffing (41 ) . Mijn verwachting is dat de bevindingen
niet duidelijk zullen afwijken van de hierboven genoemde econometrische studies:

1. omdat beperking van het aanbod door de institutionele struktuur voor de individuele werknemer vaak niet mogelijk is;
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2. omdat arbeid naast loon ook maatschappelijk aanzien, gevoel
van eigenwaarde, arbeidsvreugde en solidariteitsgevoel oplevert (42).

Ook ten aanzien van het aanbod van spaargelden kan de progressie van de inkomstenbelasting een rol spelen. De interestvoet speelt zowel bij de Klassieken als bij de Keynesianen een
belangrijke rol. Ingepast in het klassieke model zal de inkomstenbelastingheffing tot gevolg hebben dat bij gelijkblijvende
rentevoet de geneigdheid om te sparen afneemt. De spaarcurve als
aanbodlijn op de kapitaalmarkt zal naar links verschuiven. Ook
de investeringscurve zal verschuiven. Omdat de winsten na belasting lager worden, zullen de marginale investeringen met door de
winstbelasting te laag geworden contante waarde van de cash-flow
afvallen. Ook de investeringscurve zal derhalve naar links verschuiven. De besparingen en investeringen zullen in het nieuwe
evenwichtspunt ten gevolge van de belastingheffing een geringere
omvang hebben dan zij v66r belastingheffing in het oude evenwichtspunt bezaten.
Een soortgelijk effekt treedt op in het Keynesiaanse model.
Het aanhouden van een speculatie- en voorzorgskas wordt vanwege
de belasting bij gelijkblijvende rentevoet aantrekkelijker, omdat het offer om een speculatie- of voorzorgskas aan te houden
relatief geringer wordt. Voorts zullen de besparingen afnemen,
omdat de topinkomens met een relatief hoge spaarquote worden
verminderd ten behoeve van de lagere inkomensgroepen met een relatief lager spaarquote. Wel zal de doelspaarder lAnger en m&&r
moeten sparen, omdat hij zijn doel moeilijker bereikt. De investeringsneiging zal wegens de dalende marginale opbrengsten na
winstbelasting dalen. Ook hier zal dus een nieuw evenwichtspunt
tot stand komen met een geringere omvang van de besparingen en
investeringen.
De vraag is gewettigd of door een progressieve belasting van
de rente van spaargelden de economische vooruitgang niet op een

onverantwoorde wijze zal worden aangetast. Cnossen (43) noemt
het een voordeel van de consumptiebelasting ten opzichte van inkomstenbelasting, dat de consumptiebelasting het vermogen vergroot om te sparen, omdat mensen met een hoger dan gemiddelde
spaarquote meer beschikbaar inkomen overhouden en omdat deze belasting de neiging tot sparen vergroot. Als deze toegenomen be-

sparingen ook worden geinvesteerd komt dit zijns inziens de economische groei ten goede.
Soortgelijke beschouwingen kunnen worden gehouden ten aanzien van de winstbelasting. Deze belasting verkleint de rendementen en de mogelijkheid tot zelffinanciering. Stevers pleit om
deze reden voor een verteringsbelasting, omdat deze direct of
indirect de arbeidsproductiviteit verhoogt en daarmede een gunstige invloed uitoefent op de welvaart (44). Een hoge winstbelas
ting verkleint de investeringsmogelijkheden door zelffinancie-

ring. Pen en Tinbergen wijzen op het probleem dat een hoge
winstbelasting ten koste van de groei van het nationale produkt
kan gaan (45). Het is om deze reden dat men binnen een progres75

sieve inkomstenbelasting niet zelden speciale spaar- en investeringsfaciliteiten aantreft.
Het past niet in het bestek van deze studie m&&r aandacht te

besteden aan de economische consequenties van de belastingheffing op het aanbod van en de vraag naar produktiemiddelen. Het
doel van de korte uiteenzetting was erop gericht onder ogen te
zien dat de belastingheff ing geen geisoleerd gebeuren is. Wol fson formuleert dit als volgt:
"In short, income tax clearly demonstrates the policy dilemmas
involved in choosing between equity and efficiency. More prodistribution
revenue
while
maximizes
minimizing
gressive
withdrawal into the subsistence sector at the bottom of the
scale; yet, at the top of the scale, it increases the tendency
towards negative compensation and aggravates unintended excess
burdens. The crux of the problem is the optimal combination of
burdens and benefits that maximizes the policymakers' program"
(46).

3.7

VERTEERBAAR INKOMEN

De deelnemer in het economische proces neemt zijn beslissingen
meestal niet op basis van zijn bruto inkomen. Dit is voor hem
hoogstens een rekengrootheid. Veelal is slechts het verteerbare
inkomen van belang. De groei van de collectieve sector ging gepaard met een voortdurende terugdringing van het relatieve aandeel van het vri j verteerbare inkomen in Thet nationale inkomen.
De financieringsruimte die ten behoeve van\de collectieve sector
door de particuliere sector moest worden vrijgemaakt was in het
verleden veelal te krap. Het gevolg was inflatoire financiering
en algemene prijsstijgingen. Zonder aanpassing van de bruto be-

loningsvoeten aan de algemene prijsstijging leidt de algemene
prijsstijging tot daling van de koopkracht van het verteerbare
inkomen. De aanpassing van de bruto beloningsvoeten aan de gewijzigde prijzen is het parool geworden van de diverse marktpartijen, veelal ongeacht de vraag of de daling van de koopkracht
van het verteerbare inkomen het gevolg is van een verhoging van
de indirecte of directe belastingen of van een algemene prijsstijging.
Ingewikkelde en elkaar onderling beinvloedende indexatie-re-

gelingen maken het economische leven gecompliceerd en weinig
flexibel. De loon-prijsspiraal versterkt de inflatie en doet de
internationale concurrentiepositie verslechteren. De afwenteling
van belastingen - gesteld dat die actueel is - jaagt de inflatiegolf extra hoog op met alle risico's van dien.
Wanneer sommige deelnemers in het economische proces de lasten afwentelen op anderen, rijst de vraag wat het nut is van het
zoeken naar een rechtvaardige belastingheffing. Het is derhalve
wenselijk het rechtvaardigheidsgehalte van de belastingheffing
met de nodige scepsis te bezien. In hoofdstuk 12 zal de afwenteling van belastingen expliciet aan de orde worden gesteld.
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3.8

INDIRECTE BELASTINGEN

De indirecte belastingen plegen te worden aangeduid als kostprijsverhogende belastingen. In de conceptie van deze belastingen wordt ervan uitgegaan dat zij, in tegenstelling tot de directe belastingen, worden afgewenteld. Het is evenwel de vraag
of deze juridische onderscheiding economisch zinvol is. Omdat de
indirecte belastingen het karakter van verbruiksbelastingen hebben, is een afzonderlijke behandeling hier wel op zijn plaats,
omdat in het navolgende steeds de nadruk ligt op de inkomstenbelasting.

Bij lastenstijging door verhoging van de kostprijsverhogende
belastingen wordt men geconfronteerd met het eerder vermelde
krachtenspel gericht op de koopkrachthandhaving.Verhoging van
deze belastingen leidt tot stijging van de kosten van levensonderhoud en zal op korte termijn 6fwel leiden tot loonsverhogingen, 6fwel tot daling van de besparingen of consumptieve bestedingen. De overheid poogt hier echter doorgaans de spiraalwerking te voorkomen door uit de indexeringsclausules de mutaties
van de tarieven van de kostprijsverhogende belastingen te elimineren.

De kostprijsverhogende belastingen worden via het prijsmechanisme afgetapt uit de geldstroom van de bestedingen. De belastingdruk van deze belasting behoeft echter niet uitsluitend
op de besteder te drukken. De verdeling van de belastingdruk op
de markttransactie over de betrokken marktpartijen is, uitgaande
van een partiule benadering, afhankelijk van de prijselasticiteit van vraag en aanbod. Naarmate de prijselasticiteit van de
vraag groter is, wordt een groter gedeelte van de omzetbelasting
afgewenteld op de verkoper. Dit verschijnsel staat bekend onder
de wet van Dalton (47). De werking van deze wet wordt in grafiek
3.1. nader toegelicht. De oorspronkelijke aanbodscurve y = 2x-2
wordt wegens invoering van de omzetbelasting y = 3x-2. De vraagcurve van het relatief elastische goed P, (vraagcurve y = -x+10)

resulteerde v66r omzetbelasting in een prijs van f. 6,- (punt A)

en nd belastingheffing in een prijs van f. 7,-. Bij algehele
doorbelasting van de kostprijsverhogende belasting zou de prijs
f. 10,- zijn geweest (punt C.) f.3,- (lijnstuk CD)wordt derhalve
gedragen door de verkoper. f.1,- (lijnstuk DA) wordt gedragen
door de koper. De daling van de verhandelde volumina is 1. Bij
het relatief inelastische goed Q (vraagcurve y = -2x+10) was de
prijs voor omzetbelasting f. 4,- (punt E) en nd omzetbelasting
f.5,20 (punt F). De verkoper draagt f. 1,80 (lijnstuk BG) en de
koper f. 1,20 (lijnstuk GE). De daling van de verhandelde
volumina is 0.60 (zie grafiek 3.1.).

Aannemende dat de goederen die behoren tot de primaire levensbehoeften gekenmerkt worden door een vrij inelastische
vraag, zal het duidelijk zijn dat bij een uniform tarief voor de

omzetbelasting de lasten relatief zwaarder drukken op de lage
inkomensgroepen. In de huidige Wet OB worden om die reden twee
verschillende percentages geheven, te weten een algemeen tarief
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Grafiek 3.1.: Weergave van het gevolg van de verhoging van de
indirecte belasting bij een partidle beschouwing:
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van 18% en een verlaagd tarief van 4%. Dit laatste tarief is sedert 1 januari 1969 ongewijzigd gebleven. Het algemene tarief
bedroeg op 1 januari 1969 12% en is sprongsgewijze verhoogd tot
18%. Het motief tot handhaving van het 4% tarief bij stijging
van het algemene tarief berust op politieke overwegingen. De be-

windslieden waren bang dat verhoging van het verlaagde tarief
zou kunnen leiden tot een opwaartse druk op het prijsindexci jfer
van de gezinsconsumptie (48).
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De stelling dat de verbruiksbelastingen worden afgewenteld
op de consument is niet zonder bestrijding gehleven. Van Esch
(49) vermeldt o.a. de publicaties van Brown (50) en Rolph (51),
die ten aanzien van de goederenbelasting van mening zijn dat
geen doorberekening via hogere afzetpriizen mogeliik is zonder
monetaire expansie en dus terugwenteling op de factorkosten zal
optreden. Zij zijn van meninq dat deze belastinq derhalve in
principe niet verschilt van een (proportionele) inkomstenbelasting. Due heeft de traditionele afwentelingstheorie betreffende
de verbruiksbelasting als volgt samengevat:
"Under the following assumptions, which appear to be reasonable
ones, the adjustment will take place primarily through increases
in commodity prices (with some exceptions noted by traditional

theory): (a) most prices of finished products are set by the
individual firms, on bases of such nature that an increase in
average cost, such as that produced by a sales tax, will he reflected in higher prices; (b) in light of the usual intent that
sales taxes be shifted forward, and the emphasis given to the
goal of avoiding unemployment, monetary policy will permit an
upward movement in the general price level necessary to permit
forward shifting" (52).
Keller heeft in een algemeen evenwichtsmodel de afwentelingsmogelilkheden onderzocht. De drukverhoging wegens belastingverhoging op voedsel blijkt voor de lage-inkomensgenieters hoger te
zijn dan een loonbelasting met dezelfde opbrengst. Voor belastingverhoging op duurzame consumptiegoederen, diensten en onroerend goed is de drukverhoging echter lager dan die van een loonbelastingverhoging met gelijke belastingopbrengst (53).

3.9

BELASTINGDRUK

1.-2» 1/1 7 2
de samenleving zich ten doel stelt de belastingdruk op
Iwanneer
een rechtvaardige wijze te verdelen, kan zij niet voorbij gaan 6aan de vraag hoe de belastingdruk moet worden gemeten j Daarbij
stuit men op de vraag of uitsluitend natuurliike personen drager

kunnen zijn van belastingdruk, of dat mogelijk ook samenwerkingsverbanden al of niet geformaliseerd door het bezit van
rechtspersoonlijkheid

kunnen zijn.

De

zelfstandige

dragers

van

belastingdruk

aanhangers van de eerstgenoemde opvatting zullen

bijvoorbeeld de zelfstandige belastingplicht van de lichamen
voor de vennootschapsbelastinq beschouwen als een economische
dubbele belasting over de uitgedeelde winst. De aanhangers van
de laatstgenoemde opvatting beschouwen de vennootschapsbelasting
als een zelfstandige heffing voor het lichaam. Alhoewel ik moet
toegeven dat sommige samenwerkingsverbanden zich zozeer hebben
verzelfstandigd dat hun belastingdruk nauwelijks meer toegerekend kan worden aan de natuurlijke personen die van dit samenwerkingsverband deel uitmaken, heeft de verlengstukgedachte mijn
voorkeur en ga ik ervan uit dat in laatste instantie slechts de
natuurlijke personen in staat zijn de belastingdruk te torsen
(54). Binnen deze opvatting wil ik echter ruimte laten voor een
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beperkte belasting van rechtspersonen op basis van het klassieke
stelsel met aftrek voor het primaire dividend.
Goedhart ( 55) noemt drie de finities voor de omschrilvina van
het begrip belastingdruk: 1) objectieve belastingdruk. Dit begrip komt inhoudel ijk overeen met het bearip be] astingdruk, zoals dit in de Miljoenennota wordt gebezigd. Hieronder wordt verstaan het totale bedrag van de belastingbaten uitgedrukt in procenten van het nationale inkomen tegen marktprijzen. Onder belastingbaten worden verstaan de belastingen die aan het desbetreffende jaar kunnen worden toegerekend, en welke zijn geheven
krachtens een belastingwet of verordening door het Riik en de
overige publiekrechtelijke lichamen exclusief publiekrechtelijke
bedrijfsorganisaties en de milieuheffingen. Het begriD belas-

tingdruk in deze vormgeving is van overwegend statistisch en
economisch-politiek belang (56). Het is een kwantitatieve aanduiding van de rol van de overheid in het maatschappelijke leven.

De tweede definitie is de omschriiving van de reHle macroeconomische belastingdruk. Dit begrip staat centraal

in de we] vaartstheoretische beschouwingen. Hieronder verstaat Goedhart de
reole last aan opgeofferde private bestedingsmogelijkheden die
op het totale primaire nationale inkomen wordt gelegd. Van den
Tempel heeft moeite met dit begrip en hil noemt dit begrip het
restant van een verbleekte theorie. Zij gaat ervan uit dat de
belastingheffing een opoffering van private bestedingsmogelijk-

heden is waar niets tegenover staat. Van den Tempel wijst er
echter op dat in die conceptie onvoldoende onder oqen wordt gezien dat de overheid ook een bijdrage levert aan de bestedincs-

mogelijkheden. Zonder het overheidsaandeel in de productie zou
het nationale inkomen bij lange na niet de omvang hebben van het
huidige nationale inkomen. De belastingheffing betekent niet de
vernietiging van private hestedingsmogelijkheden, doch eveneens
de creatie van bestedingsmoqelijkheden. Als men de creatie buiten beschouwing laat is de definitie eenzijdig. "Je kunt niet
opofferen wat je niet hebt en niet hebben kan" (57) .
De moeiliikheid van een dergelijke definitie is dat de huidige situatie moet worden vergeleken met een niet bestaande (en

niet-bestaanbare) situatie dat er geen belasting wordt geheven
en geen produktieve activiteiten door de overheid worden ondernomen. Deze vergelijking is in absolute zin te zeer speculatief
om bruikbaar te kunnen zijn. De definitie is wel bruikbaar in de
marginale beschouwingen bij toepassing van een kosten-batenanalyse in verband met de toetsing van de vraag of verdere uitbreiding van de overheidsaktiviteiten in ruil voor belastinqverhoging doelmatig is (58). In dat kader is het zinvol, aandacht te
hebben voor het bestaan van een reile belastingdruk, die afwijkt
van de objectieve belastingdruk, geregistreerd in de statistische tabellen. Men dient een open oog te hebben voor de afgeleide effekten van de belastingheffing die betrekking hebben op het
welvaartsniveau van de samenleving. Hierbii spelen zowel positieve als negatieve factoren een rol. In het voorgaande is reeds
aangegeven dat de belastingheffing geen geYsoleerd bestaan
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leidt, doch verweven is met allerlei andere macro-economische
variabelen, zoals economische groei, werkgelegenheid, regionale
allocatie van de productiemiddelen, etc.,Afwenteling van de inningswerkzaamheden op het bedrijfsleven vindt men bijvoorbeeld
niet terug in de objectieve belastingdruk, doch wel in de "re le
macro-economische belastingdruk".
In de Amerikaanse litteratuur wordt in dit verband gesproken
van een "excess burden" ( 59). Due en FriedlMnder wijzen erop dat
de belastingheffing een vermindering van economische aktiviteit
en efficiency tot gevolg kunnen hebben en een verschuiving kunnen bewerkstelligen tot beneden het Pareto-optimale punt. Zij
onderscheiden:
1. de "factor excess burden" via uitstoting van arbeid of kapitaalgoederen;

2. de "consumers excess burden" via substitutie-effekten in het
consumptiepakket en;
3. "production excess burden"
productietechniek (60).

door

substitutie-effekten

in

de

De derde definitie is de amschrijving van de individuele belastingdruk. Hieronder wordt verstaan de belastingdruk op het
individu, gemeten in geld (individuele geldelijke belastingdruk), in koopkracht (subjectieve belastingdruk) of in nutsoffer
(individuele re@le belastingdruk). Dit begrip, gebruikt in zijn
geldvariant, kan worden gebruikt om inzicht te verkrijgen in de
verdeling van de belastingdruk over de verschillende belastingplichtigen. Dit inzicht wordt uiteraard vertroebeld door de re-

latieve onbekendheid van de verdeling van het profijt van de
overheid. Deze omstandigheid doet evenwel geen afbreuk aan de
bruikbaarheid van het begrip om te komen tot een beter inzicht
in de belastingdruk-verhoudingen binnen de samenleving. Voor het
maatschappelijke verkeer tussen de burgers onderling is echter
naar mijn mening het begrip "subjectieve belastingdruk" het
meest relevant, omdat hierin de menselijke gedraging het minst
is gerationaliseerd. Uiteraard is een juiste kwantificering onmogelijk, doch dit is geen voorwaarde voor de doelmatigheid van
het begrip.

Schmolders (6 1) spreekt in dit verband over "das BelastungsgefUhl". Dit is het persoonlijke oordeel van de belastingplichtige over de mate waarin hijzelf in de belastingheffing wordt
betrokken. Dit oordeel kan op geheel onjuiste gronden zijn gebaseerd, doch is een gegeven waarmee men niettemin rekening moet
houden, omdat het een maatstaf is voor de vitale aanvaarding van
de belastingheffing. Is de vitale aanvaarding onvoldoende, dan
zal de belastingheffing worden afgewenteld, worden ontgaan of
worden ontdoken. Dat in Nederland hiervoor een vruchtbare voedingsbodem aanwezig is, leert ons het empirisch onderzoek waarvan de resultaten zijn opgenomen in Burger versus belastingen
(62): 86% van de ondervraagden was van mening dat de belastingdruk te hoog of veel te hoog was. (Bij de zelfstandigen onder de
ondervraagden bedroeg dit percentage zelfs 89%), 3% wist geen
81

antwoord en 12% vond de belastingdruk te laag, aan de lage kant
of juist goed.
De eerder gememoreerde toename van het overheidsingrijpen in

het maatschappelijke leven heeft de uitgaven in de collectieve
sector en daardoor ook de belastingdruk snel in omvang doen toenemen. Tabel 3.2. geeft hiervan een overzicht.

Tabel 3.2.: Uitgaven van de collectieve sector als percentage
van het nationale inkomen.

1960 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980
sociale verzekeringen

9.1 13.0 16.5 21.9 21.8 22.4 23.6 24.2 24.3

overige coll. 27.2 28.8 31.7 37.9 38.0 37.0 37.5 39.7 39.9
uitgaven
totaal

36.3 41.8 48.2 59.8 59.8 59.4 61.1 63.9 64.2

Onder collectieve sector moet worden verstaan: het Rijk, de overige publiekrechtelijke lichamen (waaronder provincies en gemeenten) alsmede de sociale verzekeringen.
Bron: Miljoenennota 1980.
In de Miljoenennota 1980 wordt de belastingdruk voor 1980

becij-

ferd op 34,0%. Het betreft hier belastingen die aan het desbetreffende jaar kunnen worden toegerekend, geheven door het Rijk
en de overige publiekrechtelijke lichamen, exclusief de milieuheffingen.
In de litteratuur zijn telkens opnieuw met grote stelligheid
denkbeelden geponeerd omtrent de wenselijke hoogte van de belas-

tingdruk. Voor een nadere uiteenzetting omtrent de economischoptimale en fiscaal-optimale belastingdruk kan worden verwezen
naar P.C. van Traa (63). Dit vraagstuk zal echter in deze studie
niet nader aan de orde worden gesteld.

3.10

CONCLUSIES

"Het belastingrecht maakt deel uit van de rechtsorde,
Haar beginselen moeten wortelen in
geheel vormt.
"ultimate

values",

die

ook

overigens

aan

de

die &6n
dezelfde

samenleving

ten

grondslag liggen. Belastingtypen zijn daarom het antwoord op een
feitelijke maatschappelijke situatie, en veranderingen in de
maatschappelijk structuur en opvattingen moeten onvermijdelijk
tot andere belastingtypen leiden". - Op
typeerde
deze
wi jze
Hofstra in zijn afscheidscollege uitstekend de maatschappelijke
gebondenheid van de belastingheffing (64) .
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De belastingheffing dient niet alleen gericht te zijn op de
verwerkelijking van deze "ultimate values",

doch moet daarnaast

steeds worden getoetst aan de mate waarin aan het gestelde doel
wordt beantwoord. Efficiency in het overheidsbeleid is een noodzakelijke voorwaarde voor een optimaal functionerende samenleving.

Omdat de feilen van het marktmechanisme als automatische regulator van de verdeling der goederen en diensten in de loop van
de tijd duidelijker zichtbaar zijn geworden, is de rol van de
overheid bij de economische ordening sterk toegenomen. Daarbij
dringt zich hoe langer hoe meer de vraag op of het gekozen mechanisme wel verantwoord is als instrument voor een rechtvaardige verdeling van de goederen Ik heb hierover mijn twijfels.
Overschakeling naar een plan-economie met een centrale verdeling

van de goederen, acht ik echter geen beter alternatief, omdat
ook in de bureaucratie soortgelijke machtsfactoren zich kunnen
laten gelden als in de vrije-marktordening aktief zijn. Verdelingsvormen die niet steunen op macht, maar op onderlinge verantwoordelijkheid, hebben mijn voorkeur. Aangezien deze voorkeur
een niet-actueel, en mogelijk zelfs utopisch karakter draagt,
dwingt de werkelijkheidszin mij uit te gaan van een verdelingsstelsel op basis van het prijsmechanisme op de vrije markt,
waarbij de uitwassen door overheidsingrijpen (of door andere instanties of groeperingen) worden bestreden.
In toenemende mate maakt de overheid gebruik van de belastingheffing als instrument van economische politiek. De belastingheffing kan daarbij diverse vormen aannemen. De heffing kan

geschieden door een belastingwet, een te hoge prijs voor een
collectief of quasi-collectief goed, of - in de negatieve variant - door een subsidieregeling. Zij roept evenwel reacties op
in de vorm van inkomens- en substitutie-effekten. Men dient
daarbij niet uitsluitend op de rechtstreekse effekten van de belastingheffing te letten, doch ook een open oog te hebben voor
de afgeleide effekten, de zgn. excess burdens.
De progressie van de inkomstenbelasting kan door haar grote
marginale belastingdruk deze effecten extra versterken. De vraag
is daarom gewettigd of de progressie van de inkomstenbelasting
als middel tot heffing conform de leer van het evenredige nutsoffer wel als een deugdelijk instrument kan worden beschouwd.
Een nader onderzoek naar de wenselijkheid van de progressie in
de inkomstenbelasting is derhalve wenselijk orn een aantal redenen:

1. omdat de progressie van de, inkomstenbelasting stamt uit de
19e eeuw toen er van enige inkomenspolitiek nog geen sprake

was en de belastingheffing werd gezien als prijs voor de
overheidsbescherming. Het vertrouwen in de werking van de
"onzichtbare hand" was nagenoeg nog ongeschonden. De progressie had toen als basis de theorie van het evenredige nutsoffer,

zijnde een prijstheorie gebaseerd op de subjectieve

waardeleer en heeft tot heden deze basis behouden ondanks de
gewijzigde economische opvattingen;
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2. omdat de progressie van de inkomstenbelasting, die pretendeert instrument van de verdeling naar draagkracht te zijn,
oorzaak is van een hoogst ingewikkelde fiscale wetgeving. Zij
moet op goede argumenten kunnen steunen om deze gecompliceerdheid te rechtvaardigen;
3. omdat, nadat wij decennia lang een progressieve inkomstenbelasting hebben gehad, van een duidelijk effekt van de progressie op de inkomensverdeling in Nederland nog steeds weinig zichtbaar is (65);
4. omdat de inkomstenbelasting met haar daaraan gekoppelde voorheffingen de belangri jkste directe belasting is. Zodra enige
twijfel rijst omtrent de toepassing van het draagkrachtbeginsel, dat als belangrijkste heffingsbeginsel van deze belasting geldt, moet een nauwgezet onderzoek worden verricht naar
de feitelijke toepassing van deze rechtsgrond.

Toepassing van de progressie van het tarief als middel tot belastingheffing naar draagkracht verdient derhalve nader onderzoek. Dit onderzoek vormt de kern van het verdere betoog.
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NOTEN 3

J.J. Loeff: Verhouding staat en rechtsgemeenschap, 1 955,
pag. 15.
2.
J.J. Loeff: De sociale grondrechten van de mens, 1953.
3. D. Briill: Recht en wet, 1975, pag. 14.
1.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

Vele omschrijvingen zijn in omloop. Ik beperk mij tot de
weergave van die van:
A. Heertje: De kern van de economie, 1976: Het doel van de
economische wetenschap is het verklaren van de verschijnselen, die voortvloeien uit de schaarste en die bestaan uit
het kiezen van een reeks van verschillende mogelijkheden ter
voorziening in de behoeften, pag. 4.
Paul A. Samuelson: Handboek van de economie, deel I, vertaling 1973: "Economie is de wetenschap die onderzoekt hoe de
mensen en de gemeenschap, met of zonder gebruik van geld,
uit schaarse produktiemiddelen, die alternatieve aanwendingsmogelijkheden kunnen hebben, een keuze maken inzake het
in een bepaalde tijd produceren van verschillende goederen
met het doel deze te distribueren ter consumptie, nu en in
de toekomst over de verschillende individuen en groepen in
de samenleving", blz. 23.
N.H. Douben: Vermogende arbeid, 1975, pag. 14.
Paul A. Samuelson: Handboek van de economie, deel I, 1 973,
pag. 62.
P.J. Roscam Abbing: Kleine ethiek van de inkomensverdeling,
1974, pag. 71
Karl Marx: Zur Kritik der politischen Oekonomie, 1889, dl.
13, pag. 18.
G.Th.J. Delfgaauw: Inleiding tot de economische wetenschap,
deel I, 1969, pag. 30 e.v.
J.E. Andriessen, S. Miedema, C.J. Oort, P.G. Ridder: De sociaal-economische besturing van Nederland, 1978, pag. 10.
L.J. Zimmerman: Geschiedenis van het economisch denken,
1963, pag. 60.
A. Kouwenhoven: Vrijheid en gelijkheid, 1965, pag. 67.
J. Pen: Onzichtbare hand, 1974, pag. 52. De door hem genoemde storingen zijn: onvolkomen concurrentie, vertragingen,
alternatieve doelstellingen van ondernemers, externe effekten en overheidsingrijpen.
In geschrift nr. 34 van de prof.mr. B.M. Teldersstichting
wordt door S.K. Kuipers c. s. in het rapport "Een liberale
visie op de verdeling van inkomen en vermogen", 1979, eveneens groot belang gehecht aan het marktmechanisme, doch
wordt van de overheiod verwacht dat zij de marktonevenwichtigheden op gepaste wijze bestrijdt (pag. 167 e.v.).
Zie o.a. D. Brull: Rechtsnorm en overheidsbudget, 1967. Hij
geeft op pag. 11 een aantal voorbeelden van de vorm waarin
de profijtbelasting kan zijn gegoten, door afwijking van de
"gangbare economische spelregels".
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14. B. Schendstok, A.L. Brok, L.G.M. Stevens: Elementair belastingrecht voor economisten, 1978, pag. 6, spreken van een
vergoedingsbeginsel, dat als varianten heeft het profijtbeginsel en het schadevergoedingsbeginsel. Het schadevergoedingsbeginsel verkrijgt het karakter van een productiebelasting wegens externe kosten. De onderscheiding in profijtbelasting, retributie of prijs voor overheidsproducten is niet
scherp te trekken. Zie ook H.J. Hofstra: Inleiding tot het
Nederlands belastingrecht, 1977, pag. 177, e.v.
Zimmerman: 1963, t.a.p. pag. 19.
15. Briill: 1967, pag. 13 e.v.
In "Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale
winstbegrip", 1964, geeft Brull een "rentbelasting" het karakter van een bestraffing voor onrechtvaardige verrijking
(pag. 208).

16. Omdat de rent onvoldoende kan worden gelocaliseerd kan de
wetgever uitgaan van de fictie dat de rentinkomsten hoger
Zijn naarmate het inkomen hoger is, hetgeen leidt tot een
(extra) progressie van het tarief. Deze rechtsgrond van de
progressie zal in par. 7.3.1. nader worden besproken.
17. Wetsontwerp 15 316.
18. BrUll: 1967, t.a.p. pag. 14.
19. Brull: 1967, t.a.p. pag. 13, erkent in deze de functie van
de profijtbelasting. "Men komt echter in strijd met het
rechtsgevoel, indien men de schade veroorzaakt door het
winststreven of het genoegen van bepaalde groepen door de
gehele bevolking laat dragen.. . de kosten (dienen) via profijtbelastingen op de profiterenden, respectievelijk de
schadeveroorzakers verhaald te worden". Dat dit beginsel
niet door iedereen voluit wordt onderschreven blijkt bij Van
den Berge.
W.H. van den Berge: "Beginselen van de
belastingheffing",
1949, spreekt van "indirecte productiekosten", pag. 72. Hij
stelt:"..dat de indirecte productiekosten niet door
de ondernemer zelf zijn gemaakt en nochtans door hem moeten worden betaald, terwijl in ieder geval het subjectieve nut van
de door de overheid gemaakte kosten niet steeds voldoende
vaststaat, is al mede een overweging om met zodanige belastingen beperkingen te betrachten". (pag.73)
20. Brull: 1964, t.a.p. pag. 213.
21. C. Goedhart: Hoe collectief is de collectieve sector7,
Openbare Uitgaven, jaargang 1977/1, pag. 15.
22. John F. Due en Ann F. Friedliinder: Government Finance, Economics of the public sector, 1973, pag. 38 e.v.
James M. Buchanan merkt in "The Public Finances", 1965, op
dat de voorwaarde voor het ontstaan van collectieve goederen
in andere dan staatsrechtelijke gemeenschappen slechts
mogelijk is als de groep een besloten karakter draagt, pag. 18.
Due en FriedlUnder: 1973, t.a.p. pag. 39.
24. In de Interim-nota Inkomensbeleid, 1975, heeft de regerina
aangekondigd de tertiaire inkomensverdeling systematischer
in het inkomensbeleid te betrekken. Het
rapport "Pro fi jt van
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de overheid", 1977, van het Sociaal Cultureel Planbureau
heeft een "pilotstudie" verricht betreffende de toerekening
van de overheidsuitgaven voor volkshuisvesting- en onderwijsvoorzieningen.
25. C. Goedhart: Hoe collectief is de collectieve sector7, Openbare Uitgaven 1977/1.
26. Deze goederen worden meestal aangeduid met de Angelsaksische
term "merit goods". In sommige gevallen kan men echter beter
spreken van een "betuttelingsmotief". De regering heeft vaak
de neiging het beste te weten wat goed is voor "haar" mensen. Dit kan leiden tot een vdrgaande overheidsbemoei- en
bedilzucht (verg. fluoridering van het drinkwater, verplichting tot het dragen van valhelm en veiligheidsriemen). Het
"merit"-karakter krijgt een besteding soms via de belastingfaciliteit die aan de uitgave verbonden is. In dit verband
wordt gesproken van "tax-expenditures". Zie bijvoorbeeld:
rapport voor de International Fiscal Association in de vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal
Belastingrecht, opgenomen in Cahiers de droit fiscal international, vol. 6 la, 1976.

V. Halberstadt en C.A. de Kam: Over belastinguitgaven, WFR
5280/1976; J.F.M. Giele en N.H. de Vries: Belastinguitgaven,
WFR 5280/1976; Paul R. MacDaniel: Tax expenditure concept:
theory and practical operation, MBB, december 1976; J. van
Ark: Inkomstenbelasting en tax expenditures, Integratie van
belasting- en premieheffing, ESB 3067;
J.C.L. Huiskamp: Belastingrecht en tax expenditures, ESB
3083;

J.H. Christiaanse: Tax expenditures, WFR 5303/1977;
A.J. van den Tempel: Belastinguitgaven en realisering van
een faciliteitenbegroting, WFR 5304/1977;
V. Halberstadt en C.A. de Kam: Belastinguitgaven nader beschouwd, WFR 5313/1977;
F.H.M. Grapperhaus: Een beschouwing over begrip en betekenis
van belastinguitgaven in Nederland, Geschrift VVB, 1978.
Ook internationaal is veel aandacht aan dit onderwerp besteed. Ik beperk mij tot de vermelding van Stanley S. Surrey
die hier de grondslag heeft gelegd voor deze benadering:
Pathways to tax reform: The concept of Tax expenditures,
1973.

27. C. Goedhart: De sociale verzekering in het middelveld, 1976,
pag. 75.
"De in de zeventiger jaren opgetreden en ook voor de
toekomst verwachte vertraging in de economische groei maakt
een afremming van het beslag vcan de sociale zekerheid op
het nationaal inkomen noodzakelijk. De toenemende raakvlakken van de sociale zekerheid met andere terreinen en een afremming van de beslagtoename - met prioriteit voor een beheersing van volume ontwikkelingen - stellen nieuwe eisen
aan de struktuur en de kwaliteit van het beheersings- en
uitvoeringsproces van de sociale zekerheid". Interimrapport
"Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid".
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(Tweede Kamer 1978-79, nr. 15 594 nr. 2, pag. 96).
28. S. Korteweg en F.A.G. Keesing: Het moderne geldwezen, deel
IV, 1971, pag. 565.

29. Deze doelstellingen zijn niet fundamenteel van aard, omdat
ze in wezen slechts fungeren als voorwaarden, waaraan moet
worden voldaan, omdat anders de verwezenlijking van de overige doelstellingen niet kan worden gerealiseerd. Tot op zekere hoogte geldt dit ook ten aanzien van het streven naar
volledige werkgelegenheid.
30. Nota selectieve groei (Economische structuurnota) zitting
1975/76 nr. 13955 nr. 2.
31. Dit pakket bestaat uit de inkomstenbelasting, loonbelasting,
vennootschapsbelasting, omzetbelasting (excl. de 4%-goederen
en tabaksfabrikaten) en de bijzondere verbruiksbelasting van
personenauto's.
32. C. Goedhart: Hoofdlijnen van de leer der openbare financidn,

1975, pag. 230.

33. Walter J. Blum en Harry Kalven jr.: The uneasy case for progressive taxation, 1966, pag. 26.
34. Charles 0 Galvin: The income tax: how progressive should it
be7, 1974, pag. 23.
35. Due en Friedlaender: 1973, t.a.p. pag. 312-313.
36. Leif Johansen: Public economics, 1968, pag. 299: "On the basis of these investigations no clear tendency for tax progressiveness to result in a reduction in work can be shown".
37. G.F. Break: Income Tax and Incentives to work. An Empirical
study, American Economic Review, september 1957, pag. 529
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Hoofdstuk 4
Belasting en beleid

HOOFDSTUK 4: BELASTING EN BELEID

4.1

INLEIDING

In hoofdstuk 2 is gewezen op de ordeningsfunctie van het recht.
In hoofdstuk 3 hebben we geconstateerd dat de ordeningsfunctie
van het vrije marktmechanisme duidelijk tekortkomingen vertoont,
die de aanleiding vormen tot een toenemend overheidsingrijpen in
het economische leven. De privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen
worden, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht, verdrongen door publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen. In het economische leven wordt men geconfronteerd met een groeiende belangstelling voor de economie van de publieke sector en de welvaartstheorie.

De ordeningsfunctie van de wet in het rechtsleven en het
prijsmechanisme op de vrije markt voor het economische leven
zijn evenwel niet autonoom. Zij ontlenen hun betekenis aan het
in elk mens werkzame waardebesef. De bewaking van de in de samenleving als gemeenschappelijk ervaren waarden en daarop ge8nte

ordeningsnormen wordt voor het grootste deel door middel van
"social control" door de samenlevenden zelf verzorqd. In de
meeste gemeenschappen is deze bewakingsfunctie geYnstitutionaliseerd. Als zodanig zijn het rechterlijke apparaat en de onderwijsinstellingen het duidelijkst herkenbaar (1).
In de sociologische wetenschap staat de sociale orde cen-

traal. Zij omvat dus zowel de economische als de rechtsorde,
alsook het culturele leven. Ook de belastingheffing maakt als
zodanig deel uit van de sociale ordening en behoort tot het studieterrein van de sociologie. De sociologische beschouwingswijze

van het belastingrecht levert ons een sociale analyse van het
netwerk van zingevingen, verwachtingen en gedragingen op, dat
uit de wederkerige menselijke oriontatie voortkomt. De socioloog
beperkt zich niet tot de algemeen aanvaarde, dikwijls officieel
vastgelegde doeleinden van het menselijke handelen. Hij onderzoekt wat de werkelijkheid is achter de facades die de werkelijkheid pogen af te schermen voor de alledaagse waarneming (2).
Met een variant op Peper en Schuyt (3) kan men stellen dat het
de taak is van de belastingsociologie de sociale condities te
bestuderen, die de ontwikkeling van het belastingrecht - als
middel om de ander tot zijn recht te laten komen - met de bijbehorende rechtsinstellingen bepalen, belemmeren of bevorderen.
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In

J)

een studie die gericht is op een onderzoek naar de aanvaarding van het draagkrachtbeginsel als verdelingsbeginsel voor
de belastingheffing zal men derhalve niet kunnen volstaan met
een verwijzing naar het progressieve tarief en daaruit een kennelijke aanvaarding van dit beginsel aflezen. Men zal door gebruikmaking van een sociologische beschouwingswijze moeten zoeken naar de achter dit beginsel liggende werkelijkheid. Daarbij
kan men zich niet beperken tot de mentale aanvaarding, doch probeert men door te dringen tot het inzicht in de vitale aanvaarding In dit hoofdstuk zal voornamelijk aandacht worden besteed
aan de wijze waarop de mens in gemeenschap en in samenwerking
met anderen bepaalde doelstellingen tracht te realiseren en
daarbij de belastingheffing als instrument hanteert. In deel D
zullen sommige aspecten die wijzen in de richting van een bede
vitale
van
van
de
perkte
aanvaarding
progressie
inkomstenbelasting nader aan de orde worden gesteld
4.2

MENS EN SAMENLEVING

In hoofdstuk 1 par. 2 werd reeds vermeld dat het waarnemen een
struktuuraanbrengende aktiviteit impliceert. De waarnemende onderkenning vindt plaats binnen de context van de samenleving. De
interpretatie van de waarneming komt afpalenderwijze tot stand.

Elk waarnemingsgegeven wordt ingepast in een reeks van ordeningsmogelijkheden. Door de plaatsbepaling van een waarnemingsgegeven in diverse ordeningsreeksen, neemt de kenbaarheid van
het waargenomen gegeven toe. De ordeningsmogelijkheden steunen
op ervaring. Vraagt men een kind naar de naam van een groen dier
dat kan springen en in het water lee ft, dan is het afhanke].i jk
van de door ervaring opgedane ordeningsmogelijkheden of het de
identiteit kan vaststellen. Wellicht zal een hulpbiedende tante
het kind een vijfde ordeningsreeks aanreiken met de toevoeging
dat het dier "kwaak" roept.
Hiermee vergelijkbaar is de theorie van Schutz betreffende
het interpretatieproces (4). Volgens Schutz reageert de mens in
een situatie op basis van zijn opgedane ervaringen in het verleden en mededelingen van anderen. Op basis hiervan wordt een verwachtingspatroon opgeroepen aan de hand waarvan de waarnemer een
keuze moet doen. Deze keuze is niet alleen afhankelijk van de
getypificeerde ervaringswereld, doch evenzeer van de biografische situatie van de waarnemer (zijn durf, reactiesnelheid, toekomstverwachtingen en andere subjectieve factoren). Daarnaast is
het belang dat men bij de situatie heeft mede van invloed op de
keuze. Schutz gaat ervan uit dat de aldus ontstane relevantiestruktuur ook bij de medemens aanwezig is. Op grond daarvan ont-

wikkelt zich ten aanzien van de medemens bij de waarnemer een
rolverwachting. Indien aan de verwachting niet wordt voldaan
ontstaat er een problematische situatie.
Onder invloed van de natuurwetenschappelijke positivistische

kennisleer heeft in de sociologische wetenschap lange tijd de
gedachte geleefd dat de mens in de maatschappij beheerst wordt
door de immanente wetmatigheid van de samenleving. In de struk92

tureel-functionalistische opvatting van Durkheim wordt het menselijke gedrag bepaald door externe wetmatigheden. De mens
kriigt een rol opgedrongen en zal deze nolens volens moeten spelen. De persoonlijke identiteit wordt door de samenleving bepaald, ondersteund en gewijzigd.
Deze functionalistische visie geeft de socioloog het gevoel
dat hij de samenleving kan sturen, dan wel kan beheersen. Het
levert een rijke voedingsbodem voor systeemontwerpende planners.
De sociologen uit deze school hebben zich te gemakkelijk en te
onkritisch uitgeleverd aan de technocraten van de welvaartsstaat
of

zijn zelf "vertechnocratiseerd"

(5) .

Ook

in het instituut van

de belastingheffing is thans nog een dergelijke positivistische
benadering door beleidsverantwoordelijke ambtenaren te herkennen. Om deze reden is het verantwoord nader aandacht te besteden
aan het rolgedrag.

4.3

HET OBJECTIEVE ROLGEDRAG

Het planmatig uitgestippelde rolgedrag van de burgers ligt in
zijn meest extreme vorm besloten in een totalitaire staatsvisie.
De bestuurders van het van staatswege opgestelde plan dienen ervoor zorg te dragen dat elke burger het voor hem uitgestippelde
levenspad volgt. In de samenleving is een aantal krachten actief
die de persoon steeds vaster in zijn rol moeten drukken. De aldus bepaalde sociale orde is qebaseerd op dwang. De orde bestaat
als gevolg van de macht die sommige mensen hebben om anderen te
doen gehoorzamen. De sanctie bestaat uit lichamelijke straf,

verlies van eigendommen of bestaansmiddelen, verlies van rechten, bovennatuurlijke sanctie of enige andere vorm van "social
control" (6) . Met name de "social control " wordt in dit verband
zeer effektief geacht (7). Deze kan de verschijningsvorm hebben
van intimidatie, economische pressie, roddel en chantage, afgifte van krankzinnigheidsverklaringen, buitensluiting, etc.
In meer subtiele vorm kan er sprake zijn van cumulatieve
controle,

die

vergeli jkbaar is met

een

"loopbriefje"

(8) . De

persoonlijke vrijheid van de burger wordt gekanaliseerd. De le-

venswandel van de mens wordt geprogrammeerd. Als men aan de
standaarden voldoet, doorloopt men het gehele programma moeiteloos. Is sprake van een a-typisch gedrag, dan bestaat het risico
dat men in een bureaucratische draaikolk verzeild raakt. Op deze

wijze wordt de burger met zachte, doch besliste drang ertoe
overgehaald gemakshalve de voorgeschreven route te bewandelen,
omdat hij anders alleen maar zelf de nadelen draagt van zijn
"onaangepast gedrag". Dit effekt van het controlemechanisme
wordt nog versterkt door de lijnorganisatie van het bedrijfsleven en het ambtelijke apparaat, waardoor het systeem nog gemakkelijker van bovenaf in de hand kan worden gehouden (9).
Belicht tegen deze achtergrond dient men de automatisering
in de belastingheffing derhalve niet alleen te beschouwen als
een tijdbesparende werkmethode, die de technische vooruitgang in
gunstige zin heeft beinvloed. Het computer-programma introdu93

ceert een systeem. Systeemanalisten leveren de programmeurs de
voor de programma-opstelling vereiste gegevens. Voor de opstelling van het systeem is het gedrag van het individu niet interessant. Het gaat in casu om groepsgedragingen. Afwijkend gedrag
roept automatiseringsproblemen op, die de wetgever door voortgaande standaardisatie uit de weg moet ruimen.
Automatisering speelt het ontstaan van bureaucratische procedures in de kaart (10). Thie (11) vermeldt de aanbeveling uit
1969 door de regering van de deelstaat Beieren "VorlMufige
Grunds tze fur eine automatisationsgerechte Vorschriftengebung",
waarin wordt aanbevolen te komen tot eenvoud der voorschriften,
tot verbetering van de uniformiteit, de eenduidigheid, de systematiek van deze voorschriften en tot het vermijden van vage algemene begrippen.
Uiteraard kan de jurimetrie bijdragen leveren aan de zorgvuldigheid waarmee voorschriften worden uitgevaardigd. De zorgvuldigheid is immers voorwaarde voor bruikbare automatiseringsprojecten. Voor toepassing van de jurimetrie moeten de gebruikte
begrippen echter worden gedefiniderd in praktisch toepasbare
termen. Begrippen waarbij de gevoelswaarde overheerst geven de
meeste moeilijkheden bij de defini ring, zoals "goed koopmansgebruik", "winst", "overeenkomstig zi jn plaats in de samenleving",
etc. Men kan eerst tot programmering overgaan nadat deze begrippen bij benadering zijn ontleed in een aantal kwantitatieve criteria.

De voordelen van de automatisering zullen zorgvuldig moeten
worden afgewogen tegen de nadelen, waarbij niet mag worden voorbijgegaan aan de niet of nauwelijks meetbare nadelen, zoals het

gevoel van vervreemding, dat de automatisering oproept en de
aantasting van de privacy. Voor de belastingheffing is voorts
van belang dat als gevolg van de automatisering vele formele bevoegdheden zullen worden gecentraliseerd. Formele centralisatie
leidt vaak tot materiole centralisatie (zie b.v. de motorrijtuigenbelasting) met zowel letterlijk als figuurlijk een grotere
afstandelijkheid in de uitvoering. Ook kan de automatisering de
neiging tot standaardisatie van het overheidsoptreden doen toenemen en een individu-gerichte behandeling verstikken.
Een ander probleem dat met de automatisering samenhangt is
de omstandigheid dat de computer in staat is zeer snel een grote

hoeveelheid berekeningen feilloos uit te voeren. De belastingbetaler die deze berekeningen uit de vrije hand moet maken is hier

lang niet altijd toe in staat. Het streven naar belastingvereenvoudiging verliest daardoor, als het de rekenkundige bewerkingen
betreft, van de kant van de fiscus gewicht. De onnodig ingewikkelde berekening van de aftrek van buitengewone lasten wegens
ziektekosten stelt belastingplichtigen nd reeds voor onoverkomenlijke problemen. De belastingplichtige gaat (en moet) daarom
vertrouwen op de onfeilbaarheid van de computer. Fbuten die worden gemaakt bij de input van de elementen voor de geautomatiseerde vaststelling van de aanslag worden door hem dan ook niet
meer opgemerkt. In hoofdstuk 15 zal in het kader van de rechts-
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bescherming aan deze problemen nog nader aandacht worden besteed.

Het objectieve rolgedrag wordt qestimuleerd door het verschijnsel van de stratificatie. Dit verschijnsel duidt op de

aanwezigheid van klassen- of kastenbewustzijn, dat via "social
control" in stand wordt gehouden. De leer van de referentiegroe-

pen houdt in dat het behoren of niet-behoren tot een bepaalde
groep, stand of klasse impliceert dat men bepaalde denkwijzen en
gedragingen dient aan te nemen of te verwerpen. De sociale
struktuur van de groep gaat samenvallen met de bewustzijnsstruktuur van de leden van de groep. De sociale plaats van de ideeon
wordt in de kennissociologie verder onderzocht en men is reeds
vertrouwd geraakt met de mogelijkheid om via een ideologie het
gevestigde belang in een samenleving te dienen. Bij de "beleidsmakers" is op grond van deze objectieve benadering de opvatting
ontstaan dat men het maatschappelijke proces door middel van diverse instituties kan beheersen en besturen. Arnold Gehlen om-

schrijft een institutie als een regulerend lichaam dat menselijke handelingen in bepaalde hanen leidt op een manier die veel
overeenkomst vertoont met de wijze waarop het instinct het gedrag van dieren bepaalt

( 12) . Het verschaft procedures waardoor

het menselijke gedrag een bepaald patroon krijgt opgedrukt en
gedwongen wordt zich te beweaen langs banen die door de samenleving zijn bepaald. Dit doel wordt bereikt door het aan het individu te doen voorkomen, dat deze handelwijze de enig mogelijke
is.

Het totalitaire karakter van het functionalisme komt tot
uitdrukking in de sterk hidrarchische organisatiestruktuur met
een grote mate van dirigisme. Binnen de sfeer van de belastingheffing is dit sociologisch positivisme bepaald niet onbekend.
Schm8lders ziet in de fiscale psychologie, de fiscale sociologie
en de fiscale paedagogie nieuwe mogelijkheden voor de overheid
om haar belastingheffing voor de burgers acceptabel te maken
(13). Binnen de fiscale litteratuur in Nederland heeft vooral
Brull op de actualiteit van de objectieve roltheorie gewezen
(14). BrUll spreekt onder andere over de mythen omtrent de personen. Hij verstaat onder een mythe de concrete, onontbeerlijke
kracht waartegen men niet negatief moet aankijken, omdat deze de
functie heeft van de (halfbewuste) zingeving voor de leden van
de samenleving waarvoor deze mythe geldt. Dit begrip "mythe"
komt sterk overeen met de objectieve roltheorie van Durkheim.
Schmolders citeert Gehlen als volgt: (15) "Die "Entlastung",
in vorgedachten und vorgeprHaten Formeln und Bezugen denken zu
k6nnen, ist eine der gewaltigsten Erleichterungen des Lebens,
die der Mensch sich geschaffen hat. Jeder Mensch steht tHglich
vor der Notwendigkeit, sich uber Probleme, die an ihn herantreten und entschieden werden sollen,

eine Meinung zu bilden.

MiiA-

ten diese Meinungen jeweils neu entdeckt, durchdacht und geproft
werden, so blieben viele Probleme ohne Entscheidung; tatsXchlich
aber finden sich fur die meisten bereits vorgebahnte L6sungen.
Sie konnen falsch, nicht anwendbar oder Uberholt sein; aber alle
geistige Entwicklung vollzieht sich erfahrungsgemHB so, daB
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lange Zeit hindurch kritiklos weitergereichte Meinungen eines
Tages UberprUft und durch andere ersetzt werden".

Ontegenzeggelijk is dit juist. Echter, in een samenleving die
m&&r gebaseerd is op het streven naar macht dan op verantwoordelijkheid en waarheidsliefde, vormt dit een riante mogelijkheid
tot manipulatie. Deze mogelijkheid vergt een kritische instelling van de burgers.
4.4

DE MYTHE OMTRENT DE DRAAGKRACHT

De

mythe levert de rechtvaardigheidssymbolen als grondslag voor
redelijk geacht gedraq van regering en bestuur, waaraan in brede

33)

kring word _ 99100-fdl Het_ beginse-1 .van _de-_belastingheffing naar
draa.gk-r-acht speelt in de belastingpolt.tiek _als. rechavaardig:___
heidssl-001 een belangrijke sol (16) . De invoering van het opzichtiqe progressieve schi iventarief 1&._darL qqh.niet uitsluitend
ingegeven door de behoeft« aan vereenvoudiging van de tariefrtruktuur, _maer jevelizeer. ingevgfutt len.-heyes.tiging_yan de mythe
dat de belastinqheffing aan de hand van 996._-BregE&2sief tarief
wordt qeheven en dadrom rechtvaardig j.sz]

Naarmate de belastingdruk tot grotere hoogte stijgt komt ook
de mythe onder grotere druk te staan. De belastingautoriteiten
nemen dan hun toevlucht tot kunstgrepen. Bepaalde belastingen
worden buiten het blikveld van de belastingplichtige gehouden.
SchmBlders

heeft

aangetoond dat de kostprij sverhogende belastingen nauwelijks in het subjectieve belastinggevoel van de burger meespelen (17). Door een voortgaande stijging van de belas-

tingdruk kan er een ontmythiseringsproces op gang worden gebracht en
kritiek.

de

bestaande

belastingheffing

onderwerp worden van

Ook in Nederland is dit proces waarneembaar. Uit de enqu&te,
waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in "Burger versus belastingen" (18) blijkt, dat degenen die het betalen van de belasting ervaren als "men moet iets bijdragen", de verdeling van de
druk van de inkomstenbelasting en premie A.O.W/A.W.W. kwalificeren als:

1. onrechtvaardig, onredelijk
2. redelijk, rechtvaardig
3. weet niet

Zij

46%
49%
4%

die belastingbetalen ervaren als "er wordt iemand iets afge-

nomen", kwalificeren de drukverdeling:
1. onredelijk, onrechtvaardig
2. redelijk, rechtvaardig
3. weet niet

61%
29%
10%

Opmerkelijk is echter wel dat naarmate het inkomen stijgt of
de genoten opleiding hoger is, het rechtvaardigheidsgevoel betreffende de drukverdeling toeneemt (19). Uit de genoemde en96

qu&te kan het volgende oordeel over de verdeling van belastingen premiedruk worden afgelezen:
Tabel 4.1.
Oordeel over de verdeling van premie en belastingdruk naar inkomensklasse in % per groep:
inkomensklasse:
inkomen x f.1000:

9

9-18

18-36

72+

36-72

weet niet

51

50

35

37

39

45

46

63

63

46

4

4

1. onrechtvaardig, 50
onredelijk.
2. rechtvaardig,
31
redelijk.
20
3. weet niet (20)

14'

2'

Tabel 4.2.

Oordeel over de verdeling van premie- en belastingdruk naar
opleidingsniveau in % per groep:

opleidingsniveau

LO

LBO

ULO

MO

HO

1. onrechtvaardig,
onredelijk.

52

48

52

48

39

2. rechtvaardig,

40

45

41

47

57

8

7

7

5

redelijk.

3. weet niet

4'

Uit deze gegevens kan niet de conclusie worden getrokken dat
de bevolkingsgroepen met hoge inkomens en hoge opleiding derhalve - al of niet geruggesteund door de mythe - er ook een hogere
_1211aatingmaraal op nahouden en de progress ie van het tarief ondersteunen. Wat men zegt hoeft immers niet in overeenstemming te
Zijn met wat men doet. Het is daarom interessant deze gegevens

te vergelijken met het feitelijke gedrag. Uit de hieromtrent
verzamelde gegevens blijkt, dat de neiging tot fraude afneemt
naarmate het inkomen en de opleiding hoger wordt (21). Het ontgaan van belastingbetaling door van de mazen in de wet gebruik
te maken, wordt naarmate het inkomen stijgt echter in hogere mate raadzaam geacht. Daarentegen doet de stijging van het opleidingsniveau de neiging om het gebruik van mazen in de wet raadzaam te achten afnemen. Men kan hieruit twee conclusies trekken:

1. de opleiding heeft een positieve invloed op het fiscale gedrag;
2. de opleiding doet de burger beter beseffen wat de fatsoensnorm van hem verwacht. Dit garandeert overigens niet dat de
feitelijke handelwijze conform deze norm is.
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De discrepantie tussen datgene wat men feitelijk doet en
datgene wat men beweert als norm te hanteren, is heel moeilijk
te taxeren. Als mogelijke indicator kan men denken aan de strafgeneigdheid. Helaas heeft Wij le deze relatie niet onderzocht.
SchmBlders (22) en Vinke (23) hebben nader onderzoek verricht
naar de instelling ten opzichte van de bestraffing van belastingdelicten. Voorts kan worden verwezen naar de studie van Van
Houtte, Callens, Lafaille en Lefevre (24). Als opmerkelijk verschijnsel komt uit deze onderzoekingen naar voren dat, naarmate
men in grotere mate de gelegenheid heeft op legale wijze de belastingheffing te ontgaan, men een hogere norm ten aanzien van
de wetsnaleving aan de dag kan leggen, en dat strafgeneigdheid
toeneemt naarmate men zelf geringere kans tot frauderen heeft.
De mythe verliest kennelijk haar dwingende kracht als de verleiding tot overtreding te groot is.

4.5

INTERACTIONISTISCHE THEORIE

In het voorgaande is de objectieve methode van Durkheim als leidraad genomen. Daarbij heb ik er op gewezen dat de reductie van

het mensbeeld tot een willoze pion in het schaakspel van de
planners mij niet aanspreekt. Met Schuyt (25) zou ik meer willen
aansluiten bij Max Weber, die uitgaat van bestudering van het
sociale handelen binnen de situationele context vanuit de waardeconcepties van de persoon zelf. Sociale werkelijkheid en sociale orde zijn dan geen samenvallende begrippen meer. De werkelijkheid wordt subjectief bepaald en kan in conflict komen met
de sociale orde. De sociale orde is niet meer een concrete situatie, doch een abstract symbool, waarvan de betekenis niet is
vast te stellen los van de concrete situatie.
Binnen de interactionistische theorie wordt het waardesysteem niet beschouwd als een consistent geheel van
(objectieve)
waardeoordelen. De waardeoordelen zijn niet vast, doch persoon-,
tijd-, en plaatsgebonden. De rolconformiteit wordt vervangen
door rolverwachting. De waardeopvatting is niet meer determinant
van het sociale handelen, doch fungeert als oriHntatiepunt. De

betekenis van het sociale handelen ontstaat in een dialectiek
tussen het abstracte waardenstelsel van de samenleving, zoals
neergelegd in de instituties, en het zingevende individu dat
zelf weer in deze zingevende activiteit medebepaald wordt door
de situatie (26).

Het streven naar sociale orde is dubbelslachtig. Enerzijds
is de orde voorlopig, doch anderzijds eveneens consoliderend. De
waarden staan met elkaar in een dialectische spanningsrelatie.
Zowel de problematische toepassing van waarden in concrete omstandigheden, als hun contradictoire onderlinge verhoudingen
kunnen op verschillende manieren worden opgelost (27). Alle con-

trasterende dialectische, incongruente waarden moeten in een
prioriteitenschema worden geordend (28). Basis voor het sociale
gedrag blijft de rolverwachting, doch deze verwachting heeft een
meer dynamisch karakter. Men maakt zich binnen de interactionis98

tische theorie los van het rechtlijnige, strakke model van het
rechtspositivisme en maakt ruimte voor het meer complexe, subjectieve stelsel. Elke mens poogt voldoening te verwerven uit
het interactieproces en probeert ook voldoening te verschaffen
aan anderen, hetgeen leidt tot symbolische uitingen van trouw,
wederzijdse afhankelijkheid, enz. Het proces van interactie
schept, voedt en onderhoudt in elke actor de behoefte te blijven
deelnemen aan die relaties. De behoefte aan interactie leidt om
deze reden, terwille van de loyaliteit, tot een controlerend me-

chanisme dat afwijkingen van de normen afschrikt of beperkt
(29).

In elke samenleving gaat de actor relaties aan die beYnvloed
zijn door een reeks culturele onderstellingen en beperkt worden
door een bestaand netwerk van relaties en instellingen die gewoonlijk ver buiten zijn gezichtskring liggen. Interacties die
plaatsvinden over grote fysische, culturele of sociale afstanden
heen vereisen gevestigde normen, die niet ad hoc vervaardigd
kunnen worden (30), zodat het interactiemodel sterk plaatselijk
wordt bepaald.
Voor de beoordeling van de handeling van de actor kan men
kiezen tussen de juridische benadering en de sociologische benadering. Bij een juridische benadering van bijvoorbeeld het fiscale fraudeprobleem staat de persoonlijke verantwoordelijkheid
voorop (de verwijtbaarheid). Bij een sociologische benadering
gaat het slechts om de verklaring van een fenomeen (31).
In de fiscaal-technische praktijk is men geneigd de juridische normstelling op een legistische wijze te benaderen. BrUll
(32) omschrijft het legisme als de beoefening van de wetenschap,
waarbij het object beperkt wordt tot verschijnselen, die in regels met wetskracht tot uitdrukking zijn gekomen - daaronder mede begrepen de hieraan uitleg gevende jurisprudentie en doctrine. In de interactie gaat het evenwel niet slechts om deze wetsnormen, maar spelen ook andere normen een rol. Fraude en gebruik
van mazen in de wet om de belastingheffing te ontgaan zijn in de
sociale interactie niet wezenlijk verschillend, slechts de juridische sanctie is anders.

4.6

MAATSCHAPPELIJKE BESLUITVORMING

De toenemende centralisatie heeft het probleem van de organisatie van de collectieve beslissing in het brandpunt van de belangstelling geplaatst. De collectieve beslissing wordt door relatief weinig mensen genomen, veelal op een hi@rarchisch hoger
niveau dan het geval is met beslissingen over aangelegenheden
tussen de leden van de gemeenschap onderling. De hoofdtypen van
collectieve besluitvorming in de bestaande staatsvormen zijn de
democratische en de bureaucratische methode. Diverse mengvormen
van de democratische en bureaucratische besluitvormingsprocedures

zi jn evenwel mogelijk. Beide methoden gaan uit van het be-

staan van een staatsoverheid. De anarchistische besluitvorming,
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die van een meer utopische maatschappijvorm uitgaat, blijft onbesproken.

Schumpeter (33) omschrijft de democratische methode als de
institutionele regeling om tot politieke besluitvorming te komen, waarbij individuen de beslissingsmacht verkrijgen door middel van een concurrentiestrijd om de stemmen van de burgers·
Kenmerkend is de horizontale coBrdinatiemethode. De bureaucratische methode is de verzameling van alle methoden voor verticale
coordinatie buiten de markt om (34).
De keuze van de besluitvormingsmethode is mede afhankelijk
van de normenstruktuur van de samenleving. De maatschappelijke
orde is immers een afspiegeling van de inter-menselijke verhoudingen. In de samenlevinq waar de staatsorganen bij uitstek worden gezien als hoeders van het algemene belang kan een bureaucratische ordeningsmethode zich gemakkelijk ontwikkelen. Deze
orde heeft veelal een statisch karakter. De democratische ordening, die ervan uitgaat dat de leden van de samenleving duurzaam
betrokken zijn bij de formulering van het doel van de samenleving en daarbij worden geYnspireerd door hun eigen waardenbesef,
heeft een meer dynamisch karakter. De orde die op dit intersubjectieve bewustzijn is gebaseerd, is niet definitief. Deze orde
moet plaats bieden aan wat Schuyt noemt de "creatieve wanorde",
waarbij de vanzelfsprekendheid van de orde wordt verstoord en
andere dan de traditionele zingevingen van het sociale handelen
in scherpe concurrentie treden met de gevestigde zingeving (35).
De afwijzing van de tot in al zijn onderdelen te starre natuurrechtelijke norm is in het verleden vaak doorgeslagen naar
een uitbundig utilisme, waarbij de nuttigheid voor de samenleving als enige criterium fungeerde. Omdat het menselijke handelen wordt beheerst zowel door creativiteit als door dwang, zowel
door determinisme als door voluntarisme, door doelmatigheid en
36),
rechtvaardigheid, door collectiviteit en individualiteit
vormt de juiste afweging van deze polaire componenten ten opzichte van elkaar een groot probleem. Steeds opnieuw moet inhoud
worden gegeven aan de sociale rechtvaardigheid en telkens opnieuw moet deze tot inzet worden gemaakt van de democratische
(

besluitvorming.
De politieke besluitvorming vertoont ten aanzien van de collectieve goederenvoorziening overeenstemming met de economische
besluitvorming betreffende de individuele goederenverdeling.
Evenals in de vrije-verkeershuishouding op basis van de vooronderstelling van de volledige mededinging aan het prijsmechanisme

het vermogen wordt toegeschreven een optimale verdeling van de
individuele goederen te bewerkstelligen op basis van het streven
tot
nutsZO
wordt het
in
de
winstmaximalisatie,
c.q.
representatieve democratie aan het one man-one vote systeem toegeschreven de politici op basis van hun streven naar stemmenmaximalisatie automatisch te voeren naar een optimale verdeling
van baten en lasten van de collectieve goederenvoorziening (37).
Frey heeft op deze analogie gewezen ( 38) .
Naast de mogelijkheid van misbruik van economische macht,
kan de burger in de politieke samenleving zich schuldig maken
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aan parasitair gedrag. Dit kan het geval zijn als hij van mening
is dat het door hem gewenste beleid toch wel door anderen zal
worden gerealiseerd, 66k als hij niet participeert, ofwel omdat
naar zijn mening anderen, ook als hijzelf w&1 participeert, toch
niet aan het gewenste beleid zullen meewerken. De vrijblijvendheid en vrijwilligheid om te participeren in de lastenverdeling
van de collectieve goederenvoorzieni ng is om deze reden n:Let
haalbaar. De financiering moet worden afgedwongen door een in
het leven geroepen groepsoverheid die de participatie moet afdwingen door belastingheffing.

De stemmenmaximalisatie zal echter slechts dan een richtsnoer kunnen zijn voor een optimale verdeling van de baten en
lasten als:

1. er sprake is van volledige mobiliteit van partijen
2. er een situatie van volledige concurrentie bestaat, en
3. ieder beschikt over volledige informatie (39)

In de afwezigheid van deze vereisten vindt de representatieve
democratie als automatische leidraad voor beleidsbeslissingen
haar beperkingen.
Ook andere factoren frustreren de realisatie van een optimaal resultaat. Ik beperk mij hierbij tot de vermelding van de
invloed van de bureaucratie op de uitvoering. De vooronderstelling van Weber dat het ambtenarenapparaat onpartijdig en onbevooroordeeld zijn functie vervult is irreael. De ambtelijke buraucratie heeft haar eigen doeleinden, die niet stroken met het
streven naar de politiek-optimale situatie van de politicus. De
bureaucratie formuleert haar &igen doeleinden. Ook voor de belastinguitvoering zouden hiervan voorbeelden te noemen zijn.

Slechts de beteugeling van de macht binnen de doelgemeenschappen door de rechtvaardigheid doet een rechtsgemeenschap

ontstaan die is gericht op het morele ideaal van de samenleving.
Het individu moet uit zijn rol van "belangenbehartiger" stappen
en een werkelijke interactie aangaan met de leden van de samenleving in de permanente bereidheid zich ook ten opzichte van de
ander te verantwoorden.

4.7

PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE

Afhankelijk van haar culturele achtergrond schept elke gemeenschap haar eigen instituties ter bewaking van de waarden die men
gemeenschappelijk heeft. Daartoe is in de loop van de tijd in
Nederland de parlementaire democratie gevormd als instrument van
collectieve besluitvorming. Op de vraag waarom juist dit instrument tot ontwikkeling is gekomen zal niet nader worden ingegaan.
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de formele en materiule democratie. De materiale democratie is een doelmatigheidsgemeenschap waarbinnen wordt getracht de idealen van vrijheid, gelijk(waardig)heid en broederschap te verwezenlijken
(40). Onder formele democratie wordt verstaan de struktuur die
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men in het leven roept als middel om dit doel te bereiken. Tussen beide begrippen bestaat natuurlijk wel een wederzijdse beYnvloeding. Plattel beschri j ft dit als volgt: "De formele democratie is op het politieke vlak een middel ter bereiking van de
materidle democratie, maar een middel dat in zijn institutionele
vormgeving toch reeds een afstraling ook van het doel probeert
te zijn. Men kan ook zeggen: de formele democratie moet als middel in zich de garanties bevatten dat in democratische geest
bestuurd zal worden. Hiervoor zijn een algemeen kiesrecht, een
volksvertegenwoordiging, enz. nodig". (41) .
De waarachtige democratie in haar meest ideale vorm zou elke
regeringsvorm doen verdwijnen, omdat er geen behoefte aan leiders is. Een dergelijke vorm van volkssouvereiniteit is, zoals
reeds eerder werd opgemerkt, een utopie (42). Elke volksgemeenschap die een doelmatige en rechtvaardige ordening wenst, heeft,
zolang de mens nog niet volledig sociaal gericht is, leiders nodig. Zodra echter deze leiders worden aangesteld, verwijdert men
zich in meer of mindere mate van de directe democratie. Omdat
een ethisch-maximale houding - ook voor het gedrag van de leiders - een wensdroom is, eist het democratische bestel een evenwichtige machtsverhouding tussen de burger en zijn overheid.
In Nederland is de democratie daartoe georganiseerd in de

vorm van een constitutionele monarchie met een parlementair
stelsel. De Tweede Kamer wordt, indien men voorbijgaat aan de

afwezigheid van stemrecht bij bepaalde bevolkingsgroepen (bijv.
gastarbeiders), rechtstreeks gekozen op basis van het beginsel
van one man-one vote.
In het voorgaande is gewezen op de beperkte bruikbaarheid
van dit beginsel als automatische leidraad. Anders dan in het
staatsrecht staat in de economische welvaartstheorie, de politicologie en de bestuurswetenschappen niet het formele, doch het
feitelijke functioneren centraal. In het staatsrecht wordt het
parlementaire stelsel traditioneel beschouwd als een waarborg
tegen te grote overheidsmacht. Crince le Roy heeft er nadrukkelijk de aandacht op gevestigd dat ook het huidige staatsrecht
nog te zeer is gebaseerd op de Trias Politica van Montesquieu,
inhoudende een machtenscheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht, en voorbijgaat aan andere machtsconcentraties in de samenleving zoals het ambtenarenapparaat, de
politieke partijen, de media etc. (43).

In de huidige staatsrechtelijke praktijk is de leer van

Montesquieu echter niet ongewijzigd van toepassing. Het princi
pe

van de machtenscheiding is weliswaar aanvaard, doch de nadruk is
daarbij toch wel op de uitvoerende macht komen te liggen. Enerzijds is dit veroorzaakt door delegatie van wetgevende bevoegdheid aan de uitvoerende macht. Anderzijds door het ontstaan van
een veelheid van ambtelijke voorschriften, die het karakter hebben van pseudo-wetgeving. Beide erosievormen van de wetgevende
en rechtsprekende macht vindt men ook binnen de fiscale wetgeving terug.

Ook al zijn in het staatsrecht waarborgen ingebouwd tegen
een te grote machtsconcentratie bij de uitvoerende macht, het
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door Schuyt gesignaleerde verschijnsel van de definitorische
functie van de uitvoerder levert hem nog voldoende macht om de
burger in de hoek te drijven (44). Onder de definitorische functie van de wet wordt het verschijnsel verstaan, dat de rechter
recht spreekt op basis van feiten, welke feiten meestal door politieagenten, officieren van justitie, rechters, e.a· krachtens
hun positie als uitvoeringsambtenaar onaantastbaar worden gedefinieerd. Het proces-verbaal, het boekenonderzoek, de ambtelijke
taxatie, etc. zijn vaak de basis van een nieuw gedefinieerde situatie die tot nieuw handelen aanleiding kan geven en die niet

met de feitelijke situatie overeen behoeft te komen. Zo doen
zich binnen de sfeer van de belastingheffing ook tal van situaties voor die worden gedefinieerd door de inspecteur of ontvanger die de belanghebbende in een zeer afhankelijke positie
plaatsen, zoals bijvoorbeeld de weigering tot uitstel van belastingbetaling, kwalificatie van de schuld bij navordering, geschillen rond ontvangst of tijdstip van ontvangst ter inspectie
van aangiftebiljetten en overige correspondentie. Ook kan het
gerechtshof door de uitspraak een feitelijk karakter te geven de
toegang tot de Hoge Raad frustreren.
De situatie kan zodanig worden gedefinieerd dat de belanghebbende moeite moet doen of kosten moet maken om de definitie
in zijn voordeel om te buigen. Zo kan de inspecteur stellen dat

er pas sprake van ziektekosten is als een verklaring van een
vertrouwensarts wordt overlegd. Deze verklaring kost de belastingplichtige echter geld en moeite en verlaagt zijn geneigdheid
de stelling van de inspecteur aan te vechten. Ook kan de inspecteur bij waardering van onroerend goed stellen dat de vrij willekeurig tot stand gekomen ambtelijke taxatie de juiste is, tenZij bij een contra-expertise anders blijkt. Een contra-expertise
is echter een kostbare zaak. De machtspositie van de uitvoerder
mag derhalve, zoals blijkt uit deze voorbeelden die met diverse
andere zouden kunnen worden aangevuld, niet worden onderschat.
4.8

PRESSIEGROEPEN

De vooronderstelling van volledige politieke concurrentie is een
niet realistisch uitgangspunt.EOp het politieke stri jdtoneel,
66k op fiscaal terrein, zijn zowel pressiegroepen actief als politieke partijen en groeperingen die de politieke macht willen
aanwenden ten gunste van het groepsbelang, partijbelang of het
Hofstra merkt hieromtrent
belang van de (potenti@le)
achterba e werk dwingt de speciaop (45): "De omvang van zijn dageli]ks
list op het gebied van het belastingrecht zijn aandacht en ener-

gie in de eerste plaats te richten op de toepassing van dat
recht. Uiteraard is hij ook bekend met de wijze waarop het be-

lastingrecht formeel tot stand komt, en met de au»riteiten die
bij de besluitvorming formeel zeggenschap hebben. (-Maar naast de

vraag hoe dit alles formeel is geregeld - het formele belasting"in feite
proces - rijst een andere vraag, te weten die hoe het
gbelastin
bepaalde
een
tot
wil
haar
gaat voordat een regering
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heffing kenbaar maakt, welke machten invloed uitoefenen
op de
functionarissen in het formele proces en door welke belangen deze machten worden gedreven en welk informeel proces het
formele
proces van begin tot einde begeleidt"1 . . . Het begrip "press
ie-

groep" kan een groot aantal organisaties van zeer uiteenlo
pend
karakter omvatten, en is daarom rijkelijk vaag; haar werkza
amheid voltrekt zich voor een deel in de vertro
uwelijke sfeer van

persoon tot persoon. De pressiegroepen verschillen
daarom prin-

cipi@el van de politieke partijen, op welker bestaan onze vorm
van parlementaire democratie steunt. Politieke partijen zijn organisaties die trachten politieke macht en invloed te verkrij
gen
teneinde hun staatkundige doeleinden tot verwerkelijking te
brengen. Een ander doel hebben zij niet, en aan (succesvolle)
activiteiten wordt gaarne
publiF teit gegeven vanwege de wervende kracht die daarvan uitgaat. Lpe meeste organisaties die
onder

het begrip pressiegroep zouden kunnen vallen vinden hun oor-

sprong echter elders dan op het gebied van de politiek. Van huis
uit beogen zij veelal bepaalde belangen voor hun leden te verdedigen : vandaar dat sommigen de uitdrukking pressuregroup door

interestgroup willen vervangen"

ress iegroepen worden geboren uit het negeren van de intensiteit van de beleidsvoorkeuren van bepaalde
bevolkingsgroepe ]
De gepassioneerde minderheid kan in bepaalde gevallen een zo
groot nut aan een beleidsbeslissing ontlenen, dat dit voordeel
niet opweegt tegen het nadeel van de niet-gepassioneerde meerderheid. Het optreden van pressieg
roepen of beter: "belangengroepen" behoeft derhalve niet strijdig te zijn met het democratische beginsel. Integendeel, de maatschappelijke harmonie kan
erdoor worden bevorderd (46) . Slechts wanneer de
belangengroep
vanuit een machtspositie de niet-groepsleden kan dwingen regelingen te accepteren die onder normale verhoudingen niet tot
stand zouden zijn gekomen, dan dient deze groep als anti-sociaal
instituut te worden geliquideerd, of te worden gecorrigeerd.
Hofstra stelt omtrent de ethische kwalificatie van de pressiegroep het volgende: "Het kriterium ligt in de mate, waarin een
feitelijke machtspositie wordt gebruikt om eigen belangen, met
verwaarlozing van die van anderen, te doen prevaleren boven de
evenwichtigheid en de gelijkheid van behandeling die het kenmerk
van goed recht zijn; in de mate waarin het streven naar objectiviteit bewust aan de behartiging van de eigen groepsbelangen
ondergeschikt wordt gemaakt, en waarin daarbij niet in de eerste
plaats op de kracht van de gebezigde argumenten, doch veeleer op
een aanwezige feitelijke mogelijkheid tot beinvloeding van
anderer beslissingen wordt vertrouwd" (
47)
Brull is van mening dat de burgerli
jke ongehoorzaamheid van
pressiegroepen een geweldloos karakter moet hebben, omdat er van
kan worden uitgegaan dat de drang tot zelfverantwoordelijkheid,
bewust of onbewust, heden in ieder mens leeft, zodat alles wat
wij een ander met geweld opleggen, ook als het zoiets verhevens
als de gerechtigheid is, weerzin en verzet wekken. "Het is dit
uitgangspunt, dat ons tastenderwijs naar regels voor burgerlijke
ongehoorzaamheid kan leiden. Zij zullen dn met het individuele
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dn met het sociale geweten van de dader in overeenstemming moeten zijn. Zij zullen mij in mijn pogen om de ogen van mijn medemens te openen, beletten om hem hierdoor in zijn vrijheid te belemmeren" (48).
Ik ben het met BrU11 eens dat de sociale kracht in de mens
behoort te zegevieren en het streven naar inbc:lit behoort te overstemmen, doch ik ben pessimistisch ten aanzien van de kans tot
verwerkelijking.

Na

tweeduizend

jaar

christendom staan we nog

ver verwijderd van de bereidheid tot zelfopoffering die door
Christus op de berg van Calvario aan de dag is gelegd. De praktische en ideole levensbeschouwing zijn nog steeds onvoldoende
congruent om onverkort de geweldloosheid als enig richtsnoer aan
te houden.
Door Geppaart wordt een te groot vertrouwen ten aanzien van

de formele democratische besluitvorming aan de dag gelegd, waar
hij stelt: "Een jurist behoort naar ik meen dan ook ten minste
terughoudend te zijn tegenover het in onze tijd in toenemende
mate voorkomende verschijnsel van de protestdemonstraties waarbij men door middel van spandoeken zijn mening kenbaar maakt.
Ontoelaatbaar zijn dergelijke demonstraties in ieder geval wante dwingen
neer zij zijn bedoeld als middel om een resultaat af
tot stand
niet
ing
besluitvorm
dat bij een normale democratische
over het
mening
mijn
naar
wordt
Hierbij
(49).
zou zijn gekomen"
hoofd gezien dat ordeverstoringen op grond van moraalfilosofische overwegingen gerechtvaardigd kunnen zijn, omdat de rechtsorde dient te steunen op de sociale orde en niet omgekeerd. Wanneer de rechtsorde een kneveling van de sociale orde impliceert,
zal en moet deze rechtsorde als "misbruik van macht" worden gekwalificeerd en terzijde worden geschoven. Ook Schuyt ziet in
deze omstandigheid een rechtvaardiging voor de burgerlijke ongehoorzaamheid en beschouwt het als een waardevolle aanvulling op
het proces van de democratische besluitvorming (50). Ook bij de
belastingheffing zal de burgerlijke ongehoorzaamheid toenemende
aandacht gaan opeisen (51).

4.9

CONCLUSIES

De positivistische benadering van het sociale handelen doet het
De mens
werkelijke inzicht in het sociale gebeuren vertroebelen.
creaeen
is
doch
,
rolpatronen
e
voorgedrukt
handelt niet volgens
tief wezen met zijn eigen zingeving. De subjectieve zingeving
komt evenwel tot stand in samenspraak met andere subjecten, die
hun eigen, soms met andere leden van de gemeenschap concurrerende, zingevingen hebben. Respect voor de relevantiestructuur van
de medemens en de bereidheid tot herbezinning op de eigen zingeving maakt collectieve besluitvorming mogelijk. Via dit proces
van dialectische zingeving kan binnen een tolerante samenleving
een rechtsorde ontstaan die gefundeerd is op een onderliggende
sociale orde.
Het collectieve besluitvormingsproces door middel van het
one man-one vote systeem volgens het stelsel van de parlemen105

taire democratie is een geinstitutionaliseerd participatiemechanisme met beperkte mogelijkheden. Slechts in het geval waarin de wet niet de resultante is van macht(smisbruik) worden de
burgers niet door de wetstoepassing gefrustreerd. Het recht, zoals dit wordt verwoord in de wet, is derhalve minder geschikt am
een orde te creAren, het is veeleer een resultante van de maatschappelijke orde.
Ook in het belastingrecht moet een plaats worden
gevonden
voor de sociale dimensie van de rechtvaardig
heid. De belastingheffing naar draagkracht kan inderdaad een afspiegeling zijn van

een sociale orde die gericht is op de verwezenlijking van de

rechtvaardigheid en kan wijzen op de acceptatie van het solidariteitsbeginsel en tot uitdrukking brengen dat het binnen de samenleving de sterkste schouders moeten zijn die de zwaarste lasten moeten dragen.
Deze conclusie behoeft echter niet zonder meer juist te
zijn. De belastingheffing kan immers ook een machtsinstituut
zijn. De draagkrachtheffingen kunnen daarbinnen fungeren als facade van een in de werkelijkheid hiervan afwijkend systeem. De
aanwezigheid van een opzichtig progressief schijventarief kan
worden misbruikt om de werkeli jkheid te verdoezelen. Waarom zal
een maatschappelijk stelsel als het onze, dat in allerlei
opzichten zozeer is gebaseerd op (economische) macht, als het gaat
om de verdeling van de belastingdruk plotseling over krachten
beschikken die de gelding van de macht terugdringe
n7 Dit moet op

zijn minst wantrouwen wekken ten aanzien van de effektiviteit
van de belastingheffing naar draagkracht en de bedoelingen bij
de hantering van het progressieve tarief. Of is het zo, dat het
draagkrachtbeginsel fungeert als legitimatie van de toegenomen
economische en politieke macht van de modale loontrekkenden die
strijden om relatieve verhoging van hun verteerbaar inkomen en
de strijd om wijziging van de primaire loonsverhoudingen zich in
wezen afspeelt in de secundaire sfeer 7
Ter wille van de terminologische zuiverheid zullen de herverdelingselementen worden afgescheiden van de draagkrachtelementen. Het is zaak een open oog te hebben voor het mogelijke
verschil tussen schijn en wezen op het terrein van het draagkrachtbeginsel.
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1.
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Bram Peper en Kees Schuyt wijzen in "Proeven van rechtssocioloqie, uit het werk van Vilhelm Aubert", 1971, blz. 13 op
de positieve en negatieve aspecten van de institutionalisering van het recht. Als negatieve punten signaleren zij de
mogelijkheid tot verstarring van het systeem en verstikking
van de individuen, die er deel van uitmaken. Het recht gaat
een eigen leven leiden, los van de sociale basis, waaruit
het ontstaan is. De positieve kant is het besef dat "het
recht" m&er is dan "de wet".
Verg. o.a. Peter L. Berger: Sociologisch denken, 1971,
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7.
8.
9.

10.
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effici ntere uitvoering van de automatisering een grotere
stroomlijning van de wetgeving vereist".
A.A. Thie: Gevolgen van automatisering voor de belastingheffing, Geschrift 139, VVB, 1975, pag. 18 e.v.
Arnold Gehlen: Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in
der Welt, 1958.
Gunter Schmolders: Finanz- und Steuerpsychologie, 1970. Wanneer dit zou mislukken heeft de staat als laatste pijl op
zijn boog: "Eine Beseitigung der den Beziehungen zwischen
Burger und Staat notwendigerweise innewohnenden Spannungen
durch Umgestaltung der Besteuerung in der Richtung gr6Berer
Unmerklichkeit ..., wo - insbesondere durch den Steuerwiderstand - der staatliche Zusammenhalt oder der fiskalische
Erfolg der Besteuerung gefhhrdet ist", pag. 218 en 219.
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faute de mieux by horseriding), but the ultimate order would
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sequence of evaluative series, so that in some way we went
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another. The ultimate order of terms would thus differ
essentially from dialectical in that there would be a
guiding idea or unitary principle behind the diversity of
voices".
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36. D. Brull onderscheidt in "Recht en wet", 1975, de (biologisch bepaalde) anti-sociale kracht in de mens en de creatieve op het individu gerichte a-sociale kracht. Tussen deze
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naar o.a. David B. Truman: The governmental process, 1938 en
naar S.E. Finer: Anonymus Empire, 1958;
Willem Drees: Het Nederlandse parlement vroeger en nu:
"Politiek wordt vaak schamper besproken. Het werk van politici echter is een zware, maar tevens mooie taak. Telkens
weer gesteld voor de noodzakelijkheid om bij belangrijke be-

slissingen het voor en het tegen af te wegen, moreel verantwoordelijk voor eigen geweten en politiek verantwoordelijk
jegens partij en kiezers, onder de druk van pressiegroepen
verplicht rekening te houden ook met andere, algemene belangen, strijd voerend voor beginselen en belangen, maar daarom
verplicht de democratie niet in discrediet te brengen door
samenwerking onmogelijk te maken, gaat de volksvertegenwoordiger een moeilijke gang", pag. 27.
46. Van den Doel: 1975, t.a.p. pag. 87.
47. H.J. Hofstra: WFR 5088/1972, pag. 455.
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49. Ch. P.A. Geppaart: Enige fiscale aspecten van de sociale

rechtsstaat, 1967, pag. 10.
50. Schuyt: 1972, t.a.p. hoofdstuk 6 par. II.
BrU11: 1978, t.a.p. pag. 123, wijst erop dat de burgerlijke
ongehoorzaamheid bij Schuyt loyaliteit ten opzichte van de
staat impliceert. Hij stelt: "Het is mogelijk, hoewel niet
waarschijnlijk, dat de feitelijke instelling in de VS zo was
.... Wij kunnen in elk geval echter constateren, dat t.a.v.
misdadige overheden loyaliteit misplaatst is. Loyaliteit ten
opzichte van een misdadige staat is collaboratie - en
precies daar zijn wij met onze moderne industriestaten
aangekomen".
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51. H.J. van de Braak: MBB januari 1979 behandelt in zijn artikel "Belastingheffing op menselijke maat", de "tax-welfare
backlash", zijnde het geheel van weerstanden tegen belastingen in het bijzonder en tegen overheidsuitgaven, resp.
tegen overheidsbureaucratie in het algemeen.
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Hoofdstuk 5
Belasting en inkomenspolitiek

INLEIDING

5.1

In hoofdstuk 3 werd de verdeling van de goederen &&n van de drie

basisproblemen van de economische wetenschap genoemd. De indivi-

duele goederen plegen op de markt te worden verdeeld met het
marktmechanisme als verdeelsleutel. De collectieve goederen kunnen niet via de markt worden verdeeld, omdat ze geen per persoon
af te bakenen nuttigheid leveren en voor het individu onbetaalbaar zijn. Zolang er geen congestieverschijnselen optreden is de
verdeling van de collectieve goederen doorgaans niet problematisch, omdat door de individuele consumptie geen nuttigheid aan
het collectieve goed wordt onttrokken. Uiteraard kunnen er tussen belangengemeenschappen, regionale gemeenschappen e.d. onderling wel verdelingsproblemen ontstaan met betrekking tot de allocatie van de voorzieningen.

De quasi-collectieve goederen leveren wel distributieproblemen op, omdat deze goederen een individualiseerbare nuttigheid hebben. Verdeling vindt plaats door de overheid. Vanwege de
individualiseerbare nuttigheid is de afbakening van de kring van
de gebruikers noodzakelijk en is het stellen van voorwaarden
voor het gebruik een hachelijke zaak die veel meer dan bij de
echte collectieve goederen aanleiding is voor een nauwgezette be
langenafweging.

De verdeling van de individuele goederen via de markt confronteert ons, zoals we hebben gezien, met de feilen die aan het
marktmechanisme verbonden zijn. De distributie van deze goederen
is afhankelijk van de verdeling van de verteerbare inkomens. De
terbeschikkingstelling van collectieve goederen geeft, zolang de
congestieverschijnselen uitblijven, weliswaar minder grote - in-

dividuele - distributieproblemen, doch roept problemen op met
betrekking tot de verdeling van de financieringslasten. Deze
lastenverdeling wijzigt de verdeling van de verteerbare inkomens
en daardoor ook de marktposities bij de verdeling van de individuele goederen. Van de verdeling van de quasi-collectieve goederen kan een soortgelijk effekt uitgaan op de marktverhoudingen,
indien de van overheidswege vastgestelde prijs afwijkt van de

prijs zoals deze bij verdeling via de markt tot stand gekomen
zou zijn.

Het probleem van de verdeling van het verteerbare inkomen is
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in

feite

een verdere

uitbouw van hoo fdstuk

4.

De

problematiek

wordt nader toegespitst op het kernprobleem van deze studie,
zijnde de vraag of de progressie van de inkomstenbelasting als
uitdrukking van het draagkrachtbeginsel voldoende recht doet aan
het uitgangspunt dat de belasting naar draagkracht dient te worden verdeeld.

5.2

INKOMENSPOLITIEK: EEN ETHISCH PROBLEEM

de burgers op welvaart is ethisch niet acceptabel. Evenmin is het ethisch acceptabel dat, gegeven de gelijke

LL...1.-5 ngelijke kans van
,·1 «Lt
2>

·SS-)

kans, (aannemende dat men zou kunnen weten wanneer verschillende
individuen een gelijke kans hebben gehad, hetgeen naar mijn mening nimmer het geval is) er grote welvaartsverschillen optreden, indien ervan wordt uitgegaan dat iedereen zich op zijn eigen wijze zo goed mogelijk dienstbaar maakt aan de gemeenschap.
Het geliikheidsbeginsel ligt stevig in onze maatschappeliike
atruktuur 96-rankerdlin- het economische en het politieke leven
wordt de gelijkheid zelfs voorondersteld als dragend beginsel
van de vrije-marktordening en het stelsel van parlementaire
dem gratie.
LIn het rechts leven wordt alle aandacht erop gericht om het
ongelijke gelijk te maken door de zwakke partij extra faciliteiten te
biedefl De absolute gelijkheid heeft in vele geva,llen
plaats moeten maken voor de verhoudingsgewijze gelijkheid-1 Het
absoluut geliikbliivende nutsoffer in de belastingheffing moest
wilksl]. Yoor het syfars ljge nutsoffer · Er wordt_gesliggereard. dat
hi-ermee recht_ is. gedo.an. a_An- de. onderlinge verhoudingen. Ontstaan
daarna nog ongelijke welvaartsverhoudi9gsn,.dan is dat, volgens
het aldus gevormde rechts_bew,aqtz-ijni.-h-et gevolg van het verschil
in_inspanoing. en is het vers,c-hilrgchtenj. verantwoord. Omdat het
recht ook de barmhartigheid als dimensie heeft, is de samenleving wel bereid in extreme gevallen genade voor recht te laten
gelden door middel van bijvoorbeeld de Algemene Bijstandswet.
Echte naastenliefde (broederschap) reikt echter verder.1 Natio\ naal beschouwd, maar me r nog internationaal, is een inkomenspolitiek vereist die ethisch bezien tot een beter aanvaardbare
1 verdpling_xan- de welvaart
De ontwikkeling van een dergelijke menslievende houding kan slechts door een intensieve persoonlijkheidsvorming worden bereikt en kan niet rechtens worden
afgedwongen. Orn wille van deze beperkte realisatiemogelijkheden
zal men, althans voorlopig, moeten berusten in het bestaan van
niek onbelangrijke verschillen in het verteerbare inkomen.
Interim-nota Inkomensbeleid geeft blijk van een dergeLfe
lijke realistische opstelling: (1)
"M9Ilien..Ailn-niet,-alle-n. gell·lk, niet in hun kennen en kunnen,
niet in hun beleving van het nut dat zij aan hun inkomen ontle. -i .-

.

. - I-.- --1

leidtl

nen, niet in hun behoeften en niet in de inspanning en offers
,die zij zich getroosten 1

Ein-alse-hele gelijkheid va inkgq-ns_.- als valse afspiegeling

4:Fan een niet
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bestaande geli jkheid van mensen -

is

dan _Qok-niet

dat- de regering voor--oj EL_.ste93: Alle_-Fle-nfep_ziln_ ..551
gelijkwaardig De erkenning daarvan betekent voor de inkomens-

het

doel

v€rdeling daff er

-

geen gronden ziln-om op v60rhand aan te nemen
dat mensen een ongelijke.waarde en daarmede een ongelijk inkomen
zouden moeten hebben. Lbe erkenning van gelijkwaardigheid als
uit anepunt vereist dat verschillen tussen mensen als zodanig,
moeten worden onderkend, willen--Erj tot aanvaardbare inkomens-

verachill«-kun.nen-le-i ell.1

Het inkomensprobleem is niet uniek voor onze generatie. Het
manifesteerde zich reeds ten tijde van het patriarchale absolutisme van Hammurabi van Babylon in 1800 v. Chr. Uit de Romeinse

republiek zijn de ingrijpende inkomenshervormingen bekend van
Tiberius en Gaius Gracchus en Caesar die zich alle drie daarmee
de dodelijke vijandschap van de Senaat op de hals haalden. Ook
de toekomstige generaties zullen met dit probleem blijven worstelen. Zelfs als we ons beperken, tot het "hier en nu ", is het
toch niet mogelijk alle publicaties die aan de inkomenspolitiek
zijn gewijd in de beschouwingen te betrekken (2).
vraag of een inkomenspolitiek wenselijk is, en zo
Sver de
ja_, _op welke wijze deze dient te worden gevoer·d, bfs-tqat. geen
eenheid van opvattingenRUit de verkiezingsprogramma' s voor de
verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 1977
blijkt een voorkeur voor een algemeen inkomensbeleid. Daarin
komt de behoefte naar voren aan de ontwikkeling van vaste criteria voor het inkomensbeleid in de vorm van een globaal systeem
van functiewaardering en functiebeloningsschalen met een algemeen minimum- en maximuminkomen (3).
De politieke doelstellingen worden verwoord in termen als
"
"streven naar een "redelijke", " rechtvaardige", eerlijke" inkomensverdeling". In de politieke praktijk blijkt echter hoe moeilijk het is om te komen tot een aanvaardbare verdeling van het
inkomen, wanneer men overgaat tot de concrete invulling van deze
begrippen (4).
5.3

f

f
*

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I ger

Halberstadt werd het begrlf--I'ir _komensbelv,Lsl".cmschreven als
"eerl verzameling .maatrel«en, specifiek_ 99-ripht -op_wijzig«gen ,

in de personele inkomensverdeling met bepaalde middelen in een

bepaalde ti jdsyolgprde" (5Il Overheidsbeslissingen met een afgeleid effekt voor de inkomensverdeling maken binnen zijn definitie derhalve geen deel uit van het inkomensbeleid.
Opvallend is dat in nagenoeg alle beschouwingen over de inkomensverdeling wordt gedacht in monetaire termen. De hiervoor
aangeduide relatie tussen het inkomen en de verdeling van de individuele goederen wordt losgelaten. Het wordt vanzelfsprekend
geacht, dat het geld beschikkingsmacht over goederen impliceert

en dat, hetgeen men anders dan in de vorm van geld ontvangt,
bijvoorbeeld als pationt in een verpleegtehuis, geen inkomen is.

Brull spreekt in dit verband van de geldsluier. De geldsluier
verbergt de sociale werkelijkheid. Hij verdoezelt de onderlinge
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;

afhankelijkheid. "..het geld wekt de illusie dat wij met ons bezit onafhankelijk zijn geworden, niet meer aangewezen op anderen. Wij hebben ermee, deftig uitgedrukt, aanspraak op een abstract deel van het maatschappelijke produkt. Daar kunnen wij
dan te allen tijd beslag op leggen, van ons recht gebruik maken.
Behalve als de anderen weigeren voor ons te werken, dan staan
wij met onze zak vol centen, zoals menigeen in de oorlogsjaren
is overkomen" (6) . Beschouwen wij ons inkomen ontdaan van de
geldsluier dan betekent een hoger dan gemiddeld inkomen een aanspraak op de beschikbare arbeid van anderen, en/of een hogere
aanspraak op de natuurlijke rijkdom (7). Bevordering van de economische groei die niet of niet tijdig wordt opgevangen door het

reproducerend

vermogen van de natuur betekent in termen van

reoel inkomen, dat men natuurlijke rijkdom aan de aarde onttrekt
ten koste van de toekomstige generaties; dat men een onverant-

woord voorschot neemt op de geplande of gehoopte technische
vooruitgang.

Wanneer men op deze wijze het inkomf beziet, verdwijnt het
verschil tussen inkomen en consumptie.LDm deze reden ligt het
voor de belastingheffing naar draagkracht meer voor de hand om
aansluiting

te

zoeken bij

de

consumptiel

De

belastingheffing

naar inkomen is immers bestanddeel van * geldsluier, die de
werkelijke sociale verhoudingen verhult. LBelastingheffing naar
draagkracht impliceert in deze context een bijdrage in het streven naar een samenleving waarin niemand de ander uitbuit door
zich een onverantwoord groot gedeelte van de maatschappelijke

cons nptiegoederen toe te eigenen
lIn de dagelijkse praktijk van

)1

de belastingheffing wordt bij
belastingheffing naar draagkracht en inkomenspolitiek echter
niet in reole termen, doch in monetaire termen gedacht. De inkomenspolitiek richt zich hoofdzakelijk op de personele nominale
inkomensverdeling. Daarbij treedt een aantal technische complicaties aan het licht, zoals:

a) het meetprobleem van het inkomen;
b) het periodeprobleem bij de meting;
1' -*F) toerekening van de draagkracht aan personen of samenlevings'i'
vormen (8);
d) het draaipunt van de inkomstenverdeling, zijnde het punt waar

beneden inkomens oevoeging en waarboven inkomensvermindering
wenselijk is (9 1

Voor deze complicaties zal een oplossing moeten worden gevonden.
Vooreerst zal er echter consensus moeten bestaan over de definitie ¥an het begrip "inkomen".
\ komensverdelingspolitiek via de belastingheffing maakt de
ontwikkeling van een vaste maatstaf noodzakelijk voor de. druk

die om inkomensherverdelende redenen rust op het inkomend Dit
geeft bijzondere problemen:
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l

omdat

de
belasting niet uitsluitend wordt geheven om
inkomensherverdelende redenen. Berekening van het deel dat
toegerekend moet worden aan het herverdelingsmotief is

nauwelijks mogelijk;
2. omdat de vraag beantwoord rnoet warden of de belasting wordt

afgewenteld op anderen dan degenen die de feitelijke betaling
verrichten;
3. omdat de vraag beantwoord moet worden of de inkomensafhankelijke prijzen voor naar waarde vergelijkbare goederen en het

profijt van collectieve goederen als bijzondere vorm van inkomensherverdeling moeten worden aangemerkt (bijv. premies
ziekenfondswet en gratis onderwijs);
4. omdat de vraag beantwoord moet worden of premiebetaling

voor

aanspraken, welke men nimmer kan effektueren, als inkomensherverdelend instrument moet worden beschouwd, zoals de premie AWW van de ongehuwde vrouw en de premie AOW en AKW van de
kinderloze gehuwde vrouw boven de 45 jaar;

5. omdat de vraag beantwoord moet worden of overdrachtsuitgaven
zoals de huursubsidie etc. als negatieve belasting in aanmerking moeten worden genomen;

Indien men in de monetaire sfeer gaat sleutelen aan de inkomensverhoudingen, mag men niet nalaten ook het stelsel van sociale zekerheid in de beschouwing te betrekken, omdat dit mede onderdeel is van de geldsluier. Onder het stelsel van sociale zekerheid kan worden begrepen het geheel van collectieve voorzieningen, waarmee wordt beoogd sociale geborgenheid te verschaffen
door middel van dekking tegen risiko's van inkomensderving en
als buitengewoon aangemerkte lasten (10). De sociale zekerheid

lag oorspronkelijk in de reole sfeer, doch is hoe langer hoe
meer in de monetaire sfeer getrokken. Hierbinnen is een duidelijke dualiteit zichtbaar. Enerzijds is in de sociale zekerheid
de verzekeringsgedachte terug te vinden met premieverdeling volgens het equivalentiebeginsel per verzekerde. Anderzijds is in
de sociale zekerheid de nationale solidariteit een steeds terugkerend element.
Goedhart (11) maakt de volgende onderscheiding naar de aard
van de verzekerde risiko's binnen de sociale verzekering:
a) loondervingsverzekeringen
b) volksverzekering voor inkomensderving
c) verzekering voor buitengewone lasten

De loondervingsverzekeringen en volksverzekeringen voor inkomensderving betreffen in eerste instantie de horizontale herverdeling. Dit houdt in een overheveling van koopkracht van actieven naar niet-actieven, meestal op basis van het equivalentiebeginsel, waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen premies en
uitkeringen (12). In principe lenen deze verzekeringen zich ook
voor commerciele exploitatie. De toetredingsdwang heeft echter
geleid tot een
publiekrechtelijk gestruktureerd heffingssysteem. Deze verzekeringsvormen onderscheiden zich nauwelijks van
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de

privaatrechtelijke en publiekrechtelijke pensioenen die
voortspruiten uit een dienstbetrekking.
Binnen de verzekering voor buitengewone lasten komt de verticale herverdeling, zijnde de overheveling van koopkracht van

de hoge naar de lagere inkomensgenieters, tot uitdrukking. De
premie bevat een solidariteitselement en is doorgaans onafhankelijk van de equivalentie tussen premie en uitkering per jaar· De
solidariteitsbijdrage kan ook een tijdelijk gevolg zijn van de
gekozen overgangsregeling bij invoering van de verzekering (13).
Het solidariteitselement in de thans bestaande sociale verzekeringen moet vanwege de beperkte premiegrenzen voor de inkomenspolitiek niet worden overschat. Door het optrekken van de
diverse premiegrenzen zou de relatie tussen premie en uitkering
in nog grotere mate worden losgelaten en zou de sociale verzekering als instrument van inkomensherverdeling verder aan gewicht
kunnen winnen. De gecompliceerde samenhang tussen de diverse sociale verzekeringen maakt de keuze van de maatstaf tot herverdeling echter bijzonder arbitrair.
De herverdelingscomponent in de sociale verzekeringspremies
zou kunnen worden geoxpliceerd door vergelijking met de commerci@le prijs na aftrek van de winstopslag of door toepassing van
de actuaridle rekenkunde, zoals deze thans door de levensverzekeringsmaatschappijen voor pensioenverzekeringen wordt toegepast. Conjunctuurrisiko's m.b.t. de werkeloosheid en carrioreverloop zouden daartoe bij wijze van schatting moeten worden ingebouwd.

5.4

ANALYSE VAN DE COMPLICATIES BIJ EEN INKOMENSBELEID

5.4.1

Inkomensbegrip

IDe eerste complicatie waarmee men bij de concretisering van een

inkomensbeleid wordt geconfronteerd is de afbakening van het inkomensbegrip Wat in het maatschappelijke verkeer onder inkomen
Dit begrip

g
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uitdrukking van de marktwaarde van de aangeboden produktiefactoren. Het drukt de objectieve ruilverhoudingen uit van de leden

_

in
de samenleving.
In deiets
secundaire
en tertiaire
sfeer
de
de worden
vanaf geslepen,
essentie
scherpe
doch
kantjeS_ hier
blijft dezelfde4 De geldsluier verhult dat het nominale inkomen
in wezen de aanspraak is van een persoon op de huidige of toe-

komstige voorraad schaarse produktie- of consumptiemiddelen en
arbeid van anderen (14).
13;er wille van de onderlinge vergelijkbaarheid wordt het inkomensbegrip teruggebracht tot een objectivistische, nauwkeurig
meetbare grootheil Het "psychische inkomen" wordt daarmee "weggedefinieerd". Dit psychische inkomen wordt in de beleidsstukken
meestal toegerekend aan factoren als prestige, werksfeer, bewegingsvrijheid, etc. (15). Omtrent deze factoren is echter zo
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weinig bekend, dat inbouw van deze factoren vooralsnog niet verantwoord wordt geacht· Het lijkt mij trouwens niet onmogelijk
dat deze factoren in verschillende richtingen werken, bijvoorbeeld dat toename van bewegingsvrijheid door de geringe privacy
omgekeerd evenredig is met de toename van het prestige.
De psychische toestand van welbehagen kan niet in monetaire
termen worden gevat. Deze invloed wordt buiten het inkomensbe-

leid gehouden, omdat de psyche noch een monetaire, noch een
rechtsdimensie heeft. Ook de verschillen in nutsbeleving worden
om dezelfde reden fiscaal irrelevant geacht. De onderstelde

nut-

tigheid is voor de belastingheffing het uitgangspunt; en deze
wordt afhankelijk geacht van de marktprijs van het genoten goed.
Het subjectieve element wordt echter niet geheel overboord gezet, omdat in bepaalde gevallen de subjectieve besparing een rol
kan spelen. Artikel 34 Wet IB bepaalt immers, dat de niet in
geld genoten inkomsten in aanmerking moeten worden genomen naar
de waarde welke daaraan in het economische verkeer worden toegerekend, met dien verstande dat, indien het niet mogelijk of niet
gebruikelijk is die inkomsten te gelde te maken, de waarde wordt
gesteld op ten hoogste het bedrag van de besparing.

In de sfeer van de primaire inkomensverdeling is het misschien langs de weg van de functieclassificatie en door omvangrijk empirisch onderzoek mogelijk greep te krijgen op de lusten onlustgevoelens voor zover die gepaard gaan met de inkomensverwerving, alhoewel deze niet of nauwelijks kwantificeerbaar
zijn (16). Onderschatting van deze (on)lustgevoelens in de functieclassificatie zal, althans op langere termijn, leiden tot
functiewisseling naar een functie waarvan de objectief toegekende psychische faktoren beter passen bij de individuele beleving.
In de secundaire sfeer zie ik, evenals voor de nuttigheidsbeleving bij de inkomensbesteding van het primaire inkomen, geen
mogelijkheden tot inbouw van psychische elementen in het inkomenfbegrip.
In hoofdstuk 9 zal nader worden ingegaan op de fiscale defi- 5
nitie van het inkomensbegrip
5.4.2.

De periode waarin het inkomen gemeten wordt.

De nominale inkomensstroom is niet gelijkmatig over de gehele
levensduur verdeeld. Van der Zwan vermeldt in zijn preadvies
(17) een door Fase uitgevoerde enqu&te die inzicht verstrekt in
het leeftijdsinkomensprofiel. Naarmate het opleidingsniveau hoger is, blijkt het inkomensprofiel een grotere kromming te vertonen. Dit blijkt ook uit onderstaande tabel:
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Tabel 5.1.: Verhoudingscij fers bruto jaarlonen mannelijke employees in nijverheid, bank- en verzekeringsbedrijf; mediane lonen

per opleidingsniveau (lager onderwijs = 100) naar leeftijd:
opl./leeftijd:
L.O.
(M.)U.L.O.
M.0.

Semi.hoger
W.O.

25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-65
100
106
116
138

208

100

110

129
143

214

100
112
135
158
250

100
114
147
171

100
116
148
190

282

309

100
115
146

174
342

(bron: Nota over de toestand van 's Rijks FinanciMn bij de
Rijksbegroting van het dienstjaar 1970).

Bij toepassing van een systeem van functieclassificatie zal
een carri&relijn moeten worden "voorgebogen" cm als model te
dienen voor een te voeren inkomensbeleid. Het gaat in de samen-

leving immers meestal niet om het actuele inkomen, doch om de
inkomensverwachting voor de nabije toekomst. Het verloop van de
carri&relijn kan derhalve voor de beoordeling van de inkomensverschillen in een inkomensbeleid niet buiten aanmerking worden
gelaten. Daarbij zal men met betrekking tot de te hanteren rentevoet een aantal praktische problemen moeten oplossen.
Voor fiscale doeleinden wordt als metingsperiode in het algemeen uitgegaan van een kalenderjaar. Indien de belastingplicht
aanvangt of eindigt in de loop van dit kalenderjaar wordt dit
gedeelte van het kalenderjaar als metingsperiode in de plaats
gesteld van het kalenderjaar. Belastingheffing op basis van kalenderjaarinkomens heeft tot gevolg dat bij toepassing van een

progressief tarief een sterke buiging in het inkomensprofiel
(bijv. bij late toetreding tot de arbeidsmarkt) leidt tot een
relatief hogere belastingdruk dan bij een vlak inkomensprofiel

het geval zou zijn. Voor toepassing van de Nederlandse inkomstenbelasting wordt met een dergelijke kromming in het profiel
slechts rekening gehouden door matiging van de progressie op
grond van de zogenaamde middelings- of uitsmeringsregeling (art.
67 Wet IB). Deze regelingen zullen nader aan de orde komen in
hoofdstuk 9.

5.4.3

3)

Toerekening van de draagkracht aan de perso(o)n(en).

| Foor de inkomenspolitiek is de wijze van toerekening van het inde personen een erg belangrijk punt. Is de inkomenspokomen
aan
litiek gericht op nivellering van de gezinsinkomens, dan zal de
te volgen strategie een andere zijn dan die gevolgd moet worden
bij het streven naar nivellering van de inkomens van individuele
personeJ

Merkwaardig

genoeg wordt op een

zo

belangrijk onderscheid

niet ingegaan in de Interim-nota Inkomensbeleid. Daarin wordt
volstaan met de vermelding van de verschillende soorten inko118

mensbegrippen

(1 8) . i j de formulering

van de uitgangspunten

van

het beleid wordt impliciet gekozen voor de toerekening van het
inkomen van individuen
(195 Bij deze individuele benadering
doemen evenwel toerekeningsproblemen op binnen de diverse samen- j /7
levingsverbanden. Ook zal de houding moeten worden bepaald ten /
aanzien van de arbeid die binnen het samenlevingsverband wordt / 4
verricht en niet tot uitdrukking komt in de inkomensstatistie- //l
evenwichtig inkomensbeleid vergt dat ook die componenker,3 Een
ten van het inkomen, die niet tot uitdrukking komen in de inkomengstatistieken, in de beschouwingen worden betrokken
lAlhoewel de toerekening van de arbeidsbeloningen in het sa-

menlevingsverband al problemen te over oproept, levert de toerekening van de inkomsten die niet uit de arbeid worden verkregen
nog grotere moeilijkheden op- Moeten de inkomsten uit vermogen

worden toegerekent aan de man,

aan de vrouw, aan beiden voor ge-

r

lijke delen, enz. Betrekt men vervolgens de inwonende kinderen

in de beschouwing dan worden de toerekeningsproblemen bijna onoplosbaar. Voordat men een gerichte inkomenspolitiek kan uitvoeren, zal men echter deze basisproblemen moeten hebben opgelost,
omdat anders zoveel onzekerheid rond de bedoeling bestaat , dat
een geloofwaardige politiek niet haalbaar is (20). Bij de formulering van een inkomenspolitiek heeft het hieraan tot dusverre
(2 1) .
ont]FokenNederlandse
belastingwetgever heeft dienaangaande reeds
Lpe
zijn standpunt bepaald. Hij heeft in beginsel gekozen voor
een
-ezinsbelasting• Artikel 5 Wet IB geeft echter aan de gehuwde
vrouw en de minderjarige kinderen een beperkte zelfstandige fiscale positi Meerderjarige kinderen worden geacht fiscaal zelf< standig te zijn. Het door de Nederlandse fiscale we ver ingenomen standpunt is echter niet het enig mogelijke. elverse an-

r
t

J

dere stelsels van toerekening zijn
mogelijk

dit stelsel ligt ten grondslag aan de
worden
gezinsbelasting. De inkomsten van de gezinsleden
sa11
mengevoegd. Het gezin(shoofd) ontvangt een aanslag waarbij //

- samenvoegingsstelsel:

door toepassing van tariefreducties of inkomstenreducties re- 0
kening wordt gehouden met de gezinsomstandigheden
b) beperkt samenvoegingsstelsel: de samenvoeging van de inkom-

sten der gezinsleden en toerekening aan het gezin(shoofd) is
het uitgangspunt. Sommige gezinsleden worden echter voor be-

paalde inkomstenbestanddelen zelfstandig belast. De rol van
het gezinshoofd kan bij onbeperkte rolwisseling door ieder
gezinslid volledig worden uitgeoefend. Bij beperkte rolwisseling is dit niet volledig mogelijk.
c) _Splitsingsstelsel: de inkomsten van alle gezinsleden worden

6

Y

samengevenvervolgens

toegerekend

in gelijke

parten aan

de gezinsleden die daarover worden belast. Het splitsingsstelsel wordt vaak met diverse beperkingen toegepast. Ook
worden bij de toedeling veelal verschillende equivalentiecijfers toegepast afhankelijk van aantal en/of leeftijd van de
afhankelijke kinderen.
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d) individueel stelsel: ieder gezinslid wordt belast alsof hij
geen deel uitmaakt van een gezin.

het toerekeningsstelsel is voor de inkomenspolitiek

Ae
keuze van
niet zonder belang.

Men kan uitgaan van de volgende desiderata:

6)1) de belastingheff ing mag geen invloed uitoefenen op de beslissing om wel of niet te trouwen;
2) gezinnen met dezelfde samengevoegde inkomstenbeatanddelen
moeten gelijk worden belast;
3) de economische positie van gezinsleden mag niet zodanige fiscale gevolgen oproepen voor andere gezinsleden dat voor hen
het verwerven van inkomen niet meer aantrekkelijk is;
4) economische en financidle regelingen binnen het gezin moeten
de totale belastingdruk van het gezin niet beinvloeden;
5) er moet een billijke verhouding zijn tussen de belastingheffing van gezinnen met arbeidsinkomsten en inkomsten uit vermogen;
6) de samenwoning moet de draagkracht verhogen;
7) de keuze van het belastingsubject moet budgettair verantwoord
zijn;

de regeling moet zowel gemakkelijk te begrijpen zi jn voor de
belastingplichtige, alsook eenvoudig zijn in de uitvoering

8)

De overwegingen die ontleend zijn aan het Meade-rapport (22)
maken duidelijk dat de keuze van een stelsel sterk afhankelijk
is van het gewicht dat aan de afzonderlijke vaak onverenigbare
doelstellingen wordt toegekend. Zo zal in een draagkrachtheffing
grote nadruk worden gelegd op de overwegingen 2, 4 en 5. Een nadere afweging van de doelstellingen zal in hoofdstuk 7 aan de
orde komen.

5.5

MAXIMUMINKOMEN EN MINIMUMINKOMEN

r \1

inkomensbeleid moet in kwantitatieve zin
yoor een doelgericht
aangegeven worden welke inkomensverschillen acceptabel zijn. In
de Interim-nota Inkomensbeleid stelt de regering:
"Bij de onderkant van de inkomensverdeling gaat het om het minimum-inkomen. Bepalend voor de hoogte daarvan is dat degene die
is aangewezen op dit inkomen, een zelfstandig en menswaardig bestaan moet hebben dat zich op aanvaardbare wijze verhoudt aft
het bereikte welvaartsniveau van de gehele maatschappij" (23 ) 0
De regering-Den Uyl heeft als richtsnoer voor de inkomenspolitiek tot uitgangspunt genomen de stelling dat het maximuminkomen na belasting- en premieheffing niet groter dient te zijn dan
vijf maal het minimuminkomen na aftrek van belasting en sociale
premies. Afhankelijk van de vraag in hoeverre de genoemde kwantitatieve verhouding aansluit op een binnen de maatschappij levend rechtsbeginsel, kan worden bepaald in welk tempo en met behulp van welke instrumenten deze doelstelling kan worden gerealiseerd.
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Andere sectoren van het overheidsbeleid zullen evenwel aan
het inkomensbeleid zijn grenzen stellen. Zo zal het voor de
meerderheid van de samenleving waarschijnlijk beter acceptabel
zijn om een

ongelijk

verdeelde

welvaart

te

genieten, dan te

zuchten onder een prachtig gelijk verdeelde armoede. Pen en Tinbergen onderscheiden om die reden naast de rechtvaardige inkomensverdeling de optimale inkomensverdeling (24).
De concrete afdwinging van het maximuminkomen is in de fis-

cale sfeer zeer wel te realiseren door invoering van een progressief tarief oplopend tot 100%. Een dergelijke hoge belastingdruk stelt echter aan het inkomensbegrip bijzondere eisen.
Ook zal men het sociaal-psychologische effekt van een dergelijk
hoog percentage niet uit het oog mogen verliezen en de mogelijke
effekten nader dienen te bestuderen. De belastingheffing krijgt
dan immers het karakter van een strafrechtelijke bepaling (verg.
de superdividendbelasting).
De vormgeving van het beleid ten aanzien van het minimumin-

komen kan zich, zoals met het gehele inkomensbeleid het geval
is, afspelen in de primaire sfeer, de secundaire sfeer of in de
tertiaire sfeer. In de primaire sfeer is vooral van belang het
wettelijke minimumloon. Het niveau van het minimumloon is geleidelijk opgetrokken. In 1976 bedroeg het minimumloon reeds 75%
van het statistisch modale loon (25).
In de secundaire sfeer wordt het minimuminkomen gegarandeerd
door koppeling van het netto minimum loon aan de netto uitkering
van sommige sociale uitkeringen. Kok merkt ten aanzien van deze
zgn. "netto-nettoproblematiek" op:
"Uit sociaal-politieke overwegingen heeft de vakbeweging altijd
zwaar getild - en dat doet ze nog - aan handhaving van deze koppeling. Het positieve aspect van de koppeling is gelegen in de
daardoor verkregen zekerheid dat de bodem in de sociale uitkeringen automatisch gelijk wordt gesteld aan de welvaartsontwik-

keling van in ieder geval de laagstbetaalden onder de actieve

beronsbevolking".

signaleert echter ook onmiddellijk de mogelijkheid dat
de--6-solidariteit van de actieven met de niet-actieven slechts
een beperkte werkingssfeer heeft:
"Hieraan is wel de vraag gekoppeld in hoeverre structurele ver-

L Hij

hogingen van het minimumloon als instrument voor het optillen
van de onderkant - wijziging dus van de primaire inkomensverdeling - mogelijk zijn, gezien de enorme effecten voor zowel de
premielast van de "gekoppelde" sociale uitkeringen als de overheidsuitgaven, die immers beinvloed warden door de overeenkomstige WWV- en ABW-stijgingen. Tevens speelt de vraag naar de inkomensgelijkwaardigheid van bejaarden en actieven die eenzelfde
een niveau boven dat van het minimumloon kennen. De bejaarde heeft immers een veel geringere premielast dan
de actieve en beschikt dan ook over een (soms aanzienlijk) hoger
netto-inkomen" (26).
De complexiteit van deze problematiek is voor Halberstadt
aanleiding geweest te zoeken naar andere oplossingen. Halberstadt presenteert de negatieve inkomstenbelasting als een in-

1/ bruto-inkomen op
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strument dat overweging verdient ter vereenvoudiging van de verschillende stelsels, die het wettelijke kader vormen van onze
sociaal-fiscale doeleinden (27). Halberstadt geeft de volgende
definitie:

"Negati:eveinbelasting is een fiscaal instrument, waarbij
het systeem van de (positieve) inkomstenbelasting gecombineerd
wordt met een systeem van sociale (belasting)uitkeringen, zodat
d.m.v. de belastingdienst een gehele of gedeeltelijke aanvulling
plaatsvindt tot een sociaal minimum of tot de belastingvrije
voet, voorzover het inkomen van het subject daaronder blijft".
De voordelen van een dergelijke integratie zijn:

1. ook de draagkrachttekorten, d.w.z. belastbare inkomens beneden de belastingvrije som, kunnen in het systeem worden opgenomen;

2. de basisvoorziening voor het levensonderhoud van de burgers
onder de "armoedegrens" wordt automatisch geoffectueerd;
3. administratieve vereenvoudiging is mogelijk, zowel omdat geen
aanslagen meer moeten worden ingevorderd beneden het inkomensminimum, alsook omdat diverse fiscale wetten en wetgevingen ter zake van de sociale zekerheid beter op elkaar worden
afgestemd.

een negatieve inkomstenbelasting uitsluitend voordelen biedt. Een aantal bezwaren springt direct in het oog (28) . De bezwaren en problemen

(_Dit houdt echter niet in dat een stelsel van
liggen voornamelijk in

de

uitvoeringssfeer: 1

1. Het aantal belastingplichtigen dat een aangiftebiljet ontvangt verveelvoudigt, met alle konsekwenties van dien. Het
aantal bijstandgenieters zal echter afnemen.
2. Het inkomensbegrip zal opnieuw moeten worden gedef inieerd om
niet de kans te lopen, dat door de belastingplichtigen negatieve aanslagen worden geconstrueerd. De huurwaarde van de
eigen woning en de aftrekbaarheid van de hypotheekrente moeten mogelijk aanpassing ondergaan. Ook zal men de om doelmatigheidsredenen vrijgestelde inkomensbestanddelen in een ander licht moeten bezien, terwijl de vrijstelling van vermogenswinsten dient te worden heroverwogen. Goed beschouwd is

dit bezwaar echter niet exclusief voor de negatieve inkomstenbelasting, doch geldt dit evenzeer voor de positieve inkomstenbelasting. In de negatieve inkomstenbelasting springen
de feilen van de huidige inkomensdefinitie echter scherper
naar voren.
3. (De toerekening van draagkracht binnen het gekozen samenlevingsverband is, evenals bij de positieve inkomstenbelasting,
een moeilijk probleem Bij een negatieve inkomstenbelasting
is het vraagstuk nog gecompliceerder, omdat een keuze omtrent
de wijze van uitkering moet worden gedaan. Vanuit het per-

spectief van de eenvoudige administratie, verdient het de
voorkeur de draagkracht
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toe te rekenen aan de kostwinner.

Om

sociologische redenen verdient het soms de voorkeur de uitkering aan anderen te deen toekomen dan de kostwinner (b.v. bij

studietoelagen). Overigens kennen we ook binnen de huidige
Algemene Bijstandswet een soortgelijk toerekeningsprobleem.
4. Fluctuatie in de inkomensstroom,
zowel in het "life-time
income" als binnen het tijdsbestek van een bepaald metings-

tijdvak levert grote problemen op. Fluctuaties op langere
termijn kan men via middeling wel onder de knie krijgen.
Fluctuaties op korte termijn zijn mogelijk te egaliseren door
een zeer flexibel regime in te voeren voor de voorlopige negatieve inkomstenbelasting in de vorm van urgentiebijstand.
Aan het reeds bekende verschijnsel van de te lage voorlopige

aanslagen, wordt in dat geval het probleem van de te hoge
voorlopige negatieve aanslag toegevoegd, met alle daaruit
voortvloeiende invorderingsproblemen van dien. Ook dit probleem is echter niet nieuw; de huidige bijstandregeling heeft
soortgelijke terugvorderingsproblemen. Het voordeel van de
integratie is de mogelijkheid te komen tot een betere coardinatie van het kwijtscheldingsbeleid van belastingaanslagen en
de toekenning van bijstandsuitkeringen.
De negatieve inkomstenbelasting kan in verschillende vormen
worden gegoten. Het secretariaat van de Taxation Division,

Financial and Fiscal Affairs Directorate van de OECD kwam in
1974 met een rapport, waarin twee stelsel worden onderscheiden:
(29)

A: poverty-gap scheme:

T = tn CY-R) waarbij T = netto belastingbedrag
Y = werkelijk inkomen
R = break-evenpunt, waarbij noch belasting wordt betaald, noch wordt ontvangen
tn= belastingpercentage (negatieve belasting)

Impliciet wordt in deze weergave uitgegaan van een proportioneel
tarief, waarbij T rechtevenredig

is

met

(Y-R) . Uiteraard behoeft

dit niet het geval te zijn. De formule wordt dan wel ingewikkelder.

B: tax-credit scheme:

T = (tpY)-C waarbij

C = het bedrag dat als minimuminkomen op

de aanslag in mindering kan worden
gebracht, waardoor deze zelfs negatief kan worden

t = belastingpercentage

In beide systemen hangen de variabelen R, C en tn rechtstreeks

met elkaar samen. Wordt R of C hoog vastgesteld, dan zal tn
bij gelijkblijvende T moeten stijgen: (30)
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tn =

T
T
(Y-R)

of

tn = T+C
Y

Indien wordt uitgegaan van een gegarandeerd minimuminkomen (= C)
het break-even-inkomen (R)
f.50.000,-. Voor beide schema's ziet het verloop van T er grafisch als volgt uit :

van f.25.000,- en tn = 50%, dan is

Grafiek 5.2.: Tariefstruktuur bij negatieve inkomstenbelasting.
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Deze grafiek leert:

1 • dat de gemiddelde belastingdruk stijgt conform de Benthamse
progressie;
ook
boven het
minimuminkomen
ad
(=
armoedegrens)
f.25.000 inkomen nog inkomenssubsidies worden ontvangen,
resp. T en (T*-C) zijn negatief;

2. dat

3. dat negatief inkomen slechts gedeeltelijk wordt gesuppleerd
en derhalve leidt tot aantasting van het minimuminkomen.
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4. dat de tarieflijnen van beide methoden, in casu uitgaande van
een basisuitkering C ad f.25.000 en een proportioneel belastingtarief van 50%, hetzelfde resultaat geven. Rechts van R

zal men per saldo moeten betalen. Links van R zal men per
saldo ontvangen (31).

De overcompensatie sub 2 en 4 kan leiden tot hoge en mogelijk wel tot onhaalbare

belastingpercentages. Men kan het pro-

bleem van de overcompensatie ondervangen door bij inkomens tussen nihil en C tn te stellen op een hoger percentage. Wanneer in
dat interval tn = 100% verdwijnt de suppletie van het inkomen
boven de "armoedegrens". Zie T** en T' in grafiek 5.2.
Voorstellen tot invoering van een negatieve inkomstenbelasting worden veelal terzijde geschoven met de opmerking dat de
negatieve inkomstenbelastingdruk leidt tot te hoge belastingdruk. Voor een samenleving als de onze met een gegarandeerd minimuminkomen op relatief hoog niveau blijft de objectieve belastingdruk evenwel onveranderd, tenzij de verdeling van het inkomen effekt gaat uitoefenen op het nationale produkt of de omvang
van de overgedragen inkomens toeneemt. Verandering van "uitkering ingevolge de ABW" in "negatieve inkomstenbelasting" is immers slechts van technisch-statistische aard. Wel kan een derge-

lijke ombouw tot een negatieve inkomstenbelasting tot gevolg
hebben dat de voorheen versluierde belasting- en premiedruk duidelijker tot uitdrukking komen in het marginale tarief. De psychologisch gefundeerde uitwijkreacties in de vorm van ontduiking, ontwijking of afwenteling van de belasting kunnen om deze
reden door de negatieve inkomstenbelasting nieuwe impulsen ontvangen.
Het voordeel van een geintegreerd systeem is echter dat discontinuiteit in het verloop van de som van de marginale belastingdruk en marginale druk in de sfeer van de sociale zekerheid

achterwege blijft. In hoofdstuk 7 zal nader aandacht worden besteed aan het huidige discontinue verloop van de totale margina-

le druk van alle inkomensafhankelijke belastingen, prijzen en
subsidies op het belastbare inkomen.
beHet hoge marginale tarief van tn = 100% voor inkomens
neden de armoedegrens roept specifieke problemen op. De neiging
tot het verwerven van een eigen inkomen wordt met een dergelijk

hoog percentage bepaald niet gediend. Lagere belastingpercentages in dit interval doen echter het totaal van de belastinguitkeringen toenemen en leiden tot drukverzwaring van de bovenliggende inkomensgroepen.
Wanneer enerzijds de drukverzwaring ten gevolge van de overcompensatie onwenselijk wordt geacht, doch anderzijds marginale
percentages tot nabij 100 worden afgewezen, resteert als mogelijke oplossing de vaststelling van een lagere waarde voor R of

C. Dit heeft echter weer als nadeel dat geen bestaansminimum
wordt gegarandeerd. De invoering van afzonderlijke C- of R-waarden voor afzonderlijke sociale groepen zou als compromissoire
oplossing kunnen fungeren. Daarbij zou de C-waarde voor degene
die niet arbeidsongeschikt en jonger is dan 65 jaar bijvoorbeeld
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kunnen worden gehalveerd. tn zou in dat geval 50% kunnen bliiven. Dergelijke toepassingen gaan sterk lijken op de thans in de
ABW opgenomen rijksgroepsregelingen. Een dergelijke lage C-waarde zou mogelijk kunnen zijn, omdat in geval van werkloosheid,
ziekte etc. toch een inkomensvervangende uitkering wordt genoten, die voorkomt dat een dergelijke calamiteit het bestaansminimum aantast. Daarmee zou echter tevens tot uitdrukking worden
gebracht dat het recht op inkomen nog niet volledig wordt erkend

en dat het inkomen wordt beschouwd als iets dat via de markt
moet worden verdiend. Erkenning van het recht op inkomen inhoudende dat iedereen een inkomen verkrijgt, ongeacht of hij zijn
arbeid als koopwaar of om niet aanbiedt wordt daarmee afgewezen.
Zolang we hier nog niet aan toe zijn zal de negatieve inkomstenbelasting het karakter van bijstand behouden. Dit impliceert dat
integratie met de positieve belastingheffing vanwege het verschil in karakter prohlemen oproept. De positieve belasting
wordt achteraf geregeld. De negatieve belasting heeft een urgent
karakter, zodat, ook al zou dit stelsel worden ingevoerd, individuele bijstandsuitkering mogelijk moet blijven als aanvulling
op de collectieve regelingen.
Ook de aanwezigheid van vermogen in samenloop met een inkomen beneden de armoedegrens roept bijzondere problemen op. Het
is dan ook niet te verwachten dat de negatieve inkomstenbelasting tot een werkelijke vereenvoudiging zal leiden. Wel is het
zo, dat de systeemvergelijking kan leiden tot een betere onderlinge aanpassing van de belastingheffing en de sociale zekerheid, zodat bepaalde beginselen, zoals bijvoorbeeld het draagkrachtbeginsel, op een meer evenwichtige wijze worden uitgevoerd. In hoofdstuk 7 zal deze samenhang nog nader aan de orde

komen.

Inkomensverdeling in de tertiaire sfeer richt zich op de inkomensverdeling na verdeling van de overheidsvoorzieningen. De
tertiaire sfeer kan echter niet nauwkeurig van de primaire en
secundaire sfeer worden onderscheiden. Bij de tertiaire
verdeling staat de vraag centraal : wie heeft profijt van de overheid? Wanneer men deze vraag stelt, blijkt al gauw dat de beantwoording in sterke mate afhankelijk is van de gekozen maatstaven
van toerekening. Het gevaar is niet denkbeeldig dat in de keuze
van de maatstaven voor de tertiaire verdeling de beleidsnorm
wordt meegesmokkeld, zodat achteraf slechts wordt "gemeten" wat
als wenselijkheid wordt ervaren in de inkomenspolitiek (32).
Ontwikkeling van maatstaven ter beoordeling van de tertiaire inkomensverdeling is nog een moeilijke fase in de ontwikkeling en
beoordeling van het inkomensbeleid. Met deze twijfel wordt dit
deel van de studie afgesloten en de draagwijdte van de conclusies in de overige delen van deze studie begrensd.

5.6

CONCLUSIES

Het zwaartepunt van het inkomensbeleid is gericht op de primaire
inkomensverdeling. Evenwicht tussen vraag en aanbod van produc126

tiefactoren schept inkomensverhoudingen die voor de betrokkenen
gemakkelijker aanvaardbaar zijn, omdat deze inherent zijn aan
ons systeem· De werking van het marktmechanisme kan worden verbeterd door functieclassificatie en openbaarheid van inkomens,
waardoor het inzicht in de marktverhoudingen toeneemt en inkomensverschillen worden genivelleerd.
Het inkomensbeleid is echter ten principale een ethisch probleem. Bij het streven te komen tot een ethisch maximale inkomensverdeling zal men zich evenwel steeds de beperkingen vanwege
de werking van economische en sociaal-psychologische wetmatigheden en gevoeligheden bewust dienen zijn.
Bij de formulering van het inkomensbeleid wordt men geconfronteerd met een aantal complicaties. Het inkomensbegrip kan
slechts objectief op basis van marktwaarden worden gedefinieerd.
Men denkt daarbij steeds aan geldinkomens. Zou men evenwel de
geldsluier verwijderen, dan blijkt het inkomensbegrip ook zijn
monetaire gedaante te verliezen en vervalt het nadrukkeliike onderscheid tussen inkomen en consumptie.
Voor het inkomensbeleid is van belang de keuze van de periode waarbinnen het inkomen wordt gemeten. Meestal is niet het actuele inkomen van belang, maar de inkomensverwachting, zodat inzicht in de carribrelijn noodzakelijk is. Eveneens is de keuze
van toerekening van draagkracht aan de verschillende personen
binnen een samenlevingsverband van belang voor het inzicht in de
inkomensverhoudingen nA belastingheffing. De voorlopige conclusie is getrokken dat de keuze van het toerekeningsstelsel van
groot belang is voor het inkomensbeleid, doch dat tot dusverre
dit aspect in de inkomenspolitiek relatief weinig aandacht heeft
gekregen.
Het kwantificeren van de aanvaardbare inkomensverschillen is

een aangelegenheid waarover nog geen consensus bestaat. Evenmin
is dit het geval met het minimum- en het maximum-inkomen. In de
sfeer van de secundaire inkomensverdeling is een inkomensmaximum
eenvoudig in te bouwen door een marginaal tarief van 100%. De
afbakening van de inkomensdefinitie en de belastingmoraal van de
belastingplichtige komt dan echter onder grote druk te staan.
Inbouw van een inkomensminimum is in de secundaire sfeer te verwezenlijken door inkomensoverdrachten. Daartoe is gedacht aan
een negatieve inkomstenbelasting die de sociale zekerheid zou
kunnen integreren in de belastingheffing. Vanwege het verschil
in karakter tussen een positieve en negatieve belasting is dit
nauwelijks te verwezenlijken. Wel is het gewenst de uitwerking
van de gemeenschappelijke grondbeginselen van de belastingheffing en sociale zekerheid op een meer evenwichtige wijze te doen
geschieden dan thans het geval is.
In de tertiaire sfeer is de toetsing van de inkomensverdeling bijzonder moeilijk bij gebreke van eenduidige maatstaven.
Om deze reden is het niet goed mogelijk een duidelijk inzicht te
krijgen in de werkelijke inkomensverhoudingen.
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NOTEN 5.

Cr-) Interim-nota

Inkomensbeleid, ingediend 9 mei 1975 bi j de

Tweede Kamer, kamerstuk 13.399, pag. 6.
\=.,A'
2. pnder andere kan verwezen worden naar:
-C. de Galan en R.M. de Haan: Inkomensverdeling, 1968.
J. Pen: Income distribution, 1971.
Preadviezen voor de vereniging voor de staathuishoudkunde:
Inkomensnivellering, verkenning van feiten, wenseli jkheden,
mogelijkheden en gevolgen, door o.a. C. de Galan en A. van
der Zwan, 1973.
J. Tinbergen: Naar de meetbaarheid van een achtvaardige
verdeling, De Economist 121 nr. 2. 1973.
P.J. Roscam Abbing: Ethiek van de inkomensverdeling, 1974.
W. Albeda en C. de Galan: Inkomen, vorming, verdeling, beleid, Balans van een Inkomensbeleid, 1977.
Belastingpolitiek en inkomensverdeling, verslag van het congres ter ere van prof. mr. H.J. Hofstra gehouden te Leiden
op 18 december 1975;
H. Mobach: Over belastingdruk, premiedruk en inkomensverdeling, WFR 5327/1977.
D.J. Wolfson: Op zoek naar een aanvaardbare verdeling, 1977.
J. Pen en J. Tinbergen: Naar een rechtvaardiger inkomensverdeling, 1977.
D. Brull: Geldsluier, 1978.
3. Zie hieromtrent ook Pen en Tinbergen, 1977, pag. 117.
4. Wblfson: 1977, t.a.p. pag. 7.
5. V. Halberstadt: Belastingpolitiek en inkomensverdeling,
1975, pag. 19. In de Interim-nota Inkomensbeleid blijft de
omschrijving van dit begrip achterwege.
6. BrU11: 1978, t.a.p. pag. 29.
7. Deze vorm van uitbuiting wordt door J. Robinson boeiend beschreven in "Economie tussen vri jheid en noodzaak", 1971,
< r/"- pag. 33-40.
Zwan, pre-advies Inkomensnivellering,
/ Zie ook A. van der
f
verkenning van feiten, wenselijkheden, mogelijkheden en gevolgen, 1973, pag. 133 en 134.
9. Met name bij de discussie rond de herstructurering van de
i

10.
11.
12.
13.

kinderbijslag is het draaipunt nogal in de belangstelling
geweest. Zie bijvoorbeeld T. de Vries en C.A. de Kam: Een
kindertoelagestelsel KITS, WFR 5262/1976 en WFR 5267/1976 en
C.P.A. Bakker: KITS is niet kits, WFR 5267/1976.
C. Goedhart: De sociale verzekering in het middenveld; 1976,
pag. 77.
Goedhart: 1976, t.a.p. pag. 95.
Interim-nota Inkomensbeleid, 1975, pag.78.
Toepassing van het omslagstelsel in plaats van het kapitaaldekkingsstelsel kan bijzondere problemen oproepen als de bevolking relatief vergrijst.

14. D. BrU11: Recht en wet, 1975, pag. 15.
15. Interim-nota Inkomensbeleid, 1975, pag. 9
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16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

Pen en Tinbergen: 1977, t.a.p. pag. 172.
Van der Zwan: 1973, t.a.p. pag. 139.
Interim-nota Inkomensbeleid, 1975, pag. 8
Interim-nota Inkomensbeleid, 1975, pag. 6
J. Pen en J. Tinbergen, 1977, wijzen op het feit dat gezinsinkomens minder ongelijk verdeeld zijn dan persoonlijke inkomens, pag. 32.
In het symposium "Tertiaire Inkomensverdeling", mei 1979, is
door J.M.M. Ritzen in zijn artikel "De meting van de tertiaire inkomensverdeling" wel aandacht aan dit vraagstuk besteed.
Meade c.s.: 1978, pag. 377-378.
Interim-nota Inkomensbeleid, 1975, pag. 10.
Pen en Tinbergen: 1977, pag. 66.
Pen en Tinbergen: 1977, pag. 45.
Wim Kok: Sociale verzekeringen: wat moeten wij ermee 7,
1976, pag. 14 en 15.
V. Halberstadt: Negatieve inkomstenbelasting, Geschrift 127
VVB

28.
29.
30.

31.

1 9 7 1,

pag.

9.

Zie ook: F.H.M. Grapperhaus: Is de negatieve belasting een
schrede vooruit op de weg naar sociale rechtvaardigheid 7,
WFR 4986/1970 en V. Halberstadt: Opmerkingen over sociale
zekerheid en negatieve inkomstenbelasting, Openbare Uitgaven
1970, nr. 1.
Verg. het debat naar aanleiding van de lezing van
Halberstadt opgenomen in Geschrift 127 VVB 1971.
OECD: Negative Income Tax, 1974, pag. 19.
Aangenomen wordt dat het positieve belastingpercentage tp
gelijk is aan het negatieve belastingdrukpercentage tn.
A.B. Atkinson: The economics of Inequality, 1975, bespreekt
deze methode onder de benaming "social dividend". Hi j gee ft
echter niet aan wat in het geval van negatieve belastbare
inkomens de gevolgen zijn voor de belastingheffing, pag.
227.

Meade c.s.: 1978, t.a.p. hoofdstuk 13, noemt een viertal
vormen van negatieve inkomstenbelasting. Een bespreking van
al deze mogelijkheden blijft achterwege, omdat dit ons te
ver buiten de kaderlijnen van het onderzoekprogramma zou
voeren.
32. M.P. van der Hoek: Openbare Uitgaven 1978 nr. 4.
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Deel B
Plaatsbepaling van het draagkrachtbeginsel in
het belastingrecht

Hoofdstuk 6
Grondbeginselen van het belastingrecht

6.1.

INLEIDING

In hoofdstuk 5 werd aandacht besteed aan de belastingheffing als
instrument van inkomenspolitiek. Binnen haar maatschappelijke
context verkrijgt de belastingheffing haar diverse randvoorwaarden. Als zodanig kunnen worden aangemerkt die voorwaarden die zo
onaantastbaar in het bewustzijn van de leden van de samenleving
leven, dat, in het geval ze niet zouden worden gederbiedigd door
de wetgever, de uitvoerder of de rechtspreker de gehele conceptie van het belastingstelsel zou worden verworpen (1). In de

Angelsaksische litteratuur pleegt men in dit verband wel te
spreken van "ultimate values". Rechtvaardige belastingheffing
blijft slechts een instrument ter bereiking van een hoger gelegen ideaal.

De principidle erkenning van deze randvoorwaarden, die mede
door de beginselen worden gevormd, noopt de overheid tot een af-

weging van de diverse grondbeginselen ten opzichte van elkaar
met betrekking tot de meer of mindere mate waariB _49ze beginselen kunnen worden gerealiseerd op zodanige wijze dat dezestrookt
i n de -samenlmling_1210 Het rechtsbe-

met het rachtsbewuatzijrl

wustzijn van een vplk kan_-wqgfn gedefinieerd als de som van de
gezaghebbende rechtsoordelen. Deze reghtsogrdplen. ziin _ggen gegeven normen, doch zijn het resultaat van de doorgemaakte_sociale vorming. Het rechtsoordeel heeft voor de samenleving een normatieve functie, hetzij in de wetgeving, hetzij in de uitvoering, hetzij in de rechtspraak. In dit hoofdstuk zal de aandacht
worden gericht op de vraagop welke wijze deze beginselen hun
juridische gelding hebben gekregen in het positieve recht en in
het bijzonder in het belastingrecht.
Omdat tegenwoordiq veelvuldiq als rechtsoordeel de stelling
wordt .aangetroffen dat de belastinqheffing dient te worden aan-

gemerkt_-als i.ns.trument van inkomenspolitiek, ggricht op de ver-

wezenlijking van het sociale _ ideaal -van de rechtsstaat,_ -is_e-en
nadere verkenning van de grondbeginselen noodzakelijk. Vragen
die zich daarbij achtereenvolgens_opdringen.zijn;
de vigerende grondbeginsel.9nyan-de belastingheffing ?
b) door welke factoren worden de grondbeginselen bepaald ?

a) welke zijn
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c) wat is de invloed van de grondbeginselen op de struktuu_r_ -yan
de belastingheffing 7
Het ligt voor de hand dat

de

diverse

beginselen

van

belas-_
tingheffing zich.- groeperen rond twee polaire kernen. Enerzijds_
kan men onderscheiden de ethische beginselen,
anderziids de_
doelmatigheidsbeqinselen._De fiscale wetqever heeft de opdracht
deze, soms aan elkaar tegengestelde, beginselen met
e:lkaa-r inharmonie samen te brengen

als rechtsbeginselen (3).

6.2

VIGERENDE GRONDBEGINSELEN VAN DE BELASTINGHEFFING

6.2.1.

Het begrip "belastingbeginsel"

dit terrein zijn twee uitmuntende studies verricht. Deze paragraaf wordt derhalve beperkt tot de grote lijn. Voor een meer
diepgaande beschouwing verwijs ik naar W. H. van den Berge : Beginselen van de belastinaheffing en naar W.J. de Langen : GrondOp

beginselen van het Nederlandse belastingrecht, deel 1.-90 .II_.. Van

de uitkomsten van deze studies maak ik dankbaar gebruik door ze
als leidraad te nemen voor het verdere betoog.

Voordat men toekomt aan de vermelding van de vigerende
grondbeginselen van de belastingheffing, dient men nader te concretiseren wat onder een beginsel van belastingheffing moet worden verstaan. Van den Berge (4) is van mening dat er geen principieel verschil bestaat tussen beginselen van belastingheffing
enerzijds en andere regelen, welke men bij de belastingheffing
in acht moet nemen zonder beginselen te zijn, anderzijds. Hij
noemt beginselen de algemene regelen welke behoren te worden gevolgd en op een bepaald niveau kunnen worden onderscheiden van
meer bijzondere regelen, afgeleid uit die beginselen, die bij de
uitwerking van de beginselen worden gevolgd.

Hofstra is voorstander van een minder ruime begripsinhoud
van de belastingbeginselen. Hij verstaat hieronder slechts die
regelen die, in aanvulling op de voor het algemene overheidsbeleid geldende beginselen, door de belastingtheorie met uitsluitende gelding voor de belastingheffing kunnen worden ontwikkeld
(5). Anders dan bij Van den Berge die aan de belastingbeginselen
een zelfstandige betekenis ontzegt en deze doet steunen op beginselen op een hoger, algemeen niveau en uiteindelijk op het in
de volksgemeenschap aanwezige concrete rechtsbewustzijn, is Hofstra van mening, dat aan de eigen belastingbeginselen een zelfstandige betekenis toekomt, afzonderlijk van de beginselen van
regeringsbeleid. Wel brengt zijns inziens de ontwikkeling van de
laatste kwart eeuw mede dat de betekenis van de autonome belastingbeginselen is verminderd, in die zin dat de krachtens die
beginselen te ontwerpen belastingstruktuur telkens weer door 0verwegingen van een ander, algemener niveau wordt doorbroken
(6). Van den Tempel is van mening dat belastingbeginselen niet
meer passen bij de tegenwoordige westerse maatschappij. Hij erkent het bestaan van regelen voor de belastingheffing, doch is
van mening dat door de integratie van de belastingheffing in de
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gehele rechtsorde voor haar, ook al heeft zij haar eigen
kenmerken, geen andere waarderingen en begrenzingen gelden dan
voor het averheidsbeleid in het algemeen (7) .
Het door De Langen verrichte empirisch-analytische onderzoek
is niet gericht op een onderzoek naar de autonomie van de belas-

tingbeginselen. Het gaat er vooral om met betrekking tot de
grondbeginselen te onderzoeken welke de algemene wetmatigheden
zijn, welke tezamen het belastingrecht beheersen. Evenals bij
Van den Berge het geval is, komt De Langen, anders dan Hofstra,
niet tot de formulering van autonome belastingbeginselen. De belastingbeginselen zijn algemene beginselen, welke via de belastingpraktijk opgespoord kunnen worden en tot uitdrukking worden
gebracht (8).
De vraag of belastingbeginselen al of niet autonoom zijn is
mijns inziens niet van principieel belang. Het is veel meer van
belang te onderkennen dat het inzicht in de rechtsbeginselen een
belangrijk hulpmiddel is om inzicht te verkrijgen in de vraag
waarom de wetgever, de administratie, de rechter, de auteur deze
beslissing heeft gekozen en niet een andere die bij andere weging van de grondbeginselen ook tot de mogelijkheden zou hebben
behoord.

6.2.2

Waarde en belang

In het voorgaande is er reeds op gewezen dat de_re-ghts-beginselen
steunen op ethische beginse]Len en .op de_doelmatigheidsbeginselen. De rechtsgemeenschap is immers, zoals reeds eerder is opge-

merkt, te beschouwen als de gestalte waarin het ideaal van de
personengemeenschap de persoonlijkheidswaarden van de mens tot
uitdrukking brengt op de niveaus van de politieke en doelgemeenschappen. Het rechtvaardigheidsbeginsel dat ontspringt aan
het begins-el _vaB de ( naasten) liefde, wordt begrenad door de
doelmatigheidsbeginselen, zoals het zodanig aangeduide beginsel
efficiency) _en _het _beginsel van de
rechtszekerheid van de poltieke gemeenschap (9).

van,-de_do ] emeenschap

C

Het is -de taak van de - reciltsgemeenschap

om

belangen- en

waardenconflicten binnen deze gemeenschap tot een oplossing te
brengen. Een belangenconflict tussen twee of meer actors ontstaat uit een schaarstesituatie. Omdat in deze situatie de winst
van de &&n doorgaans geen totaal verlies is voor de ander ontstaat de (belangen)ruil als sociale interactie waarin de oplossingen kunnen worden bereikt. Pas wanneer er een volledige belangentegenstelling bestaat wordt een derde als arbiter ingeschakeld. Belangenconflicten benadrukken de gemeenschappelijke
behoeften en aspiraties. Het belangenconflict steunt doorgaans
op de consensus.
Wanneer de waarden in het geding zijn is de kans op een open
conflict kleiner, omdat men bij gebreke van consensus niet snel
in elkaars vaarwater komt. Het waardenconflict berust op een
verschil van opvatting dat, vaak gestimuleerd door belangenconflicten, kan leiden tot agressie. Een compromis is hier veel
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moeilijker door de sociale interactie van de ruil te bereiken.
"Met waarden kan niet worden gemarch
de
andeerd", is veelal
aangehangen stelling (verg. bijvoorbeeld het abortusvraagstuk)
(10). Bij gebreke van een kwantificeerbaar belang hebben partijen veelal geen aangrijpingspunt voor de oplossing van het conflict. Daarom worden veelal waardenconflicten als belangenconflict verhuld en als zodanig ook uitgevochten.
Elk mens ontdekt en onderhoudt bij zichzelf een hiurarchie
van waarden, waarvan de rangorde niet steeds dezelfde, doch

ti jd- en plaatsgebonden. is. Toch kan men niet
zgggen dat dewaardestruktuur een grote .mate. .van flexibiliteit vertoont. Een
aantal waarden is bli jvend bovengeschikt a.an _ap.dere waarden. Als

hoogste waarde wordt vaak aangeduid de levens- of geloofsovertuiging. Sommigen spreken in dit verband
van een absolute wa4rdi waarmee tot uitdrukking wordt qebracht dat deze waarde onaAntastbaar ist..d.y:z. .een waarde welk nimmer met andere waarden

behoe f t. te concurrer-en, omdat_ deze. eerst-e -per de finitie bovengez

schikt is.
Evenals er sprake is van een hiurarchie van wa_arden, is er
opk een hillraE-chie _ ap.. b€1311geD· Soms zal het individu de waarde
stellen boven ziin belanq. In de uiterste vorm doet dit zich

voor indien iemand zijn leven (in casu dus ook zijn belang) opoffert voor een waarde. Soms wordt de waarde verdrongen door het
belang, Dit laatste is met name het geval binnen de rechtspositivistische stromingen, als het belang bij de rechtsregels
de
voorrang krijgt boven de achterliggende waarde.

6.2.3.

Hiararchie van waarden en belangen

De hiErarchie- ytin de JE0 rden enerzilds. en_..de. belangen. anderzijds -

is geen

vast gegeyen ,-- 13_-619-e.ten telkeos

opnieuw worden gestruk-_

ttize-e-r-di Naarmate de waarde en het belang van hogere rangorde
zijn, is de frekwentie waarmee de waarde of het belang moet worden afgewogen tegen andere waarden en belangen minder groot.

dangezien de mens een-*sociaal

wezen is, zal hii ziin waar-

denhidrarchie toetsen aan datgene wat hem als waarden- en belangenatrgktuur van ziin medemensen toeschijnt. De eigen waardenopvatting is niet de enige determinant van het sociale handelen, doch fungeert als oriontatiepunt. De betekenis van het sociale handelen ontstaat in een dialectiek tussen het abstracte
waardenstelsel en de concrete belangen van de samenleving en het
waarden- en belangenstelsel van het zingevende, waarderende in-

dividu, dat zich in zijn handelen mede door zijn eigenbelang

laat leiden.

De _crik.eria_Vaardan de rangorde van de waarden wordt afgemeten.glia..ethis-ghe grondbegins-flen. Voor zover- -de_waarsl ring tevens een sociale werking heeft, kunnen uit de ethische grondbeginsalen_-door_de gedurige vitxia:201,1.119- NBA- de waardenopvattingen
in ap vnrm van rnlverwachtinaen rechtsbeginselen worden afgeleid
die een g tnr draagvlak kri jgen dan de individue_le_oyertuiging.
Zi i kunnen de grondslaq vormen van een .a,lgemeen rechtsbewust136

zijn. Wanneer onzekerheid bestaat omtrent de waarden, zoals
thans het geval is met betrekking tot een aantal belangrijke
waarden (abortus, euthanasie, milieubeheer, etc.), dan vervaagt
ook het rechtsbewustzijn.
De belangen worden eveneens in een hidrarchisch verband geplaatst. Ook hi-er--1§. sprake van uitwisseling en onderlinge beinvloeding van belangenstrukturen tussen de individuen onderling.
Omdat het belang zonder macht kwetsbaar is, zoekt het individu
ter verdediging van zijn belang een ondersteunende machtsstruk-

tuur. Deze machtsstruktuur is afhankelijk van de aard van het
belang en de achterliggende waarde. Zo kon in een theocratische
maatschappij, waar als absolute waarde Gods wil gold, gemakkelijk de figuur ontstaan van de koning/hogepriester, bij wie alle
politieke macht geconcentreerd was. In onze sociaal-democratische rechtsstaat, waarin door de toenemende arbeidsverdeling en
specialisatie de onderlinge afhankelijkheid en daarmee ook de
ingewikkeldheid van de onderlinge belangenverhoudingen is vergroot, zijn de machtsstrukturen en de relaties tussen maatschappelijke belangengroeperingen uitgegroeid tot een fundamenteel
constitutioneel probleem (11). De staat groeit uit tot een platform waarop de belangengroepen strijden om de voorrang (12).

6.2.4

Algemeen belang en macht

Formeel-juridisch heeft in de staatsgemeenschap de volksvertegenwoordiging de hoogste macht. De werkelijke macht kan evenwel
elders liggen. Het is mogelijk dat het parlement onvoldoende is
opgewassen tegen de macht van de regering, de ambtenaren, het
partijkader etc. (13). Andere bolwerken van macht zijn de vakbonden, de werkgeversorganisaties, de publiciteitsmedia, de opleidingscentra, de multinationals etc.
Integratie van belangenorganisaties in het huidige staatkundige denken is volgens Couwenberg van vitaal belang voor een levend staatsrecht. Hij geeft een viertal integratiemodellen (14):
1) creatie van publiekrechtelijke adviesorganen samengesteld uit
vertegenwoordigers van de belangenorganisaties;
2) functionele decentralisatie (P.B.0.'s) door gebruikmaking van
organen met een gemengd karakter (overheid + belangenorganisatie);

3) creatie van nieuwe overlegstrukturen (sociaal akkoord);
4) sociaal-corporatieve vertegenwoordiging in aparte kamers, direct gekozen deelparlementen of parlementaire beleidsraden.

Couwenberg introduceert een model van sociale orde dat gebaseerd is op cooperatie. In zijn model wordt getracht het groepsbelang en het algemene belang met elkaar in evenwicht te brengen.
De primitieve verdragstheorieon, welke gebaseerd zijn op het

algemene belang, hetzij op basis van het consensusmodel in de
vorm van een gemeenschappelijk lastgeving van de burgers aan de
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staat & la Locke, hetzij op basis van een conflictmodel A la
Hobbes, blijken door de feiten te zijn achterhaald. Deze staatsopvattingen, alsook de daaraan verwante stromingen, gaan veelal
uit van het consensusmodel, gekoppeld aan een positivistisch
mensbeeld met een uniform waardenpatroon. Er bestaat in de sterk
op het algememe belang betrokken staatsopvattingen onvoldoende
oog voor de subjectieve zingeving. Men miskent de controverse
tussen individuele belangen, groepsbelangen en het algemene belang.

De positivistische benadering schuift de staat naar voren
als de hoedster van het algemene belang. De staatsorganisatie
wordt gezien als het bestuursmechanisme van de maatschappij,
koersend op het kompas van het algemene belang. De beleidsmakers
geven inhoud aan het algemene belang. Zij vullen in wat onder
het algemeen belang moet worden verstaan. De overheid ontwikkelt
zich als producent van "merit goods".

In deze positivistische benadering kon binnen de openbare
financiHn en de belastingheffing gemakkelijk de stroming van de
zgn. "functional finance" tot ontwikkeling komen, die wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op de economische aspecten van
de belastingheffing en een principidle aanvaarding van de integratie van de belastingheffing in het algemene overheidsbeleid.
De functionele belastingheffing wordt niet getoetst aan een individuele waardenconceptie, doch aan een functionele waardenconceptie

( 15) .

Deze waardenconceptie

ligt

meer

op het doelmatig-

heidsniveau en is minder gericht op de verwerkelijking van hetgeen zich op het ethische niveau bevindt. De politici die het
functioneren van de overheid bepalen, handelen analoog aan het
ondernemersgedrag en streven naar stemmenmaximalisatie (16).
Stevers is van mening dat het algemene welzijn geen uitgangspunt kan zijn van een positieve beleidsanalyse omdat het te
subjectief wordt geYnterpreteerd. "Het woord
algemeen welzijn
spreekt velen en misschien zelfs allen aan, het is evocatief,
doch daarom juist vaag en voor subjectieve interpretatie vatbaar. Het fungeert daarom goed als deel van een politieke ideologie doch bij gebrek aan concreet objectieve inhoud is het ongeschikt als uitgangsgpunt voor positieve analyse" (17).
Ik ben het met Stevers eens dat het beroep op het algemene

belang al te vaak om politiek-ideologische redenen geschiedt
(18)· Qnder_,inxlg.e ,van de "functional finance" heeft de belastingheffing dan ook hoe langer hoe meer haar passieve karakter
vexlore-Xl « en hebben de "nevendoeleinden" van de belastingheffing
aan gewicht gewonnen -(1111 De bilastingheffing__is- Diat langer
qeheel of nagenoeq geheel geboseerd-pl? ..fle-v.«.S»kin-gsbeginselen,.
die sterk ethisch zijn bepaald, doch is in toenemende mate teponv gphnliwd np dp dnelmatic'hpirlgherring#len.

6.2.5.

Synthese van beginselen

Binnen de sociale werkelijkheid spelen verschillende belangenen waardenconcepties een rol. Deze waardenconcepties moeten ge138

zien worden

als

ori6ntatiepolen voor

de

menselijke

gedraging.

Schuyt heeft er terecht op gewezen dat nSAst het algemene belang

het groepsbelang een factor van betekenis is (20). Elke mens
legt een bepaalde mate van loyaliteit aan de dag ten opzichte
van de diverse groepen waarvan hij deel uitmaakt. Elke groep
heeft zijn eigen min of meer vaststaande relevantiestruktuur. De
mens zal zijn gedraging binnen bepaalde grenzen moeten aanpassen
aan de relevantiestruktuur van de groep. Hij is evenwel ook tot
een
Wanneer de
zekere
mate
van
flexibiliteit
in
staat.
relevantiestrukturen van de groepen te grote verschillen gaan
vertonen en de onderlinge betrekkingen tussen de groepsgenoten
toenemen, stijgt de kans op een loyaliteitsconflict en op
polarisatie. Sommige staatsrechtelijke theorie6n nemen derhalve
eerder het conflict dan de consensus tot uitgangspunt.
Slechts in een samenleving met voldoende tolerantie ten aan-

zien van elkaars waardenconcepties kan op basis van collectieve
onderhandeling of bemiddeling een rechtsorde worden opgebouwd
op basis_ van_.rechtsbeginselen. In de.rechtsbeginselen weerspiegelen-_Re-we-1 het elp.mAnt yan de rechtvaardigheid, alsook van die
dqelmAtigheid· Beide elementen, de.rechtvaardigheid, zowel als
de_.dgelmatigheid, zijn wezenlijke s€andilelen van het recht
(21). Schuyt heeft gewezen op de omstandigheid dat vanuit beide
polen steeds opnieuw rechtsbeginselen moeten worden opgebouwd
die als grondslag kunnen dienen voor het recht.
"Rechtsbeginselen kunnen als specifieke sociale waarden weliswaar niet ons sociaal handelen volledig bepalen, maar ze kunnen
fungeren als heuristische waarden voor ons handelen in concrete

situaties. Als wij ons daarom losmaken van het rechtlijnige
strakke model van het rechtspositivisme zullen we misschien in
staat zijn een nieuw model van het recht te bouwen dat op adekwate wijze de complexe, inconsistente en contradictoire kenmerken van onze sociale situatie weerspiegelt" (22).

Het sociale gedrag kan de vorm aannemen van een obstinate
reactie op een als zodanig ervaren rechtstekort in het geldende
recht. De reactie vraagt om een herwaardering van de waarden of
om een herwaardering van de belangen (burgerlijke ongehoorzaamheid) en kan leiden tot herschepping van het recht. Dit rechtstekort kan met name ontstaan als de wetgever suggereert het belang van een groep te behartigen, terwijl hij in werkelilkheid
het belang van een andere groep dient. Conflictsituaties zijn
dan gemakkelijk mogelijk, omdat de eerstgenoemde groep zich te
kort gedaan voelt, terwijl de andere groep zijn handelen rationaliseert op basis van de aan de wet toegedichte uitwerking. Zo
worden thans bijvoorbeeld ongereclitvaardigd hoge inkomens gerationaliseerd door een verwijzing naar de progressieve tarieven
van de inkomstenbelasting. Anderzijds wordt opgemerkt dat schijn
bedriegt en dat men in die gevallen door toepassing van allerlei
constructies de effektieve druk beduidend lager weet te houden
dan het tarief aangeeft.
Uit het voorgaande moge blijken dat de belastingstruktuur
slechts een van de vele feiten is die van invloed zijn op de belangenafweging tussen partijen en dat de belastingwetgeving
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slechts &dn van de vele instrumenten is waarvan de overheid zich
in haar beleidsvoering bedient. In ons rechtsbes€Si-kan derhalve

geen geYsoleerde plaats worden toegekend aan de belastingheffing.

6.3

DE BELASTINGBEGINSELEN BIJ MAN-_DEN_BERGE

Door Van den Berge worden vier belastingbeginsele_n onderscheiden, die alle een specifiek aspect van de belastingheffing be-treffen:

1. het financitle aspest: de belastingheffing moet kunnen funge-

ren als bron

vap inkomsten van de-ove_Theid;
aspect: de belastingheffing mqet. 31·-i. 9 deri
deel van de totale inkomsten: -en_Utt.Say_e-nstroom van de overheid dienstbaar zi jn aan het doel van de overheid,. dat .gez
richt is op de. verwezenlijking van de maximale welvaart voor

2. het_ economis.che_

de samenleving;

3. h.et_belaatingt.eshnis,ghe .aspect: de belastingheffing moet volz
doen aan de eisen .449.3-an (19.-te.chniek varl. de .belastingheffins _
gesteld moeten worden, ziinde de eisen van systematiek, dui4.

deliikheid. efficiency en eenvoud;
de_.laiLiatingheff.ingL. moel
het rechtsfilosofische aspect:

dipn,=thaar zijn aan hpt" r'r,el-,ila:,+ man de.gerechtigheid, zijn-_
de c,p grondalglg. -An..twetaatevil_vaillet.fel.:.EU.1-jke in de.volkagemeanagha.R.. ta nwe ziqe._concrete rechtsbewustzi,in.-

Met betrekking tot de verhouding tussen de beginselen onder-

ling merkt yaB fkn.- B«Ege--op:
"Daarbil is wel van belang vast_ te _stellen dat de financiule,
economische en belastinatechnische "be-gipselen" nuttigheidsregel
len zijn, terwijl de rechtsfilosofische "beginselen" als normatieve regelen op een ander meer beslissend vlak liggen" (23) .
..."Het enige vast beginsel dat n ir mijn meRing kan worden aangewezen, is dat de belastingheffing in overeenstemming moet zijn
met het in de volksgemeenschap aanwezige concrete rechtsbewustzijn" (24).
yan den .E9--fe- zift het rechtsbewustzijn als richtsnoer, als
weegschaal waarmee alle van belang zijnde factoren worden gewogen. Het gerechtigheidsaspect is bij hem uiteindelijk het leidende beginsel. Omtrent de samenhang van de beginselen merkt hi j

op (25): "Samenvattende kan worden gesteld, dat het rechtsbewustzijn de verschillende factoren - w.o. de financi6le, economische, sociale en belastingtechnische - weegt op hun betekenis
voor het behoud en het tot ontplooiing brengen van de volksgemeenschap, voor de onderlinge verhoudingen tussen de groepen en

de leden der volksgemeenschap en voor de verhouding van die
groepen en leden tot de volksgemeenschap, ze toetst aan de in de
volksgemeenschap levende idealen en a.h.w. zeeft door een zekere
practische zin. Daarbij blijkt dat sommige factoren in gelijke
richting werken en andere factoren in elkaars tegengestelde
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richting werkzaam zijn; dit laatste zal zich veelvuldig, ofschoon lang niet altijd, voordoen, tussen de onderscheidene categoriedn factoren (financidle, economische, sociale, belastingtechnische e.a.), maar ook binnen een bepaalde categorie doen

zich, gelijk hiervoor is gebleken, zodanige botsingen voor.
Niets verontrustends kan daarin worden gezien; zo is de realiteit van alle maatschappelijke verschijnselen. Wezenlijk is het
telkens in concrete situaties, met waarderingsoordeel, tegen elkaar afwegen van factoren, welke altijd weer in waarde verschillen".
Alhoewel Van den Berge nadrukkelijk het relatieve karakter
van het rechtsbewustzijn onderkent, verwerpt hij een utilistisch
uitgangspunt. Hij stelt nadrukkelijk dat _"het streven niet maq
worden bepaald door de subjectieve wensen. der mensen 9f--eengroep mensen, maar door de objectieve Idee der Gerechtigheid.
"Is de Idee der Gerechtigheid van absolute aard, het is onont-

koombaar dat zij door de mensen - zelf bepaald door eigen levensomstandigheden - slechts op gebrekkige wijze wordt vertolkt
en aanvaard als richtsnoer voor hun, onder voortdurend wisselende omstandigheden zich voltrekkend, handelen. In de relativiteit
van de menselijke verhoudingen kan de absolute Idee der Gerechtigheid zich niet ten volle ontplooien. Zij openbaart zich in de
mensen als rechtsbewustzijn en dit rechtsbewustzijn is gebonden

aan een bepaalde volksgemeenschap en een bepaald stadium van
haar bestaan. Met de ontwikkeling van de cultuur en de wijziging
van de economische en sociale verhoudingen, en in wisselwerking
daarmede, evolueert ook dat rechtsbewustzijn"

(26) .

Reze visie houdt vo-lgens Van den Berge niet in dat aan de
absolute Idee der Gerechtigheid een eigen rechtskracht moet worden toegekend. Het wordt aan de wetgever overgelaten om de beginselen een concrete wettelijke inhoud te geven. Daarbuiten
hebben zii qeen zelfstandiqe rechtskracht.yan den Berge formuleert .dilt. .als volgt: "...dat de. -sta-at- Il groepsverband is, die
als zelfstandige eenheid met inachtneming van de eisen der gerechtigheid, het algemgne kelang moet behartigen en mitsdien alnemen mag_
le maatregelen - ook op. het gebied der belastingen
en nemen moet, welke aan dit__doel dienstbaar zijn" (27) .
De overeenkomst van deze visie met de natuurrechtelijke opvattingen van Emil Brunner is groot. Brunner gaat uit van een
kritisch-normatieve idee welke in het positieve recht verwerkelijkt behoort te worden. Het is geen per se geldend recht, maar
een in de goddelijke scheppingsorde gegrond complex van "rechtsbeginselen", die hun juridische gelding of rechtskracht krijgen
binnen het proces van de positieve rechtsvorming. Deze scheppingsbeginselen dragen een dynamisch karakter, omdat ze dan
eerst met normatieve kleur aan de mensen worden opgelegd wanneer
de samenleving in haar historische ontwikkeling daar rijp voor
is. De menselijke gerechtigheid behoort betrokken te zijn op de
goddelijke gerechtigheid (28).
Terwijl Brunner uitgaat van een corporatieve leer waarin de
mens het centrum van de samenleving vormt, gaat Van den Berge
uit van een organische staatsleer, waarin de staat gezien wordt
------.---

-
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als een orgaan dat zich noodzakelijkerwijze uit de gemeenschap
heeft ontwikkeld, dat met een dwingend gezag bekleed, de rechtsorde handhaaft. Hij gaat er derhalve ook van uit dat er sprake
is van een absolute belastingplicht, inhoudende dat de belastingheffing voortvloeit uit het wezen van de staat en geen verband houdt met de van de staat ontvangen diensten.
De natuurrechtsopvatting van Van den Berge komt met name tot

uitdrukking in de autonomie van de staat, zijnde het lichaam
waarin zich de geopenbaarde absolute gerechtigheid, al of niet
in volkomen vorm, weerspiegelt. Hierin komt echter naar mijn mening onvoldoende tot uitdrukking, dat de staat zijn legitimatie
ontleent aan de burgers. Het is het rechtsbewustzijn van de burgers waaraan de - gezaghebbende - rechtsoordelen ontspringen en
die als bouwstenen fungeren voor het positieve recht.
6.4.

DE BELASTINGBEGINSELEN BIJ OBLANGEN_

Anders dan bij Van den Berge ontbreekt bij de Langen het normatieve element in het onderzoek. De Langen heeft, zich_baserend
op de direct waarneembare oordelen waaruit de gezaghobbenderechts-Qordelen (29) werden ges_electeerd, een zestal beginselen_.
opgespoord, die naar zijn oordeel ten grondslag liggen aan de
belastinghe f f ing en welkp .e-en..P&ychologische samenhang vertonen.
ge drie beginselen die kunnen worden samengevat onder .de bena-

.ming verdelingmbeginselen 551nf

a) draaakrachtbeginsRl: belasting mag worden geheven in de
ethisch meest bevredigende relatie tot de omvang van de bereikbare individuele, niet noodzakeliike behoeftenbevrediging. Dit wordt volgs.as, .De -Lanien door het evenredige genotsoffer gerealiseerd.
b) beainse.1 van de bevoorrechte verkriiqinqi wannees_ _lkil _het
verkrligen van een bate de verkri iqer in een bevoorrechte po-sitie verkeert in verqeliiking met anderen, mag een speciale
Delasting
den»

in relatie tot

de grootte van die bate geheven wor-_

c) profi_jllbeginsel; belastina mag worden qeheven in relatie tot
de_ te waarin ieder van de diensten.van_de.overhel,4..geniet·
Deze drie verdelingsbeginselen corresponderen met het rechtsfilosofische aspect bij Van den Berge, dat ervan uitgaat dat de
belastingheffing dienstbaar moet zijn aan het postulaat van de
gerechtigheid.
De Langen formuleert als vierde beginsel het welvaartbegin-.Rel . wplk herringel inhnliat dat rip welvaart rian hpl- vnlk anor: ,de

belastingheffing zo weinig mogelijk geschaad en zoveel mogelijk
bevorderd wordt. Dit beginsel wordt ook bij Van den Berge teruggevonden in het economische beginsel.
Alg hpt vijfdp en zesde beainsel noemt De Lan_qen L
a) hpt hegi nRel van dp mi nRte ni in; volgens dit beginsel wordt
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macht over . zijn_geldmiddelen bij de belastincrplichtige in
psychisch opzicht zo weinig mogelijk pijn veroorzaakt;
b) het beginsel__ van de geoorloofde realisatie: dit beginsel
houclt. in dat het streven van de wetgever er op gericht is de

vijf_ andere beginselen enerzijds niet verder te realiseren
dan geoprl nnfd is. en anderi ids ook zo ver als qeoorloofd is,
omda:t .in totaal -een maximum aan rpcht wordt verw,70nlijkt,
.wanneer de "grenswaarden" van. de Qnvermijdelijke rechtstekorten _(in relati.e. tgt .(le. b.enod.kgsle. middelen ter uitvoering) zo
vaff.maarILLik_-galljk zijn.
.

Omtrant_de_.aiweglag,. (le waardering van de beginselen blijft
qeen hi rarchie van beginse-

De .Langen. Posal._vaaq. Bil hem wordt

len aangetroffen. Hij stelt hieromtrent :

"Elk concreet voorschrift is een ontmoetingspunt van enige beginselen. Deze kunnen daarbij krachten in dezelfde maar ook in
tegengestelde richting uitoefenen. Het is zelfs zo, dat er bij
elk voorschrift een onderlinge strijd tussen de beginselen kan
worden waargenomen. Want het laatste, het uitvoeringsbeginsel,
roept altijd een halt toe aan de eerste vijf, die om volledige
realisatie vragen. Bovendien botsen bijv. de verdelingbeginselen
dikwijls tegen het welvaartbeginsel en het beginsel van de minste pi jn" ( 30) .
De benadering van

de

beginselen is bij

Pe Langen_ tegenge-

steld aan die van Van den Berge. Van den Berae daalt_yan_de _ahsolute Idee der Ger-e-ch-tigbeid .al naar _de rer-htsregels. De _Langen
daaWjgtggjn klimt vanuit de bewuste rechtsoordelen over rechtsregels .op .naar _ (9* claariii t tp rpr:nn F:triiBren nnhewuste of slechts. _vaaa bewilste herringplpn. rli P _daaraan .ten grondslag liggen.._om.
van-daaruit-_op_.te. klimmen tot algemene grondbegingel. n,_waaruit
WAll i r•ht epn nrperqtp heginspl kan werden gevonden._

6.5

BETEKENIS VAN DE BEGINSELEN IN HET BELASTINGRECHT

De lijst van publicaties welke betrekking hebben op_ de belast6ngbeginselen is groot (31 ) . Ongeacht of er sprake is van beginselen van behoorliike wetgeving, behoorliik bestuur of. be-_
hng&1,kike rechtspraak, steeds moeten de ethische beginselen en
de. dQelmatigheidsbeginselen_ tot een synthese worden qebracht.
Detiger citeert het onderscheid van Larenz tussen enerzijds
rechtsethische en anderzijds rechtstechnische beginselen (32)·
De rechtsethische beginselen zijn richtinggevende idee@n, o.a.
de gelijkheidseis, eerbied voor menselijke waarden, Treu und
Glauben. Het zijn, anders dan de speciale doelmatigheidsoverwegingen, objectieve rechtsgedachten waaraan de speciale doeleinden van de wetgever ondergeschikt zijn. Dergelijke objectieve
rechtsgedachten fungeren als randvoorwaarde en vindt men verwoord in de juridische en sociale grondrechten zoals deze zijn
neergelegd in de Grondwet, in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vri jheden. De-Labsen be143

nadrukt het dwingende karakter van deze randvoorwaarde door de
qeliikheid niet als een afzonderliik beginseL_aan._te..merlsen.

An,41 +0 1·=gr•hniiwpn al B *pn pi q r,an_-alll-rnghiL-en.-als zod38jz)-een
dd.geldt.JZQQK-Alle..2>eginselen ._f33 b
Het vereiste dat het qeli ike qeliik moet worden behandeldi
vindt geen toepassing als er aeen celi ikheid is_van. de_.relevante.
omstandigheden. » dat qeval wordt de qeliikheidseis_yervangen
door de evenredigheidseis. Zij die in verschillende omstandiqbpApn wpl kp

Tinnr

deze helaRt-ing

rplpr,Ant

las.tingbedragen _verschuldiqd 8-*L.welke

aniiiI:an_I.lill.

De

zi jn

BI,Bnrprli n

Irprkprpn...zi.jrl.bempt

rlit

.1Cqi;schil

beoordeling van de gelitkheid en. eve-nredigheid __

dient te geschieden dogr ee.n onpartilfliss- 519.rde. .Deze kan de si-

t.Iiat.ie tnet.Ren aan-de

-

-

critpria

die door de wet oprver Zijn, _gQfor-

muleerd ter onderscheiding van wel en niet relevante kenmerken·

Slechts op deze wijze kan de objectiviteitseis van het recht
worden gewaarborgd. De qeliikheid. evenredigheid en obiectiviteit doordrenken zodoende het gehale_ rprhtf=lpvpn. 7nwpl in de
dgelmaticheidsbeainselen als in de pprechtigheidabeginselen.
De beainselen die ziin qebaseerd op de .do.elmatiqheid .1&-hper
ven -niet per se teqenqesteld te ziin-«ain_de. .beginselen/zan. de
gerechtigheid. De progrqggit.vax.de...inkomstenhelasting kan./#BLEL
worden bes.q-11911 31-.418.LfUL .uityloeisel van een gerechtigheidsber
qinsel, doch evenzeer als__een,-111.j:*J:oeisel van een doelmatighpi ds:hegingel . Men kan de inkomensherverdeling immers ook zien
als een voorwaarde voor economigrhp arnei . volloair-_wer.kgalegenheid of als voorwaarde voor politieke stabiliteit.
Het afweging tussen doelmatigheidsbeginselen en gerechtigheidsbeginselen is trouwens arbitrair. Als men, zoals Hofstra,
de staat ziet als een zelfstandige organisatie, die als zodanig
participeert in het maatschappelijke productieproces met het natuurlijke recht op beloning in de vorm van een zelfstandig recht
op belastingheffing (35), dan zal de belastingheffing in mindere
mate geschieden in de vorm van subjectieve belastingen op basis
van de verdelingsbeginselen, doch in de vorm van objectieve belastingen met de allocatieve eigenschappen van het prijsmechanisme. De belastingheffing sluit dan meer aan bij de nationale
produktie dan bij het individuele inkomen. Als men deze staatsopvatting niet deelt en uitgaat van de onverkorte souvereiniteit
van de burgers, dan zal men groter gewicht toekennen aan de verdelingsbeginselen, die mede ten grondslag liggen aan de financiering van staatsuitgaven. Naar mijn mening moet de staat het
zelfstandige recht op een belastingheffing principieel worden
ontzegd. Voor een nadere adstructie van deze stelling verwijs ik
naar mijn eerdere publicatie (36). Slechts op die wijze heeft
men nog enig verweer tegen de neiging van het staatsapparaat het
gehele maatschappelijke leven te willen beheersen. In deze studie wordt derhalve een grote plaats ingeruimd voor de verdelingsbeginselen.
In het belastingrecht komt herhaaldelijk de vraag naar voren
of aan de beginselen een rechtstreekse werking kan worden toegekend. Zoals in hoofdstuk 15 zal blijken is dit inderdaad het ge-

val met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
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In de

rechtsvinding pleegt de rechter zich doorgaans terughoudend op
te stellen. Geppaart (37) geeft als mening te kennen, dat in de
rechtsvinding wordt uitgegaan van de opvatting dat in de rechtsstaat de wetten een verbijzondering vormen van de algemene
rechtsbeginselen, die zich niet lenen voor rechtstreekse toepassing en slechts door genuanceerde voorschriften kunnen worden
geconcretiseerd.
Als het uitgangspunt, dat de wet de concrete verwoording van

een rechtsbeginsel is, juist is, dan is het terecht dat de beginselen voor de rechtsvinding van minder directe betekenis
zijn. Het vertrekpunt kAn echter niet juist zijn, omdat de maatschappelijke verhoudingen sedert de afkondiging van de wet, alleen al door het voortschrijden van de tijd,veranderd kunnen

zijn en derhalve de wet aanvulling behoeft. Men kan er over
twisten of deze aanvulling dient te geschieden door de wetgever,
dan wel door de rechter. Wanneer men vasthoudt aan de vooronderstelling dat de wetten de resultante zijn van de rechtsopvatting

in de rechtsstaat, en men op die wijze de bakens waarop het
schip van staat varen moet binnen boord heeft gehaald, kan men
de werkzaamheden van de rechter eng interpreteren. Aanvulling
van rechtstekorten is dan niet zijn aangelegenheid, doch de taak
van de rechter. Ziet men evenwel de wet als een minder volmaakte
uitdrukking van de wil van de wetgever en het wetgevend apparaat
als een instituut dat onmogelijk tijdig wetgeving kan aanpassen
aan de veranderde maatschappelijke omstandigheden, dan heeft men
er vrede mee, of is men er zelfs voorstander van, dat de rechter
een ruimere taak krijgt toebedeeld. Hem wordt de taak toevertrouwd de evolutie in het rechtsbewustzijn, waardoor rechtste-

korten gaan ontstaan, in de rechtspraak op te heffen. Hij is
rechtschepper. In het voorgaande is er echter reeds op gewezen
dat de heersende leer van de Hoge Raad is dat het belastingrecht
"wettenrecht" is en dat derhalve aan de rechter slechts een beperkte taak toekomt.

Een dergelijk verschil van opvatting over de rechterlijke
werkzaamheid komt tot uitdrukking in de kritiek van Geppaart op
de interpretatieleer van De Langen. Geppaart is voorstander van
een meer beperkte werkzaamheid voor de rechterlijke macht dan De
Langen. Hij omschrijft deze als een werkzaamheid die ten doel
heeft de wettelijke bepalingen zo nauwkeurig mogelijk tot gelding te brengen, en hij stelt:
"M.i. gaat dan ook te ver een opvatting, als door de Langen verdedigd, dat de rechter zich bij zijn oordeelvelling zou moeten
laten leiden door de gezaghebbende rechtsoordelen, waaronder
ware te verstaan "de beslissingen welke, naar verwacht wordt,
door onze wetgever thans zouden worden genomen, indien hij alle
voor een volledige beoordeling benodigde tijd en aandacht onmiddellijk beschikbaar zou stellen en over een volledige kennis van
het belastingrecht zou beschikken". Deze opvatting draagt aan de
rechter ten onrechte werkzaamheden op die behoren tot de taak
van de wetgever. De opvatting van De Langen op dit punt nadert
m.i. schending van art. 12 van de wet Algemene Bepalingen, waarin wordt bepaald dat geen rechter bij wege van algemene verorde145

ning, dispositie of reglement uitspraak mag doen in zaken welke

aan zijn beslissing onderworpen zijn. Zij houdt het gevaar in de
rechter te brengen op een politiek terrein; de beantwoording immers van de vraag welke beslissingen de wetgever thans zou nemen, wordt mede bepaald door de samenstelling van het parlement;
aldus zou bij een gelijk gebleven wettekst in iedere rechterlijke beslissing betekenis moeten worden toegekend aan de uitslagen der laatst gehouden verkiezingen, waardoor de waarde van
het positieve recht sterk zou worden aangetast" (38) .
De voorwaarde van Geppaart, dat de rechter gebonden is aan
de wettekst, geeft mij echter onvoldoende garantie, dat de rechter ook recht schept. Hi j "vindt" slechts het recht dat de wetgever heeft neergelegd in de wetten, zonder dat hij zich zelfs
afvraagt of het recht daarin goed geconserveerd is gebleven. De
interpretatieleer van De Langen zal door de werking van het beginsel van de rechtszekerheid lichtzinnige afwijking van de wettekst niet toelaten. Daar waar De Langen te ruim formuleerde,
formuleerde Geppaart te eng (39). De interpretatieleer van De
Langen biedt naar mijn mening mogelijkheden om dieper tot het
wezen van het recht door te dringen dan bij een stringente
letterlijke toepassing.

CONCLUSIES

6.6

Het..Dknrhel.dmtele.id dat gericht dient te_ Ii.in_02 de verbet:pring
MaIL..heL_welzijn._yall de

door

burgers in

de samenleving wordt bepaald

dgelmatigheidsheginselen._.en_ ..geracht.ighei.daheginselen.

De

sociale interactie moet deze beginselen samenvoegen tot rechtsbeginselen, welke rechtsbeginselen steviger in een samenleving
ziin verankerd naarmate er qrotere overeenstemming .tussen onderlinge waarden- en belangenhi6rarchie van de burgers bestaat ·
Het recht, en dus ook het belastingrecht, heeft een compromissoir karakter, zowel in die zin dat het een compromis vormt
tussen

rechtvaardiaheid en doelmatictheid._Ala„in..die.zin. dat het

de resii tante is van afweaing van waarden en hel ang,n van de
burgers. De dwincende eisen die aan het rRgllt„.AlA_permonent we1

aingsmechanisme moeten worden qesteld ziin: gelijkheid, evenredigheid.en objectiviteit.

De doelmatigheidsbeginselep. kHngen een _fiscaal-technisch ka-

rakter hebben (biiv. beginsel van de minste pi-in) c pen juridisch
karakter (hiiv. het becrinsel .van .de rechtsz,ekerheid) (40) dan
peel_een economisch karakter (welvaartbeginsel) . De gerechtigheidsbeginselen werden door De Langen onderscheiden in het

draaqkrachtbeginsel, het profiltbeginsel en he&_.beginsel van de

rangbevoorrechte verkri iging. Er is evenwel geen vaststaande
... .
Qrde bii toepassing van de beginselen. pe reikwijdte van de toe-

passing van de beginselen is in hoge mate afhankelijk van de
staatsconceptie.
De toepassing van de grondbeginsql&-P-39.-4..de„.be_lastingheffing
ig vnoral terilry te vincien .in_de wetg,eving. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur hebben in de uitvoering van de belas146

tingheffing mede door de mogelijkheid van marginale rechterlijke
toetsing van het beleid brede toepassing gevonden. In de _rechtavind:Log WQrdt echter aan de wettekst een grotere betekenis toegekend dan aan de achterliggende beginselen.
Bij de beoordeling van de mate waarin_.de_heginselen in de
praktiik worden qerealiseerd moet de schiin van de werkelijkheid
Wgrden gndaracheiden.. _ Uit de opzichtive proaressieve tari ofstruktuur van de- inkomstenbelasting- mag- niet al te_snel-worden
afqeleid dat ook de feiteliike verdeling van de belastingdruk
daarmee in ovqreenstemming zal zijn.
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pijn (t.a.p. pag. 420).

150

Hoofdstuk 7
Toepassing van het draagkrachtbeginsel

7.1

INLEIDING

aan cht besteed aan de grondde belastingheffing. LDoor Sinnighe Dam t _w-e-rd
het draagkrachtbeginsel als enig grondbeginsel van belastinqheffing beschouwd De Langen heeft de eerder genoemde zes grondbeginselen van -fle 1%1·astinsheffing. onderscheiden. Zijns inziens is
echterhet draagkrachtbeginsel "nogualti,id-een -van__de-helarlgrif
ste, neen, het belangrijkste beginsel van ons belastingrecht' 1
(1) . I»St is thans zaak ons diepgaander met dit be-9-insel bezig .te
In het

voorgaande hoofdstuk werd

beginselen van

hou
CDoor De Langen is het dradgkrachtbeginsel omschreven als de
erkenni,ng en_toepassi·ng._van _het beginsel dat belasting maq worden geheven in__de ethisch meest bevrediqende relatie tot de omvang van de bereikbare individuele, niet noodzakelilke behoef-

tenbevrefil.gina--Hi-j--f(2 mg14rt als gezaghebbend oordeel _ dat--de
pthierh

mppvt

hpjirpai gpnaB

n«soffer is (21=1 De

term

rplatip_die
,van_ het- evenredige
ge"belastingheffing naar draaqkracht"

dekil_dus niet het streven naar inkomensherverdelin-%f De _heffing
naar draagkracht neg.mt- de._Adawe-zige. inkomensverdeling tot uitgangspunt en,right zich op de verdeling van de belastingdrukil

rti+ „itganggplint- Al„it- aan hij het klassiek-liberale beginsel_; "Leave them as you find.. them". Het gezaghebbende oordeel
dat de ethisch meest bevredigende relatie wordt gevonden in de

leer van het evenredige nutsoffer, zoals deze door De fangen
werd geformuleerd, kan gemakkelijk worden verbonden met de conclusie van Cohen Stuart.
Cohen Stuart heeft dit beginsel
echter een puurtechnisch Earakter, zoals we hierna nog zullen
zien en voert de definitie van het draagkrachtbeginsel geen normatieve lading mee. De Langen daarentegen spreekt van de "ethisch meest bevredigende relatie" en geeft daardoor dit begin-

Sj

sel een. nqrmatie_ve inhoud Dit woordqebruik_kan leiden tot mis-

verstanden. amdat onder het draagkrachtbeginsel gemakkelijk ook
ethische..elermenten in de zin van "bijdragen zoveel als in het
sociale vermogen ligt" worden begrepen. Ik verkies de strikt
technische definitie van Cohen_ Stuart, omdat deze formulering overigens ook conform de bedoeling van De Langen - de herverdelinSatepdensen in het belastingrecht scherper in het vizier
.
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brengt, los van de "inkomensverdeling-neutrale" verdeling van 49belas ingdruk.
In het voorgaande. hebben we de rechtsgelijkheid als dwin-gen_
de eis van het recht leren kennen. voor het belastingrecht zdit
uitqangsdeze_ais als zodaniq niets. Het is slechts een
Almt. pe mensen ziin nu eenmaal niet gelilk. ean de prob.1/emstelling-01··-sP-rake is van een-_qeliike verdeling van de belas-tingdruk gaat derhalve de vraaq vooraf, welke factoren voor de.
yerqeliiking relevant
De overige niet relevant spaght=

jforqgj

ziin

fartnrpn worden (lan hi j wi jlp van firtip gpli jk gpaght Zou de
belastingheffing bijvoorbeeld uitsluitend zijn gebaseerd op de
draagkrachtgedachte, dan wordt gefingeerd dat een ieder een even
groot profijt van de overheid heeft. Naast de draagkracht is het
in de belastingheffing evenwel mogelijk - en ook gebruikelijk rekening te houden met een verschil in genoten profijt van de
overheid tussen de burgers onderlingil
Het uitgangspunt dat alle leden van de gemeenschap worden
geacht in gelijke mate te profiteren van de staatsinstellingen
is al oud. Men treft deze gedachte reeds aan in de primitieve
belangentheorie@n, waarin wordt verdedigd dat door iedereen een
gelijk hoofdgeld moet worden betaald, of een bedrag proportioneel met het inkomen (Adam Smith) of het verbruik (Hobbes) (3).
Onder invloed van de subjectieve waardeleer van de Oostenrijkse
school ontwikkelde zich uit de primitieve belangentheorie, dus
uit het profijtbeginsel, ds leer van het evenredige nutsoffer.
Reze leer ontving ziin maatstaf om de geliikheid van de belas:
tingdruk te realiseren in de yorm van een wiskundige formule van
Cohen Stuart, die uitgaande van een voorondersteld verloop van
de nutscurve de tariefliin voor de IRitZZEZ TTal ig-definiller-

de.

7.2.

HET EVENREDIGE NUTSOFFER (COHEN STUART)

ezien de grote invloed die Cohen Stuart (4) heeft gehad voor de
73eorievorming rond de progressieve belastingheffing, zowel in
Nederland, maar ook tot ver daarbuiten (5), is het noodzakelijk
kennis te nemen van de visie van Cohen Stuart op de progressieve
belfatingheffing

L#eL_llitganespunt van Cohen _stuart houdt in dat "belasting

naar draaqkracht"

wil

zeggen

"gelijkheid van offexsj'j

Stuart formuleert dit al_s.,volgt:
"Gelijk geldsoffer zoude dus verkregen worden,

'

Cohen

door ieder een
gelijke som te laten opbrengen; gelijk nutsoffer, door ieder
zooveel te laten opbrengen, dat allen een gelijke hoeveelheid
genot derven; gelijk offer eindelijk, door ieder zooveel te laten betalen, dat het totale genot voor allen in dezelfde verhouding, evenredig dus, verminderd wordt, door m.a.w. te vergen een
evenredige hoeveelheid genot. Ter vermilding van _dubbelzinnigheid is het nu m.i. beter, in plaat6__Tan den term "gelifk offer", . waar wii dien in den omschreven zin ,bedoelen, dien van
"evenredig genotsoffer" te
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gebruiken "

(6 )»

pe .leor .yan het evenredige nutsoffer gaat uit van de
bestaande inkomensverdeling:]Pierson formuleerde dit aldus:
"Als ieder in een gegeven jhar langs allerlei wegen zijn aandeel
in de rijksbelastingen heeft voldaan, moet de verhouding tusschen de welvaart der verschillende ingezetenen, ieders betrekkelijke welvaart alzoo, onveranderd .zijn gebleven".... "De betrekkelijke welvaart der ingezetenen blijkt slechts dan dezelfde, wanneer ieder wordt aangeslagen in verhouding tot zijn welvaart. Slechts dan is er, wat J.S. Mill noemt: equality of
sacrificei gelijkheid van offers. Het genot dat wij door het betalen van belastingen moeten derven, behoort voor elk onzer in
een gelijke evenredigheid te staan tot het voor elk onzer verkrilgbaar genot" (7) .
COnder draagkracht verstaat Cohen Stuart een passief vermogen

van degene die iets te dragen wordt gegeven. Een draagkrachtbegrip zoals o.m. door Cort van der Linden wordt gezien: "(draag)-

kracht wordt niet alleen gevormd door materiole hulpmiddelen
waarover men beschikt, maar ook door het arbeidsvermogen, de
physieke en geestelijke eigenschappen die ons ten dienste staan"
(8) stuit bij Cohen Stuart op bezwaren: "Waarnaar zal nu die

kracht wel moeten worden afgemeten 7 Kan men daarop geen antwoord geven, dan zegt het woord evenredig hier niets" ( 9 iiI

Fet meerzinnige begrip "draagkracht" in de betekenis van
Cort van der Linden heeft ook in de angelsaksische belastingleer
onder de benaming "ability-to-pay" een belangrijke rol gespeeldi
Blum en Kalven merken op: "While sacrifice analysis is less
fashionable today than it was a generation ago, there is still a
popular idea that taxes should be levied in accordance with the
respective abilities of the taxpayers to pay. In fact it is not
infrequently urged that ability to pay is the cardinal criterion
of tax justice. Stated this briefly, ability to pay does furnish
a slogan with emotive appeal to which almost everyone can
subscribe. The difficulty, of course, is that the key phrase is
so ambiguous that the slogan lacks any content. But since some
attempts employing the terminology of ability to pay have been
made to establish a case for progression, it is in order to
consider briefly whether in any of its versions ability to pay
adds to the prior analysis. There is at least one traditional
usage of ability to pay which is helpful, although not in
connection with progression. If the issue is that of selecting
an appropriate tax base, it is meaningful to state a preference

for one base as against another on the grounds of ability to
pay" ( 10) . Oak in de veel gehoorde slogan: "de zwaarste schouders moeten- de.. zwaarste _last911...drage-n", klinkt een gelijksoortig
onbenoemd app&1 _aan de sociale-.gevoelena_ dQQr..ali. vgRE s=migen
bij het gebruik van het be-gr-i-2--'ingl.ar. .firaigkz:Aghtlhet. gaval is.
Cohen-ftuart gaat echter, hetgeen voor een civiel-ingenieur
niet zo verwonderlijk is, uit van een concreet, technisch draaqvermogen:

"Ik zou kunnen beginnen met te vragen, of het mogelijk zou zijn
dan nog de belasting z66 te regelen, dat door ieder een evenredig deel van het dus, voor hem berekende totale genot werd geof153

ferd?... Op deze vraag nu, zou ik meenen, vinden wij het
antwoord in den eisch van belasting naar draagvermogen· Men kan
de beeldspraak in het woord-gelegen, vervolgen. Wanneer men het
draagvermogen, bijvoorbeeld van eene brugconstructie bepalen

wil, dan begint men met uit te rekenen de totale draagkracht,
die door de samenstelling van het geheel, door vorm, doorsnede,
materie der deelen bepaald wordt. Maar,

opdat over de brug een

spoortrein of zelfs maar een voetganger zal kunnen gaan, is het
allereerst noodig .dat zij haar eigen qewicht dragen kunne. Als
er dus sprake is van zulk een brug eenigen last te doen dragen,
zal men niet vragen naar de totale draagkracht, maar naar die,

welke na aftrek van het eigen gewicht overblijft,

naar het

draagvermogen, dat voor de, zooals men het noemt, mobiele belasting beschikbaar is. In overeenstemming met deze beeldspraak
spreken dan ook vele cameralisten van een abstract draagvermogen, gevormd door het totaal der hulpmiddelen van een belastingsubject, in tegenstelling van een concreet of we_rkelijk draagvermogen, gevormd door hetgeen na aftrek van het tot levensonder*oud noodige overblijft" (11).
Lcohen Stuart benadrukt hiermede dat er pa.svarl_drelagkracht
sprake is. als het inkomen het hestaangminim,im. overtreftl Dit
zogenaamde "dragende inkomen" wordt hel ast F wigarhi j rfllpp lS las-

tingdruls.-lo &91 g. wgld.t_ verd.@eld dat_.er- evenredigheid van nutsof-

Uitgaande van de theorie van de Oostenri jkse
School, waarin gebroken werd met de op de arbeidswaardetheorie
steunende objectieve waardeleer, en waarin de consument als
waarderend subject meer centraal werd geplaatst, (waardoor de
waarde van een goed wordt beschouwd als een betrekking tussen
subject en object) komt Cohen Stuart tot een tariefsformule,
waarin de kerngedachte van de aanhangers der Oostenrijkse School
wordt verwerkt. Deze kerngedachte is dat de waarde van een goed
wordt bepaald door het vermogen van een goed om nuttigheid af te

fer_.9/ditauU,/

werpen.
Als empirisch onaantastbaar werd - er _door_ de Ooste_nrijkers
vanuitgegaan, dat het subject bij de waardering der qoederen

onderworpen_is aan de wet van de dalende grensnultiqheid. Gegeven deze dalende grensnuttigheid werd door de aanhangers van deze subjectivistische waardeleer_ de stelling aangedragen, dat de

eis van evenredigheid van het nMt"99.fflpr _meet leiden tot een progressief tarief.
Door Cohen St_uart _wordt echter_uitvperig.aa. elpond dat uit
de algemene wet van de dalende nu&itilsheidlsgraad _en de eis_ van
het evenredige nutsoffer niet noodzake-1--ijk een progressief. oplepensl tarief voortvloeit, doch dat een degressief _of proportioneel_tariel- tot de mogelijkheden behoort (12). Ret uiteindelijke
verloop van het tarief is immers afhankelijk van het verloop van
. i-

de vooronderstelde nutscurve. Op basis van de veronderstelling

dat de waarde, die men hecht aan een zeker bedrag omgekeerd
evenredig is aan het bedrag waaraan die waarde wordt toegevoegd,
een veronderstelling waarvan Cohen Stuart zelf zegt dat deze
niet met de werkelijkheid in overeenstemming is (13), heeft
Cohen Stuart een wiskundige vergelijking opgesteld, die de rela154

tie aangeeft tussen het genotspercentage, het geldspercentage
(=tariefspercentage) en het inkomen. Deze vergelijking luidt als
als volgt:

a
M 100
p = 100 (1 -(---)
)
X

waarin:

p
M
X
a

=
=
=
=

gemiddeld tariefspercentage
bestaansminimum
inkomen
genotspercentage

Cohen Stuart baseert zijn berekeningen voor de vaststelling
van de tariefstruktuur uitgaande van percentages van 1% of 2%
evenredig nutsoffer. Het is interessant om op basis van de
formule van Cohen Stuart een progressieschaal te ontwerpen op
basis van een evenredig nutsoffer van achtereenvolgens 14, 18,
22, 26 en 30%, uitgaande van de vooronderstelling dat het
bestaansminimum gelijk is aan de belastingvrije som in 1978 van
gehuwde mannen (f.9599,-). De bijbehorende tarieven zijn vermeld
in tabel 7.1. Vervolgens wordt in grafiek 7.2, uitgaande van het
in
hoeverre
de
theoretische
gegeven nutsoffer aangegeven
van
de
bebelastingdruk
afwijkt
feitelijke
gemiddelde
lastingdruk.
Uitgaande van het bovenvermelde gestyleerde verloop van de
nutscurve blijkt dat de theoretische tarieven op basis van een
evenredig nutsoffer van 30 % over de gehele lijn hoger zijn dan

de tarieven van de huidige inkomstenbelasting. De feitelijke
druk wordt hoger dan de theoretische druk bij inkomens boven
f.130.000,- en een nutsoffer van 26%, bij inkomens boven
f.70.000,- bij een nutsoffer van 22%, inkomens boven f.40.000,bij een nutsoffer van 18%. Bij een nutsoffer van 14% is de theoretische druk steeds lager dan de feitelijke druk.

Grafiek 7.3 geeft het gemiddelde drukverloop aan bij een
evenredig nutsoffer van 22 en 26%. De punten A en B geven de omslagpunten aan. Rechts van deze punten is de werkelijke belastingdruk hoger dan de druk corresponderende met het evenredige
nutsoffer conform de formule van Cohen Stuart. De actuele progressie in het tarief blijkt dus steiler te zijn dan uit de formule van Cohen Stuart zou voortvloeien.
De theorie van het evenredige nutsoffer heeft in de belastingleer een taai leven gekend, voornamelijke omdat in de bloeitijd van de Oostenrijkse School Pierson en Verrijn Stuart, beide
economen met internationale faam, hun handboeken schreven en generaties

studenten onderwezen

in de

"moderne" waardeleer

( 14) .

Ook toen duidelijk werd dat met de moderne waardeleer de werkelijke hoogte van de prijzen niet kon worden verklaard, was haar
belang voor de belastingleer nog niet verloren, omdat daar niet
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Tabel 7.1.: Vergelijking van de formule van Cohen Stuart bij
oplopend evenredig nutsoffer met het ib-tarief 1978 (t 4-0):

(1)

inkomen

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
225000
250000
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(2)

(4)

(3)

belas- gemid.
belasting
tingdruk %

14%

18%

22%

0,6

0,9
9,4
14,9
19,0
22,2
24,8
26,9
28,8
30,4
31,9
33,2
34,3
35,4
36,4
37,3
38,1
38,9
39,6
40,3
41,5
42,6
43,6
44,5
45,4
46,2
46,9
47,5
48,1
48,7
50,0
51,2

80
1080
2333

0,8
7,2
11,7

6,1

9,8

0,7
7,7
12,4

3733

14,9

12,5

15,8

5333
7057
9057
11275
13775
16275
18986
21936
24886
27836
30951
34151
37351
40551
43811
50511
57211

17,8
20,2
22,6
25,1
27,6
29,6
31,6
33,7
35,6
37,1
38,7
40,2
41,5
42,7
43,8
45,9
47,7
49,3
50,8
52,1
53,2
54,2
55,1
56,0
56,8
58,5
59,8

14,7
16,6
18,1
19,5
20,6
21,7
22,6
23,5
24,3

18,5
20,8
22,7
24,3
25,7
27,0
28,1
29,1
30,1
30,9
31,7
32,5
33,2
33,8
34,4
35,5
36,5
37,4
38,3
39,0
39,7
40,4
41,0

64085
71085
78085
85085
92085
99154
106354
113554
131554
149554

(5)

theoretische gemidd. druk
in % van de gemidd. druk

theoretische gemidd.
belastingdruk: nutsoffer

25,0
25,7
26,3
26,9
27,5
28,0
28,9
29,8
30,6
31,3
31,9
32,6
33,1
33,7
34,2
34,6
35,7
36,6

41,6
42,1
43,3
44,4

26%

30%

14%

1,1

1,2
12,5
19,8
25,0
29,0
32,2
34,8
37,1
39,0
40,8
42,3
43,7
44,9
46,0
47,1
48,0
48,9
49,7
50,5
51,9
53,1
54,2
55,2
56,2
57,0
57,8
58,5
59,2
59,8
61,2
62,4

71,4
84,1
83,7
84,0
83,0
82,2
80,0
77,6
74,9
73,3
71,5
69,6
68,3
67,4
66,4
65,5
64,8
64,3
63,8
63,0
62,5
62,0
61,6
61,4
61,2
61,2
61,1
61,0
61,0
61,1
61,3

11,0
17,4

22,0
25,6
28,6
31,0
33,1
34,9
36,5
37,9
39,2
40,3
41,4
42,4
43,3
44,1
44,9
45,6
47,0
48,1
49,2
50,2
51,1
51,9
52,6
53,3
54,0
54,6
56,0
57,2

18%

22%

26%

30%

91,7
107,2
106,1
106,0
104,3
103,0
100,1
96,9
93,3
91,1
88,8
86,3
84,6
83,3
82,0
80,8
79,9
79,2
78,6
77,4
76,6
76,0
75,4
75,0
74,7
74,6
74,4
74,3
74,2
74,1
74,2

112,0
129,9
127,8
127,2
124,7
122,8
119,0
115,0
110,5
107,8
104,9
101,8
99,6
98,0
96,4
94,9
93,7
92,8
91,9
90,4
89,4
88,5
87,7
87,2
86,8
86,5
86,3
86,0
85,8
85,6
85,6

132,3
152,2
149,0
147,6
144,2
141,7
136,9
132,0
126,6
123,3
119,8
116,1
113,5
111,6
109,5
107,7
106,3
105,2
104,1
102,3
101,0
99,8
98,8
98,1
97,6
97,2
96,8
96,4
96,2
95,7
95,5

152,5
174,1
169,4
167,2
162,9
159,5
153,8
148,0
141,7
137,8
133,7
129,4
126,3
124,0
121,7
119,5
117,8
116,5
115,3
113,0
111,4
110,0
108,8
107,9
107,2
106,7
106,2
105,7
105,3
104,6
104,3

Grafiek 7.2.: Theoretische belastingdruk in % van de werkelijke
belastingdruk (gemiddelden) bij verschillende nutsoffer.
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Grafiek 7.3: Gemiddelde belastingdruk (tarief 1978).
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de absolute hoogte van de belastingdruk van belang is, doch veel
meer de vraag wordt gesteld hoe de belastingdruk tussen de burgers onderling moet worden verdeeld.
Kamperman (15) stelt dat de wetgever bij het ontwerptarief
1954 niet de pretentie had een wetenschappelijk gefundeerde tariefcurve te presenteren:
"Al kan als vast uitgangspunt worden genomen dat bij het opstellen van een tarief voor de inkomstenbelasting er naar moet worden gestreefd de heffingsvoet met een zekere regelmaat te doen
oplopen, de oplossing van de vraag hoe de tariefcurve in de onderscheidene tariefgroepen bij de toeneming van het inkomen moet
verlopen, heeft, zoals in verband met het ontwerp-tarief 1954
door de Minister van Financidn a.i. Drees en staatssecretaris
Van den Berge werd opgemerkt,
ook de wetenschap niet kunnen
brengen. Bij de talloze uit logisch gezichtspunt niet verenigbare factoren, welke bij de samenstelling van een inkomstenbelastingtarief van belang zijn, is het slechts theoretisch mogelijk te onderscheiden tussen de facetten, die in aanmerking moeten worden genomen om bijv. een evenredig genotsoffer te verkrijgen en de overige factoren. Het gewicht dat aan elk van deze
factoren wordt toegekend valt niet als een mathematisch gegeven
te constateren, doch is een naar tijd een plaats wisselend waarderingsoordeel".
Evenmin treft men in de parlementaire stukken betreffende het
wetsontwerp tot wijziging van het tarief van de inkomstenbelasting (invoering schijventarief) een wetenschappelijke fundering
aan.

Hiermede lijkt de mechanische tariefstruktuur van Cohen
Stuart dus naar de achtergrond te zijn gedrongen. Keller en
Hartog (16) merken evenwel op, dat door met het nutsoffer en de
inkomenselasticiteit van het relatieve grensnut te schuiven, de
werkelijke tarieven zeer dicht kunnen worden benaderd met theoretische tarieven. Naar hun mening kan de hypothese moeilijk
verworpen worden, dat:

1. de fiscus belast op basis van het principe van het evenredige
nutsoffer;

2. de fiscus daarbij een nutsfunctie voor ogen heeft met een
constante (negatieve) inkomenselasticiteit van het relatieve
grensnut.
Hee ft de Schone Helena met haar betoverende

(wiskundige)

figuur

dan toch de wetgever op geheimzinnige wijze in haar ban gebracht? (17) Ook in grafiek 7.3. is een zekere overeenkomst toch
onmiskenbaar aanwezig.
De critici van de leer van het evenredige nutsoffer kunnen
worden verdeeld in twee categorie6n. De eerste categorie_ -is
reeds

impliciet

aan

de orde geweest.

Zij omvat degenen die _de

belastingheffing als rechtsprobleem zien, als een geYntegFeerd
onderdeel van de problematiek van een aanvaardbare inkomensverdel»g. Zij willen in het draagkrachtbeginsel ook eth_igche jhprTverdelende) elementen zien opqenomen. Cohen Stuart stelt zich
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tegenover de kritiek van A. Wagner en Cort van der Linden, die
beide op dit rechtsaspect de nadruk leggen, op als econoom uit
de Manchester School en richt zich niet primair op de rechtvaardigheidsvraag. Hofstra stelt ten aanzien van het draagkrachtbeginsel: "In het allergunstigste geval kunnen wij van de draagkrachtheorie zeggen, dat in een zuiver-kapitalistische en individualistische maatschappij een belastingheffing naar draagkracht 66n van de stelsels van verdeling is, die men zou kunnen
toepassen ...dat er geen enkele redenering is welke de juistheid
van het draagkrachtbeginsel als maatstaf voor de verdeling van
de belastingdruk onomstotelijk heeft weten aan te tonen" ( 18) .

Hij concludeert dan ook dat de progressieve draagkrachttheorie
niet meer is dan een concessie aan de geest van de tijd: "...dat
objectief-historisch gezien de draagkrachttheorie de poging is
van de bezittende klasse en haar woordvoerders, om door het toestaan van een geringe verbetering van positie aan de minder gegoeden, de grote portie van haar bevoorrechting te handhaven: in
wezen is de draagkrachttheorie tegen het socialisme gericht"
(19).

De tweede categorie critici richt zich op de gemaakte vooronderstellingen. De vooronderstellingen van de leer van het
evenredige nutsoffer zijn:

1. nutseenheden kunnen worden vertaald in geldseenheden;
het algemeen is_de relatie tussen nut en_geld van dien

2. in

aard dat de cgrvf van_ de nuttighel/_van_het _SI9.,ld. eeg--dalend

verloop heeft,. waarbij doorgaans wordt aangenoen dat de daling- van het crrensnut sneller yerloopt dan (lie_.xan_-het gemidde_1 de

nut;

3. deze nuttigheidscurven zullen voor _iedereen nagenoeg .gelijk
_Jjn.
Deze critici leggen de nadruk op de onmoge_lijkheid om de individuele nuttiqheid te meten. Van Praag en Kapteyn hebben onderzoek verricht naar de individuele welvaartsfunctie in Nederland en Belgiu en hebben pogingen in het werk gesteld te komen
tot de constructie van een vermaatschappelijkte nutscurve. Zij
zijn daarbij gestoten op het "preference drift"-verschijnsel,
dat samenhangt met de menselijke ondeugd om nooit tevreden te
zijn (20). Het werken op basis van een vermaatschappelijkte
nutscurve heeft echter tot gevolg dat afwijkingen van de standaard worden "bestraft" of "beloond", doch is het enig werkbare
alternatief. Het is onmogelijk voor de heffing uit te gaan van
het re le genotsinkomen. In de leer van het evenredige nutsoffer
wordt het ruilwaarde-inkomen met behulp van een vermaatschappelijkte nutscurve "vertaald" in een reael genotsinkomen.

Blum en Kalven formuleren hun scherpe kritiek tegen deze
aanpak alsvolgt:

"The error

lies in trying to translate money,

which can be measured in definite units, into corresponding
units of satisfaction or well-being. In the end satisfaction in
the sense of hapiness defies quantification. Utility is a
meaningful concept, units of utility are not. It is in the face
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of this difficulty that, even waiving all other objections,

the

whole elaborate analysis of progression in terms of sacrifice
and utility doctrine finally collapses" (21).
De leer van het evenredige nutsoffer gaat er impliciet yan
uit dat het gehele inkomen wordt besteed. De invloed_yan de be-

sparing op de nutscurve wordt niet uitqewerkt. Onvoldoende is

UJt,geygrkt dat het inkomen-sl-eclli _-Fte.n ®lt . uttigheid heeft,

die slechts bij de consumptie kan worden genoten. De leer van
het

evenredige

nutsoffer

correspondeert

dus

veeleer

met

een

nutsbelasting dan met een inkomstenbelasting, omdat toepassing
van deze leer voor de inkomstenbelasting moet impliceren dat
niet de werkelijke nuttigheid voorop staat, maar de potentidle
nuttigheid. Slechts door de verwaarlozing van de besparingen in
de nutscurve voerde de theorie van het evenredige nutsoffer ons
naar een inkomstenbelasting in plaats van naar een consumptiebelasting (22).

7

«<

DE DRAAGKRACHTLEER EN DE DRAAGKRACHTMAATSTAF

pe fundamentele kritiek op de leer van het evenredige nutsoffer
die de nuttigheid aanduidt als grondslag voor belastingheffing
heeft ook in Nederland geleid tot een stormloop tegen de inkomstenbelasting (23). In 1939 kondigt Hofstra reeds het einde aan
van de draagkrachttheorie Omdat hij de belasting ziet als een
onderdeel van de gehele rechtsorde, moet de belastingheffing ook

als een integrerend onderdeel van de gehele rechtsorde worden
beschouwd. Naar de mening van Hofstra bfhoort de_ belastingheffing dienstbaar te zijn aan een streven naar sociaal meer gewenste verhoudingen ( 24)
Daarbi j wordt evenwel over het hoo fd geA
zien, dat de omstandigheid dat de def_ini-tiLY88.-het draagkracht-

be- nlel en_de.toep-a-ssing_xan -de leer van het evenr-edise_nptsoffeE _ e_ herverdelingselementen buitensluit, niet behoeft te imBliceren dat da_arom ook. d herverdeling van het inkomen buiten
discussie wordt geplaatst. De definitie heeft siechts -ee - En-der-

scheidende func_tle_.

De definitie van het draagkracht-be_grip,--zoals (le-ze is geforelle.erd__door Cohen Stuart, waarbi i de_ nu-ttigheld_yan_ hat "draqende" inkomen als maatstaf van draagkracht wordt _genomen, heeft
haar beperkingen. De_ maatst_af_Yan _39hell. Stu.a-rt. gaat uit.van -de
nuttiqheid die het inkomen als zodaniq op.1.eyert. .De genot@bele-

ving van

de buiten het proces van inkomensvorming -9gt.ontatane
zaken speelt voor het bepalen van het evenredige nut_spffer _dgE-halve qeen rol. De afbakening van het fiscale inkomensbegria .is
om die reden ook voor de inhoud van het draa_gkraghtbeginsel van

kling·Zou men na een

-

mijns inziens

wat

geforceerde

-

redene-

ring tot de conclusie komen dat vrije tijd een soort inkomen in
natura is, dan dient het genot van vrije tijd onderdeel van het

evenredige nutsoffer te zijn. Vrije tijd en beloning in geld
kunnen elkaars substituten zijn. In het economische leven wordt
deze realiteit erkend en komt de opoffering van nut wegens be160

perking van vrije tijd tot uitdrukking in de toekenning van
overwerktoeslagen en dergelijke.
Met deze mogeli jke benadering heb ik moeite. De hoeveelheid
beschikbare tijd zie ik niet als bestanddeel van het inkomen. Ik
kom hierop in hoofdstuk 9 terug. De beschikbare vrije tijd heeft
veeleer betrekking op de vraag op welke wijze men zijn inkomen
heeft verdiend. In die context is het van belang of men een inkomen heeft vergaard door een volle werkweek hard te ploeteren
of dit in een achternamiddag heeft verworven. Voorts is relevant
de mate van risico dat men gelopen heeft bij de verwerving van
het inkomen en de wijze waarop het inkomen werd verkregen (ge-

vaarlijk, ongezond of onprettig werk). Deze elementen spelen
voor de draagkracht echter geen rol, hetgeen echter niet wil
zeggen dat ze daarom voor de belastingheffing onbelangrijk zijn.
Via het beginsel van de bevoorrechte verkrijging kunnen zij van
invloed zijn op het belastingbedrag. Als elementen van draagkracht worden zij hier uitdrukkelijk afgewezen.

7.3.1.

Het beginsel van de bevoorrechte verkrijging

De Langen heeft _onderkend

dat op het terrein _y.ap._.de inkomensvor-

minq een zelfstandiq beqinsel werkzaam is; het--beginsel. van de

Hj,19mschrijf_t dit beginsel als volgt:
"Indien bij_het _x--rkrijgen van een bate dZ-Q4krijger in--ee-<-be-

bevoorrechte yeEkrijging.

voorreqhte positie verkeert in vergeliiking met anderen-, mag 9gn
spaciale belasting in verhouding tot de SFoolte van die bate
worden geheven" (25). De Langen vermeldt als negatieve variant

van het. beginsel_ van he.yeerregbte_ verkrijaing het onde_rke.ginsel
van de.mgnizame. verkri j ging. Op grond van dit beginsel blijkt de
belastingwetgever een extra belasting te leggen op het inkomen
dat wordt geacht op een bevoorrechte wijze (bijv. met geringe
inspanning) te worden verkregen.

In de sfeer van de primaire -inkomensverdeling spelen de inspanningse f fekten uiteraard eveneens een rol. In de Interip-npla
Inkomensbeleid maakt het. kab-i-De-t.-Den Uy.1. een gnder.scheld_.tliss 9
en de niet-c-ompenserende
de compenserende inkomensverschillen
inkomensverschillen. Als aanvaardbaar beschouwt de regering de
compenserende inkomensverschillen, fi-jBde de. v-eyschille). -dle _hwl
oorzeAk_yinden-iA- de-inspannin6.ell ya_armee het_inkomen-w.or4-t_Yerworvgn-- gf in de offers waarmee de_ inkomensverwerving gepaard
gaat· Hierbi j kan worden gedacht aan lange arbeidsduur, ongunstige werkuren, onaangename arbeid (stank, lawaai, vuil), relatief grote lichamelijke of geestelijke inspanning, duur van het
produktieve leven en, tot OP zekere hoogte, verantwoordelijkheids- en risiko-aanvaarding.
Het kabinet-Den Uyl bestempelt tot niet-compenserende inkomensverschillen de verschillen die ontstaan uit inkomens v rwer-_
vende faktoren die men niet heeft "verdiend", maar "in de _schpot
geworpen" heeft gekregen. Deze verschillen acht het kabinet
principieel onaanvaardbaar. In de eerste plaats wordt gedacht
aan faktoren als traditie, sociaal milieu, relaties e.d. Daar161

naast kunnen de faktoren als aanleg, natuurlijke voorsprong en
opleiding een rol van betekenis spelen (27). Het criterium voor
--.
de bestempeling tot
"compenserende" of "niet-compenserende"
faktoren zal
in
de
gevonden moeten worden
systemen VAIl
functiewaardering.
Wanneer de toepassing van het beginsel van de bevoorrechte
verkrijging verschuift van de secundaire sfeer naar de primaire
sfeer (zo men wil: van netto naar bruto), dan zal men er ten
aanzien van de compenserende inkomensbestanddelen rekening mee
moeten houden dat deze moeten worden gebruteerd. Dit levert problemen op bij de toepassing van een progressief tarief· Stel
bijvoorbeeld dat drie inkomensgenieters A, B en C met belastbare
inkomens van resp. f.30.000, f.60.000 en f.120.000 een netto
inkomenstoeslag van f.10.000 zouden moeten verdienen op grond
van het compensatie-effekt, dan zal op basis van tariefgroep 4-0
van het jaar 1978 aan A f.16.887,- moeten worden uitgekeerd, aan
B f.25.458 en aan C f.32.913. Afgezien van de complexe berekeningsproblematiek heeft de brutering tot nadeel dat het marginale tarief tot hoge percentages oploopt. A gaat van 32% naar 50%,
B van 59% naar 64% en C van 67% naar 70%. De inkomensaftrekken
(persoonlijke verplichtingen, buitengewone lasten en giften)
leiden daardoor in verhouding tot te grote belastingreducties.
Stel
dat
B
m&t
inkomenstoeslag wegens
compensatie-effekt
f.60.000 plus f.25.458 is f.85.458 verdient, terwijl D zonder
inkomenstoeslag wegens afwezigheid van dit effekt f.60.000 verdient. Beiden hebben f.10.000 hypotheekrente betaald. B geniet
een belastingreductie van f.6.338, terwijl D slechts een reductie ontvangt van f.5.211,-. Consequente toepassing van het

draagkr-achtbegin e-1 _leidt tot de conclusie dat- dergelijke inkomenstoeslagen ter compensatie van -Begatj.ef nut bij _ de _ji.nkomens-

verwerving in wezen onbelast zouden moeten blijven.,.Qmdat. .geen

sprake is van een draaqkrachtverhogend inkomen. Het al of niet
genieten van compensatie-inkomen. is _slichts 'zan .belang...3,oar-. de
toepassing van het beginsel van de bevnorrerhfe _yerkrijging.
Vaak vloeien beide beginselen in elkaar over en worden het
draaqkrachtbeginsel en. het buitmnkansbeginsel.beschauld.als. de
samenstellensf_. -d-elen van de._"ability to pay". Dptiger stelt
hieromtrent:
"Ik zou het draagkrachtsbegrip in beginsel ruimer willel]- opvatten en daaronder ook willen begrijpen de wijze waarop overschot
of vermogensvermeerdering is verworven. Daarbij spelen factoren
een rol zoals de mate van adk ;i,d,S-An.Snanning--en_llet risico waarmede het \90«eel is verworven. Meer in het algemeen zou ik willen stellen dat men dan de financi€le draagkracht, het vermogen
9ln be)/wrilag. L)*Qtalen._ ni.et. alleen doet afhangen van de groot-

te van de verworven voordelen, maar het ook acht toe te nemen
naar gelang -519 --per&09nlijke inzet yoor_ de verwerving van voordeel kleiner is" (28).
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7.3.2.

Het profijtbeginsel

Het profijtbeginsel houdt indat de_belasting wordt geheven naar
rato van__bet_ profijt dat men van de overhei-4sd-iensten geniet. De

belastingheffing fungeert hier als benadering van het prijsmechanisme voor individuele goederen, of, in de vorm van het schadevergoedingsbeginsel,als correctief van het prijsmechanisme.

Dit verdelingsbeginsel bevat in

ziln

zuivere vorm_ geen draag-

krachtelementen.

7.3.3.

De

verteerbaarheid van het inkomen en de draagkracht

voor toepassing in
afgemeten

aan het

inkomstenbelasting wordt de drag.gkracht
inkomen Er wordt, zoals werd opgemerkt, bi j
de

toepassing van de leer van het

evenredige

nutsoffer, impliciet

aangenomen dat het gehele inkomen voor vertering beschikbaar is
en Qok _werkeli jk wordt verteerd. Eveneens is reeds opgemerkt dat
de nuttigheidsbeleving pas door de_ consumptie_-yflrl__*11 -ink-omen

kan worden gerealiseerd en dat ook een consumptiebelasting dus
zou kunnen worden gebaseerd op de leer _van het evenredige nutsoffer. Omdat in de praktijk zeer vele inkomensgenieters een gedeelte van het inkomen sparen, sluit een consumptiebelastiog
zelfs beter dan de inkomstenbelasting aan op de leer van het
evenredige nutsoffer. Wordt gekozen voor de inkomensvariant van
de leer van het evenredige nutsoffer, gebaseerd op de vooronderstelling van de _afwezighejA _van besparingen, dan gaat er in het
geval dat .er._w&1 besparingen zijn een inconsequentie ontstaan
omdat eveneens de opbrengsten van _de _ esparingen in het inkomen
worden begrepen. Er_wordli-_9B..(*j. --Keden in de inkomstenvariant
van de leer van het evenrediae nutsoffer miir h-lagting Crh,vpn
dan in de consumptievariant; een ongelijkheid overigens, waarop
ook Cnossen reeds heeft gewezen (29). Daar waar de vrije verteerbaarheid van het inkomen in het geding is, wordt de inconsistentie van de inkomensvariant kennelijk scherper aangevoeld. In
de wetqeving is immers een tendens waarneembaar die de inkomstenbelasting terugbuigt in de richting van een consumptiebelasting door aandacht te schenken aan de verteerbaarheid .von het

plaatsen sluipt het_ verteerbaarheidscriterium_de Wet IB binneb In de winstsfeer is het aspect van de
verteerbaarheid ingebouwd door de diverse doorschuiffaciliteiten
of door toepassing van het voorzichtigheidselement van het goede
koopmansgebruik (direct-costingarresten; ruilarresten en substantialistische voorraadwaardering).

inkomen.

Op

diverse

Ook buiten de winstsfeer kennen we soortgelijke faciliteiten, die, hoewel ze worden gebaseerd op het welvaartbeginsel, in
feite kunnen worden gezien als uitvloeisel van het beginsel van
de verteerbaarheid van het inkomen. Met name kan hier warden gewezen op de "omkeerregel" van artikel 11 Wet LB. Ingevolge deze

regeling worden niet de aanspraken om na verloop van tijd of onder voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen belast, doch de toekomstige uitkeringen.
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Een zeer duidelijk voorbeeld van toepassing van het verteerbaarheidscriterium in de inkomstenbelasting was de per 1 januari
1971 ingevoerde zelfstandigenaftrek (art. 14a IB) die heeft bestaan tot 31-12-1972. Deze maatregel werd aangekondigd als een
bijzondere tegemoetkoming aan de positie van zelfstandigen die
genoodzaakt zijn een deel van hun belastbaar inkomen in de onderneming te investeren, waardoor dit deel van het inkomen in
feite niet beschikbaar is voor consumptieve uitgaven.
De verterinq als obiect van belastingheffing heeft een lan-gere historie dan het_ inkomen. Verteringsbelastingen treft men
in diverse vormen in de fiscale geschiedenis aan (30). Om doel-

matighelets.redenen heeft de_ wetqever meeatal niet het ver.12ruik
zelf, doch de bestedingen die leiden tot het verbruik als object

van heffing gekozen. Men kan onderscheiden de algemene verbruiksbelasting die, zoals de Wet op de Omzetbelasting 1968,
niet rechtstreeks bij de verbruiker, doch bij de ondernemer
wordt geheven en de directe algemene verbruiksbelasting die
rechtstreeks van de verbruiker wordt geheven. Een indirecte verbruiksbelasting is in beginsel minder geschikt om als progressieve verbruiksbelasting te worden geconstrueerd. Bij een directe verbruiksbelasting kan in principe wel een progressieve
struktuur worden ingebouwd.

7.4.

HET VERBRUIK ALS MAATSTAF VAN DRAAGKRACHT

De leer van het evenredige nutsoffer op basis van de inkomensvariant is in de zestiger iaren in Nederland onderwerp van kritiek
qeworden. In 1964 opent Stevers de discussie met het naar voren
schuiven van de verbruiksbelasting als alternatief voor de inkomstenbelasting (31). Naar zijn mening is het belastingsysteem
steeds te eenzijdig afgestemd geweest op het vraagstuk van de
welvaartsverdeling, waardoor de andere doeleinden van de belastingpolitiek onvoldoende aandacht hebben gekregen. Hij komt tot
de conclusie dat in de ondernemingssfeer de winst als grondslag
van de belastingheffing leidt tot een afremming van de efficienCy:

"Wil men nu de belasting hanteren als instrument om de efficiency en de optimale allocatie van produktiefaktoren te bevorderen,
dan dient niet de winst als belastinggrondslag te worden gehanteerd. De grondslag dient dan te zijn: het beslag dat de onder-

neming legt op de produktiefaktoren, meer concreet: de in dat
jaar aangeschafte investeringen in vaste activa, de toeneming in
voorraden en de verschuldigde loonsom over dezelfde periode, de-

ze laatste inclusief een toegerekend loon voor de leider van de
persoonlijke onderneming" (32) .
Bij de uitwerking van het belastbare object gaat Stevers,
in navolging van Kaldor (33), uit van het inkomensbegrip uit de
inkomstenbelasting. Dit inkomen wordt vermeerderd met het kassaldo aan het einde van het jaar en de opbrengst van de vermogensbestanddelen welke zijn verkocht en verminderd met de prijs
van de aangekochte vermogensbestanddelen en het kassaldo aan het
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begin van het jaar. Per saldo resteert het verbruik. Het pleidooi van Stevers ygor een_vert_e_Fingsbelasting is niet gefundeerd
qp een verdelingsbeginsel, doch op het welyaartke_ginsel.
De voorstanders van de ver_teriog@belasti.nq wi iz-en veelal op
de fiscaaltechnische vereen_youdiging_ di9 deze .be]:astingheffing
meebrengt. Deze ygordelen worden terecht door Brull stark geref
lativeerd: (34)
"Hoewel naar het mij voorkomt, elke onbevangen lezer van Kaldor

zal moeten toegeven, dat een uitgavenbelasting verre superieur
is aan een inkomstenbelasting, en niet slechts om haar economische merites, slaat de in de praktijk staande belastingkundige
de schrik om het hart, als hij bij de praktische uitwerking alle
uit de inkomstenbelasting bekende problemen in hun spiegelbeeldsituatie ziet herverschijnen en dit niet alleen. Gebiologeerd
door de noodzaak van een steile progressie verschijnt een jaarlijkse heffing bij wijze van aanslag, gebaseerd op uit vermogensvergelijking afgeleide consumpties, waardoor wij terecht komen bij het spiegelbeeld van Von Schanz: een Reinvermogensabgangssteuer. Juist een dergelijke heffing echter is in onze
sociale structuur door haar inquisitoir karakter ten enenmale
onaanvaardbaar - gelukkig, mag men wel zeggen".
Ook Van Dijck heeft een open oog voor de uitvoeringstechnische voordelen. Hij stelt: "Voor een verteringsbelasting is de
winst uit onderneming niet belangrijk. Het komt aan op de geldstroom en de stroom van consumptieve diensten, die uit de onderneming naar de ondernemer zijn gevloeid. Het gaat dus om de onttrekkingen, die een ondernemer verricht. Vermogensvermeerderingen, die in de onderneming blijven, zijn voor de verteringsbelasting niet van belang. De verteringsbelasting moet dus uitgaan niet van de winst, maar van de onttrekkingen, van de toevloed uit de onderneming naar de ondernemer. Indien de ondernemer zijn onttrekkingen niet consumeert komen deze in de vergroting van zijn kasmiddelen tot uitdrukking, zodat per saldo alleen belast worden de geconsumeerde onttrekkingen. De belastingtechnische gevolgen van het verlaten van de maatstaf "winst" en
het aanvaarden van de maatstaf "onttrekkingen" zijn enorm. Alle
problemen over waardering van voorraden, afschrijving op bedrijfsmiddelen, waardering van schulden en omvang van reserves
zijn op slag verdwenen. De voortdurende attentie van de ondernemer voor het minimaliseren van zijn belastingverplichtingen door
het kiezen van de juiste mogelijkheden is niet meer nodig. Het
bedrijfsbeleid wordt niet meer beYnvloed door fiscale overwegingen. Ook de fiscale problematiek van de overdracht en overgang
van ondernemingen - een van de moeizaamste onderdelen van de
fiscale winstberekening - verliest praktisch alle betekenis"
(35).

Van Dijck acht de uitvoering van een dergelijke belasting
nog eenvoudiger dan de Dividend- en Tanti&mebelasting, omdat het

fiscaal niet meer relevant is of de uitkeringen uit de winstsfeer dan wel uit de kapitaalsfeer afkomstig zijn. Zijns inziens
ligt hierin de reden besloten dat deze belastingheffing met haar
betoverende eenvoud reeds om de eenvoud zelve met welwillende
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doch kritische ogen moet worden bekeken. Het uitgangspunt , dat
het verbruik en niet het inkomen als object van belastingheffing
moet fungeren, toegepast in de niet-ondernemingssfeer, leidt
volgens Stevers en Kaldor tot het gevolg dat de draagkracht Kaldor en Stevers spreken van "spending-power" - aan de hand van
meer objectieve criteria kan worden bepaald die tot uitdrukking
komen in de consumptieverschillen. Naast het al of niet permanent, regelmatig of welvaartsvast zijn, is naar hun mening de
welvaartbetekenis van een inkomen ook sterk afhankelijk van de

mate waarin het beschikbaar is voor consumptieve
(36).

aanwending

Het draagkrachtbeginsel als verdelingsbeginsel kan, zoals
is opgemerkt, zeer- 'tel leiden tet-_29El__ke-uze vf het yerbruik als maatstaf van draagkracht. De verbruik
sbelasting...kan

reeds

derhalve ook los van de welvaartsoverwegin.gen en uit_vge«ngs-technische argumenten worden verdedigd. Cnossen ( 37) verdedigt
de consumptiebelasting met een beroep op het gelijkheidsbeginr
sal• Naar zijn mening moet in een beginkansen-egaliserende maatschappij de contante waarde van de totale belastingverplichting
gelijk worden gemaakt voor mensen met gelijke inkomensverwervende kansen aan het begin van hun leven. Uitsluitend een consumptiebelasting legt bij gelijke kansen maar verschillende consumptiepatronen een gelijke belasting op (38). Naar de mening van
Cnossen past een belastingheffing die aansluit bij de consumptie
beter bij het huidige tijdsgewricht, waarin de consumptie centraal pleegt te staan. Zijn uitgangspunt, dat de mensen eerder
belast verdienen te worden naar rato van hetgeen zij van de ge-

meenschappelijke dis gebruiken dan naar rato van hetgeen zij
daartoe bijdragen, werd ook door Kaldor en Briill aangehangen.
Deze benadering sluit naar mijn mening ook beter aan bij de ethische probleemstelling van de verdeling van de goederen waarin
niet het potentiole doch het feitelijke beslag op de goederen
centraal staat. Voorts kan er in dit verband op worden gewezen
dat de gevoelens van jalouzie sociaal-psychologisch beter kunnen
worden verklaard door de verschillen in welvaartsuitingen dan
door verschillende bestedingsmogelijkheden. Hobbes verwoordde

dit in de stelling dat een verteringsbelastin
g beter aansluit
bij het relevante verschijnsel dat niet door het inkomen te vergaren beslag wordt gelegd op een deel van de maatschappelijke
koek, doch door te consumeren.
Zou men de consumptiebelasting daadwerkelijk willen invoeren, dan moet evenwel eerst een aanvaardbare oplossing worden

aangedragen voor de complicaties die door Van Dijck in kaart
zijn gebracht (39):

1 · Vanwege de noodzaak de saldi van de geldstromen in de vermogenssfeer vast te stellen, neemt het aantal werkzaamheden bij
de aangifte toe. Een bevredigende oplossing voor het probleem
van de kleine inkomens is niet gemakkelijk te vinden.

166

2. Goederen die zowel dienst kunnen doen als consumptiegoed,
alsook als belegging kunnen worden aangehouden (onroerend
goed, antiek, kunstvoorwerpen etc.) maken een gedetailleerde
regeling noodzakelijk.
3. Evenals de a-periodieke inkomsten, maken a-periodieke verteringen een bijzondere regeling noodzakelijk in een progressieve verteringsbelasting.
4. De marginale tarieven worden wegens de onbelastbaarheid van
de besparingen tot 300% en meer opgeblazen, hetgeen leidt:
a) tot perfectionistische wetgeving;
b) vergroting van het aantal procedures;
c) toename van het rendement van fraude.
5. In grote mate zal worden getracht om de priv6bestedingen een
bedrijfsmatig karakter te geven.
6. Een dergelijk systeem van belastingheffing kan niet worden
ingevoerd in een open economie te midden van landen met een
belastingheffing naar winst of inkomen, vanwege de daardoor
ontstane doublures en lekken in de belastingheffing.
7. De invoering van een verteringsbelasting leidt tot grote
overgangsproblemen, omdat voorkomen moet worden dat een reeds
belast inkomen bij de vertering nd invoering van de verteringsbelasting nogmaals belast gaat worden.

Voorts is het, omdat het inkomen gemakkelijker te isoleren
is dan het gebruik, naar mijn mening in een progressieve verte-

ringsbelasting gemakkelijker mogelijk het belastbare feit te
verschuiven dan in een inkomstenbelasting. De vader met een hoog

belastbaar verbruik zal zijn vakantiewoning laten kopen door
zijn meerderjarige zoon met aan hem daartoe geleend geld. De
zoon wordt dan geacht de gebruiker te zijn. Met andere woorden:
een verteringsbelasting sluit niet aan op de werkelijke verbrui-

ker doch is gebaseerd op de fictie, dat degene die de aankoop
verricht tevens de toekomstige verbruiker zal zijn.
Door introductie van draaqkrachtverminderende uitqaven. _d:ie,
zoals Cnossen doet ( 401, 9p de onzuivere consumptie in aftrek
kunnen wordeM toegelaten, en door invoering van vrijgestelde,
resp. lager belaste verteringen, kan de verbruiksbelasting h t
karakter van een draagkrachtbelasting krijgell..Dj:t._933-t_-evenwel
ten koste van de eenvoud f 41).

De verteringsbelasting gaat_uit Yan_de-_gulden„_-_is

-1

gulden-

reqel op basis van de historische. aanschaffingsprijs. Toeneming

van de gebruikswaarde door prijsstijging van het vervangende
goed wordt in de consumptiebelasting niet belast. Pas wanneer
een duurzaam gebruiksmiddel zou worden afgestoten en met de opbrengst ervan een naar verbruikswaarde gemeten gelijkwaardig
produkt zou worden gekocht, zal in tijden van inflatie bij de
aanschaffing van het vervangende goed over de gestegen prijs bij
gelijkblijvende gebruikswaarde belasting worden geheven. Dit kan
ertoe leiden dat een op zichzelf gewenste vervanging uitblijft.
Bij onroerend goed kan dit leiden tot daling van de arbeidsmobiliteit. De theoretisch jlliste invoering van een vfr-teringsb laet;in g op basis van vervanginqswaarde zou van de geschetste ver167

eenvoudiqing echter weinig overlaten. De consumptiebelasting is
dus niet altijd inflatieneutraal. Degene
die op een later tijdstip een duurzaam consumptiemiddel aanschaft dat duurder is geworden bij overigens gelijkblijvende prijzen, betaalt
relatief
modr consumptiebelasting over dezelfde nutsprestatie dan degene
die eerder tot aanschaf kon overgaan (42).
De verteringsbelasting heeft nog
bilzondere aspecten bii de
verdeling van de quasi-collectieve goederen. Het qe- of verbruik
an_-.de.ze-JEEdeIen_zal _bil taepassing_yan .een verhruiksbelast:ing

QDbelast blijven. De heffinqsbasis word--d. ardo_or amaller._.en...de.
heffing drukt relatief zwaarder op deqenen die
niet kunnen- -Bro-

fiteren van de beschik»arheid van -dpze gge.deren.
Belastingheffing naar draaqkracht zou naar miin mening uit
rachty-aadigheidsoverweqingen de voorkeur kunnen qeven aan een
yerteringsbela»sking· Deze keuze kan prhter tnt Ppn aan,ipnl ijkp
vermogensaccumu»«e leiden- Elle _012 _haar beurt tot belangrijke
maqhtsconcentraties in de samenleving kan . lgiden. Zolang hiervoor geen _a-qe-3986 9plossing voor handen
is, is voorzichtiqheid
geboden. Voorts is de fiscaal onqehinderde vermogensvorming ken-

nelilk in strl id met het rerhtRgevoel, nmaat h0+ hohhBn v;,n ..=·rmogen als zodaniq als een bron .van draagkrag
ht wordt aange-m.erkt x
hitqeen trouwens ook als rechtsgrond voor _dQ..AEarmagensbelasting
wordt aangevoerd. Een vermogensbelasting naast een consumptiebelasting doet echter tegenstrijdig aan. Een vermogensbelastingheffing kan men immers, conform
onze oude Vermogensbelasting
1892, beschouwen als een belasting op de vermogensinkomsten. Dit
impliceert dan een "dubbele" belasting conform de gang van zaken
bij de inkomstenbelasting; een gevolg waartegen de aanhangers
van de consumptiebelasting zich zo fel keren (43). De consump-

tiebelasting verliest dan haar typische kenmerken. Omdat een

vermogensbelasting kennelijk nog sterk verankerd is in het
rechtsgevoel en om uitvoeringstechnische overwegingen is een 0verschakeling van een winst- en inkomstenbelasting naar een verteringsbelasting (nog) niet wenselijk. De vermelde complicaties
zijn immers dermate zwaarwegend dat een radikale overschakeling
voorlopig meer nadelen dan voordelen met zich lijkt te brengen.
Wel zie ik mogelijkheden om geleidelijk naar een consumptiebelasting toe te groeien. De huidige inkomstenbelasting is immers geen pure inkomstenbelastinq meer. Op diyerse .12140.tamn
wordt rekening_ gehouden met de verteerbaarheid-van.h.et
. in,159In-@D,
Het verteerbare inkomen wordt hoe langer hoe meer tot maatstaf
van draagkracht genomen. Een verdere doorgroei in de richting
van de verteringsbelasting kan worden gerealiseerd door besparingen ten laste van het inkomen te laten vormen op zgn. fiscale
spaarrekening of effectenrekening conform de gang van zaken bij
lijfrentepolissen. Op deze wijze kan men desgewenst geleidelijk
naar een verteringsbelasting toegroeien. Een belangrijk probleem
is evenwel de definiuring van het begrip "verteerbaar inkomen",
omdat dit begrip in hoge mate wordt bepaald door subjectieve e-

lementen. Dit verschijnsel is ons reeds bekend vanuit de be-

drijfseconomie bij toepassing van de vervangingswaardeleer, waar
het subjectieve inzicht van de ondernemer bepalend wordt geacht
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voor de vraag of sprake is van uitkeerbare winst. Omdat de belastingheffing moeilijk met dergelijke subjectief bepaalde begrippen kan werken, zal de wetgever de niet-verteerbaarheid nader moeten afbakenen.
WIE IS DE DRAAGKRACHTIGE 7

7.5

n § 5.4. werd reeds gewezen op het probleem vam de toerekening
van-_-de draagkracht aan de personen. Cohen Stuart heeft omtrent
de invloed van de samenleving in gezinsverband opgemerkt (44):
"Er is geene reden om voor een gehuwd man een geheel andere
soort nuttigheidslijn aan te nemen, dan voor ongehuwden. Neemt

men eenmaal, als eene, waarschijnlijk niet al te veel van de
waarheid afwijkende, onderstelling aan, dat het genot, door elk
volgend (gelijk) bedrag verschaft, omgekeerd evenredig is aan
het reeds bezeten inkomen, dan is er geen reden, om dit niet
evengoed voor gehuwden en ongehuwden te laten gelden. Alleen zou
er verschil kunnen zijn in de schaal, waarop de lijn moet getekend worden, d.w.z. de hoeveelheid genot, die een gulden meer,
bij zeker inkomensbedrag4 verschaft zou voor beide categorieMn

versF illend
onze
an

kunnen

zijn"1

huidige tariefstruktuur worden de huwelijkse staat,

kindertal, invaliditeit etc. ingebouwd in de belastingvrije somil
Op de belastbare som wordt dan het schijventarief toegepast, dat
voor alle categoriedn belastingplichtigen hetzelfde verloop
heeft. Voor de personen die deel uitmaken van een gezin zijn
verschillende heffingssystemen
voorhanden

i·

t

-.

1 9) gezinsbelasting:
De collectiviteit van de gezinsleden is voor deze belastingheffing het uitgangspunt (joint tax principle). Aannemende dat het

.,r

inkomen van de man im en het inkomen van de vrouw iv is, dan
wordt het verschuldigde belastingbedrag: t (im+iv)71

0

.--

fb) gezinsbelasting met beperkte verzelfstandiging:
De belasting wordt geheven als een gezinsbelasting, doch
de inkomensbestanddelen worden bij een bepaald gezinslid
standig belast. ]

bepaalzelf- »)

c) splitting-system:
'-Het totale gezinsinkomen wordt omgeslagen over de gezinsleden

c

eventueel aan de hand van verhoudingscijfers (voor kinderen uit

bepaalde leeftijdsgre.epen) .

t(1/2 im + 1/2 iv). _jl

De

verschuldigde belasting is: 2 x

Ld) individuele belasting:

Elk van de gezinsleden betaalt belasting over,zi j n eigen inkomen: t= tm+tv

waarbij tm = t im en tv = t iv· 3
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»>

*\Let
4, J *P r
Cpe stelselkeuze zou fiscaal indifferent zijn:

./.

1. Als er geen verschillen zouden bestaan tussen de belastingvrije som van gehuwden en ongehuwden;
2. Als er slechts &6n belastingtarief zou zijn;
473. Als de draagkrachtverhogende factoren die verband houden met
gemeenschappelijke huishouding, zoals de kostenbesparing,
- de
zouden kunnen worden ingebouwd in het inkomensbegrip;
4. Als de draagkrachtverminderende posten, zoals de buitengewone
kosten, de forfaitaire bijtellingen en aftrekken voor de gezinsleden hetzelfde zouden uitwerken als voor de niet-gezinsleden
r

3

emdat in de huidige situatie niet aan deze voorwaarden wordt
voldaan, wordt de keuze "gehuwd of ongehuwd" mede door fiscale

huwen
of van
motieven
bepaald.
De beinvloeding
van
dehuwelijk
keuze om kan
wel bewust
of niet
te
de rolverdelin
g binnen
het
door

zijn nagestreefd (nevendoel van de belasfiscale
) tingheffing),
doch kan ook een onbewust gevolg van de heffing
de

wetgever

zijn
7.5.1

Belastingvrije som

oor

Cohen Stuart is reeds naar voren- geb_racht dat-_het kes»ansminimum geen draaqkracht geeft. Tot op heden is _deze gedachte
actueel gebleven. In de tariefstruktuur wordt voorzien in de af-

trek van een
staansminimum
komensbeleid
duidelijk dat
sieschroef

belastingvrile som. De mogelijkheden om een bein te bouwen zijn beperkt. In de Interim-nota Inwordt dit realistisch onder ogen gezien. Het is
bij een relatief hoog bestaansminimum de progres-

bij

de

huidige

belastingdruk

zeer

snel

dol

gaat

draaier-j

In dd' Interim-nota Inkomensbeleid wordt gesteld:
"Nog afgezien-yan ander« 90pecten *Le hier een_ rol_. spAlen- valt

echter wel te bedenken dat optrekkinq van de belastingyrije sommen -tpt -het. min:Lmumi»nlsom€n een ingrAPP._in de.inkgmstenbelasting
12etekerl:11 _(lid-voor de 091)Quw van het tarief grote_gexalgen-heaftOp basis van het minimumloon, zoals bepaald voor het jaar 1975,
zal een doorlopende voetverhoging toch al snel een budgettair
offer in de orde van grootte van 7 A B mld. vergen. Compensatie
daarvoor in de sfeer van de inkomstenbelasting door een hoger
marginaal aanvangstarief, versnelling van de marginale progressie en een tot een hogere top doorlopend marginaal tarief, lijkt
slechts op beperkte schaal mogelijk. Een volledige budgettaire
compensatie in het tarief zou betekenen dat de marginale progressie boven de verhoogde belastingvrije sommen grotendeels
verdwijnt. Het marginale aanvangstarief zou nl. op 50 pct. gesteld moeten worden en zou bij een belastbaar inkomen van ruim
f.45.000,- moeten overgaan in het huidige marginale tarief van

58 pct. Met een zodanige operatie zou de draagkrachtgrondslag

vrijwel aan het tarief komen te ontvallen"
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(45) .

Men kan hieruit drie verschillende conclusies trekken:
a) het minimum-inkomen is hoger dan het bestaansminimum en geeft
als zodanig een bepaalde draagkracht;
b) men hgudt de progressie _irl_sta-nd door een belastingbiidrage
te

eisen zelfs

van

degenen_-flie -geerl «aagkratqhL hebben*

In

dit geval draait de progressie echter dol als de desbetreffende aanslagen op grond van het onvermogen om ze te betalen
worden afgeschreven of worden afgewenteld op de gemeenschap
via de Algemene Bijstandswet;
c) het inkomen is niet het enige criterium voor de verdeling van
de belastinqdruk.

De verhouding tussen de belastingvrije som voor
ongehuwden
en gehuwden is 78:100. Deze verhouding is voor ongehuwden relatief gunstiger dan bij de AOW-uitkeringen, waar de ongehuwde f
70% van de gehuwdenuitkering ontvangt.
Tabel 7.4. Samenhang minimumloon en belastingvrije sommen

(1)

jaar

1973
1974
1975
1976
1977
1978

(2)

(3)

(4)

wettelijk
minimumloon
incl. vakantietoeslag (46)

belastingvrije
som (tar.3)
ongeh. gehuwd

12.244,90
14.406,84
16.750,42
18.750,68
20.088,82
21.799,75

5.180
5.611
6.073
6.574
7.085
7.488

6.640
7.192
7.786
8.428
9.083
9.599

(3) in % van
(2)

ongeh. gehuwd

42,3
38,9
36,3
35,1
35,3
34,3

54,2
49,9
46,5
44,9
45,2
44,0

Luit bovenstaande tabel blijkt dat. de betekenis van de belastinqvriie som niet gelijk kan worden gesteld aan die van het bestaansminimum, omdat de belastinqvriie som duideliik beneden dit
Het minimumloon leidt tot belastingheffing en moet
niveau
derhalve bruto worden uitgekeerd. Wijle typeert deze situatie
alsvolgt: (47)
"Aldus bezien slinkt de wezenlijke sociale betekenis der belas-

ligt

tingvrije sommen tot nihil. Hun betekenis ten aanzien van de
groepen A en B (de groepen waarvan het inkomen beneden het sociale minimum ligt; L.S.) blijkt slechts van administratief-psychologische aard: hoe hoger de belastingvrije sommen, des te lager de brutobedragen van minimumloon en (andere) sociale uitkeringen, het aantal aanslagen, verzoeken om kwijtschelding c.q.
om bijstand, kortom hoe minder (officidle) afwenteling van belasting op werkgevers (minimumloon), overheidsmiddelen (A.B.W.)
of fondsen (A.O.W. enz)".
heeft ook gewezen op de arbitraire

GRile

bepaling van

de Condjarf

linge verhouding der) belastingvriie bedragen. Hij geeft tal van
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C,

vindplaatsen in de Handelingen van de Tweede Kamer waaruit zulks
Ik citeer nogmaals uit diens brochure: (481_

blijkt

"Deze willekeurigheid kan, wat de absolute hoogte der belastingnog wel worden verdediqd met een beroen
sommen betreft,
op...belastingpolitieke en budqettaire overweginaen._ Wat _helmfl
hun onderlinge kwantitatieve verhoudingen liikt zii niet qoed te

vriie
1

praten: het qaat

immers om een objectieve henadpri ng van gihjpr-

tieve draaqkrachtverschillen uit hoofde van persaonlijke_omstan=
diqheden. En de enige waarborg voor objectiviteit in de onderhavige benadering is te vinden in de mate van eensgezindheid omtrent bedoelde subjectieve waarderingsoordelen, welke vatbaar is
voor associatie met het begrip "gesundes Volksempf inden". Voor

L

deze,

m.i. te wankele fundering heeft men van regeringswege ge-

nerlei schaamte of excuseringsbehoefte aan de dag gelegd. Integendeel: steevast heeft de Regering in dit verband het nut van
empirische gegevens als budgetonderzoekingen e.d. ontkend, zulks
in tegenstelling tot de volksvertegenwoordiging:1

e fiscale

L C.
_ OV

wetqever

heeft zich bij de._forlnulering. van„-de_he-

r-laitingvri je som slechts .door economische dwang laten lei den.j
Het wekt dan ook_ gqen verbazing dat juist de belastingvri.je samr

j

L.men het doelwit van pressiearoegen en van op stemmenwinst_ger
richte politici. zijn geweest--_en dit zullerl hlijve#3 Het is aan
te bevelen de belastingvrije som niet langer willekeurig te be-

Y.

kader
ook
moet
worden
getracht
meer
te krijgen in
van
de
<
naderen
doch
mede
te laten
steunen
opbegrip
budgetonderzoek,
welk
de besparing die het gevolg is van een gezamenlijke
grootte
van
£-1

c-/ huiphoudin61

Lwanneer men de theoretische tariefstruktuur op basis van de
formule van Cohen Stuart vergelijkt met het schijventarief dan
blijkt dat, uitgaande van gelijke inkomens, voor de ongehuwde
tot hogere inkomenscategorie@n dan bij de gehuwde het geval is
geldt, dat de werkelijke gemiddelde belastingdruk lager is dan
van de theoretische belastingdruk. Ook blijkt dat, naarmate het
inkomen hoger wordt, de gemiddelde belastingdruk van de gehuwde
en ongehuwde, vanwege het afnemend relatieve .hplang van de belastingvrije som, elkaar naderen. Zie

tabel 7.51
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Tabel 7.5: Vergelijking belasting tussen gehuwden en ongehuwden
(tariefgroep 2) tarief 1978).

gemiddelde belasting

c
%
_8
.c

gemiddelde belastingdruk
a . gehuwd
b . ongehuwd

a
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000

b

11,7

17,1

22.6

27.0

31.6

35.6

38.7

a in %

94.2

63

72

95.6

63

70

62 69
61 68
61 68
61 68
61 68

120.000

47.7

140.000

50.8

52.8

96.2

160.000
180.000

53.2

200.000
225.000

56.8
58.5

250.000

59.8

54.9
56.7
58.2
59.8
61.0

96.9
97.2
97.6
97.8
98.0

7.5.2

55.1

b

a

bab

107

120

100

111

130
119

131

105

114

96

a b a
84 96
80 89
72 80
66 74

61

68

30%

26%

22%

18%

1496

b

68,4
83.7
88.8
92.4

41.9
46.5
49.9

43.8

theoretische belastingdruk in % van de
werkeliike belastingdruk bii toenemend
evenredig nutsoffer:

89
82
77
77
75
75
74
74
74
74

98
91
87
85
83
83
82
82
81
81

a b

152
137

164

174

186

149

154

166

130
119

134

143

106

120
110

122

131

90

101

102

114

113

125

90

98

101

111

121

88
87
86
86
86

96
95
94
94
93

99
98
97
96
96

110
108

109

117
116

105

107
106

104

105

113

103

105

112

86

93

96

103

104

112

143

106

114

Marginale tariefverschillen

-

Indien voor de belastingheffing gebruik wordt gemaakt van een
progressieve tariefstruktuur met een belastingvrije som geldend

voor het gehele gezin, zal in de situatie waarin beide huwelijkspartners inkomen genieten een gezinsbelasting leiden tot
een relatief zwaardere belastingdruk dan bij de drie overige belastingsystemen het geval is.

Het is voor de gezinsbelasting van geen belang wie van de
huwelijkspartners een bepaald inkomen heeft verdiend. Beide inkomens worden voor de heffing immers

samengevoegdO Bij

toepas- 1,

sing van dit stelsel is binnen de gezinssfeer toerekening van
inkomsten en uitgaven overbodig. Dit is uitvoeringstechnisch een 6belangrijk voordeel. paarnaast is het een voordeel dat belasting

geheven wordt onafhankelijk van de rolverdeling binnen het gezin.THet gezin waarin de vrouw de huishoudelijke taken verricht
en de man als "kostwinner" fungeert, wordt gelijk behandeld als
het gezin waarin de man het huishoudelijk werk verricht en de
vrouw zich als "kostwinner" presenteert, zonder dat hiervoor een
ambtelijke regeling voor de "rolwisseling" noodzakelijk is. Ook
de gezinnen waarin de man en vrouw, hetzij gelijktijdig, hetzij
volgtijdelijk afwisselend de huishoudelijke en de kostwinnersactiviteiten voor hun rekening nemen, worden gelijk behandeld
als de gezinnen met een andere rolverdeling
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Het nadeel van de gezinsbelasting is evenwel, dat de samende inkomsten kan leiden tot een hogere progressievoet De neiging van de niet-kostwinner om zich op de arbeidsmarkt te presenteren wordt daardoor afgeremd; te meer omdat de
kosten wegens vervangende huishoudelijke bulp niet worden aangemerkt als kosten die ter zake van een behoorlijke vervulling van
de dienstbetrekking moeten worden gemaakt.
Toerekeningsproblemen worden eveneens vermeden door toepassing van het splitsingstelsel. Ook bij toepassing van dit systeem wordt uitgegaan van het gezamenlijke inkomen, doch dit
wordt bij helften toegerekend aan de huwelijkspartners. Vervolgens wordt in de meest extreme vorm het aldus verdeelde gezinsinkomen bij elk van deze partners belast naar het tarief dat

-s-) telling van

'S

gel „ voor ongehuwderLwanneer beide huudlijkspartners fiscaal volledig gelijk wor-

den
gesteld
met de ongehuwden,
wordt
de eventuele
die
door
de gezamenlijke
huishouding
wordt
verkregen besparing
en de waarde
van het huishoudeli jke werk, geheel
Vandaar
dat
verwaarloosd
men ook wel het "aangeklede" splitsingstelsel
aantreft ( 49),
de splitsingfactor 2 wordt vervangen door een lagere fac111' c..Ain
r Zou bij een gezamenlijk inkomen van, b.v. f.60.000,- een
D splitsingsfactor 1,5 worden gehanteerd, dan worden de toegerekende inkomens per echtgenoot 1/1,5 x f.60.000,- = f.40.000,(50). Beide toegerekende inkomens worden naar het ongehuwdentarief belast, doch aan elke huwelijkspartner wordt zodoende
f.10.000,- inkomen toegerekend wegens veronderstelde besparingen
en inkomsten wegens het verrichte huishoudelijke werk. Dit forfaitair toegerekende inkomen wordt hoger naarmate het gezinsinkomen stijgt en is, zeker als beide echtgenoten buitenshuis
werkzaamheden verrichten,volslagen een slag in de lucht. De
theoretische
van
het
toerekenen
van
juistheid
dergelijke
inkomensbestanddelen
acht
ik
aanvechtbaar
(zie
en
§7.5.3

§9.2-.9).

individuele belasting speelt het probleem van de bep,, sparing
LBij een
door de gemeenschappelijke huishouding eveneens een roll
De inkomensvaststelling tussen de echtgenoten roept echter nog
veel grotere problemen op. Vanwege de mogelijke ongelijkheid in
de marginale belastingdruk, ontstaat er een voortdurende behoefde echtgenoten zodanig aan de inkomensstromen te sleutete bi j
len dat bij beide echtgenoten een gelijke marginale belasting3 druk ontstaat. Deze inkomensoverheveling binnen het huwelijk is
de fiscus te
controleren
LTreffend in dit verband is de opmerking van Van Dijck:
"..(men)...moet zich realiseren, dat bij een volledig gescheiden
aanslagregeling van de echtgenoten een interesse van de fiscus
ontstaat voor alle transacties die tussen echtgenoten gesloten
worden teneinde inkomensoverhevelingen van de ene naar de andere
echtgenoot tot stand te brengen. Aangezien een vermoeden bestaat
dat in bed geen ruimte is voor "arm' s length bargaining", mag
men aannemen dat de interesse van de fiscus in de buitenkant van
het gehuwd zijn omslaat in een interesse in de interne gang van
zaken, hetgeen bij mij aanzienlijk meer bezwaren oproept. Teke-

na /elijks door
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nend is in dit verband dat in de Duitse literatuur de samenvoeging juist verdedigd wordt met de wens de -Cis cus van het voetente houden" (51)j
Liedereen die in de praktijk met de belastingheffing te maken

einl-yan het echtelijk bed

heeft zal kunnen onderschrijven dat de prohlemen die bij een individuele belastingheffing worden opgeroepen schier onoplosbaar
Individuele belastingheffing van de huweliikspartners
zijn.
heeft met de emancipatie van de vrouw niets te maken. Sterker,
het is een storende factor omdat de partners gedwongen
worden fhun rolgedrag zodanig te construeren dat het meest gunstige fis- L./
cale resultaat wordt verkregen. In par. 10.2 zal, uitqaande van
C» h.<1
het thans qeldende fiscale regime, de invloed van de inkomens- C»
L.-0 I.r
verdeling tussen de echtgenoten op het verschuldigde belasting&4
bedrag nader worden bezierl

staki inege," ..Zteze.'Za : ::"Ssktriengl.mwaarinpe:kltl: 3:1:::: f

noemde bezwaren, weliswaar in afgezwakte vorm, terugkomet De
i' f
vaststelling van de belastingvrije som en de toerekeningsregels
i._.<,1>
roepen meer problemen op dan zij oplossen. De invoering van
dit r
stelsel op 1 januari 1973 in de Nederlandse
inkomstenbelasting
was naar mijn mening een opportunistisch meeblazen
van de fisca0
le wetgever in de emancipatiemars, die samen met de draagkrachtsymfonie echter ontaardt in de kakofonie over de dr·aagkrachtbeinvloedende factoren van de gemeenschappeli jke
huishouding.
7.5.3.

Draagkrachtheinvloedende factoren van de gemeenschappe-

lijke huishouding.

gemeenschappelijke
De draggkrachtbeinvloedende factoren van de
huishouding worden in de heffing ingebouwd via de belastingvriie
1
sommen. Wiile splitst het draagkrachtzermeprrlprenap aepprt in rip
volgende componenten:152)

a. de kostenbesparing dgor het- yoe.ren .yan. ee.n_gezamenlijka-_huis-

6-

hollding;

b. de huishoudelilke arbei _ van_fle· partner (s), die hoezeer biidISS n-d_ tot _de gezinswelvaart. fiscaal ni et alR__.inkomen
geld.t;

c. de voorziening in andere - met name immaterial-e - behaeften
die

voor de ongehuwde

in

_

sterkere

tot meer of minder hoge uitgaven
Het

is

opmerkelijk hoe in

de

mate

dan

leiden

( 53'

vogr .de gehuwde

beschrijving van

deze

draaq- ,

krachtvermeerderende factoren de mythe van het gezin wordt on- 7
dersteundl Het

gezin is

daarin het harmonisch samenlevingsver-

band waar huiselijke rust en gezelligheid heerst en met wijs beleid de huishoudbeurs wordt beheerd. De ongehuwde daarentegen is
de zoekende en dolende die in de vorm van een surroqaat-huislijkheid zijn ontspanning moet zoeken. Pas wanneer er sprake is
van een duurzaam gescheiden leven van de huwelijkspartners spat
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fiscaal

de mythe uit elkaar. Dit veronderstelde -Folgedrag heeft
echter maar weinig met de werkelijkheid te make 11
heeft al een soe fiscaal aparte behandeling van het gezin
ciologische en b) een juridische verklaringsgrond. De sociologische verklaringsgrond voor de speciale status van het gezin
vindt zijn oorsprong in de opvatting dat de gezinsstruktuur de

ideale samenlevingsvorm is, zozeer zelfs dat alle maatschappelijke strukturen toegespitst ziin op het gezin. Andere samenlevingsvormen wordt bewust of onbewust gehinderd of verhinderd
de gerichtheid van de maatschappelijke struktuur op het gedoor
zin als de normale"
samenlevingsvorm
e belastingheffing is in wezen dan ook een gezinsbelastin€

6
,

De algemenB .opz.vt..v*11 _dlinkomtnnhe.1.asting_ala_Ren_indiziduele

helasting, is slechts collectief zelfbedroq c.q. technisch-esthetische camouflaae van de hoofdregel. dat de gezinnen de pro9 totypische belastinasubjecten ziin.. Hieraan ziin complementair
l»7 Re gy -ejd__-de buiten_gezinsverband levende - en als regel zwaar-

der 2'elaste

-

individuen f 54)

niet slechts een
Jiteraard is het onderwerb gehuwd/ongehuwd

fiscaal probleem. Bij de fiscale benadering mag het totaal van
de maatschappelijke strukturen niet uit het oog worden verloren.
Ik noem op het financieel-economische vlak: de premieheffing
volksverzekeringen, huursubsidies, studietoelagen, vermogensbelasting, successiewet,

schoolgeldheffing etc. Se maatachal)Delijr

ke wenselijkheid of onwenseliikheid van het qezin als samenlevinasverband wordt bewust nf onbewust (mede) gestggrd- _dQQr . het

fispale-_instritmentarium (55)1
Lpe juridische verklarifigsgrond voor de speciale status van
L.

2

»

het gezin is hierin gel.egen dat het gezin wordt qezien als een
samenlevingsverband dat bestaat uit een geheel van rechten en
verplichtingen die door het huwelijk wettelijk worden opqeroepen. Deze benadering van het gezin leeft nog sterk in het
werd bijvoorbeeld in antwoord op kamervra-

rechtsbewustziln Zo
sagen betreffende -de vraag of ook de nabestaanden uit andere

'

menlevingsvormen dan het wettige huwelijk als pensioengerechtige
konden worden geaccepteerd, door de staatssecretaris van Sociale
Zaken mede namens de staatssecretaris van Financi n, dit juridische aspect sterk benadrukt:
"Het huwelijk wordt gekenmerkt door een duidelijk te onderkennen
formele binding en een - wederzijdse - onderhoudsverplichting,

1. Z :nt,Z: j:n:11«eannd rebe een
nednil vnigngv
n„,1.::;"C,; Z:2:1
om tot een
v) van deze eigenschappen vormt
ling te
komen" C 56 i)

beletsel

qelijkstel-

t_De benadering van het huwelijk en gezin vertoont een sacrale
inslag. Het is de vraag of het huwelijk, indien dit niet door de
katholieke kerk tot sacrament zou zijn verheven, niet van stond

t - i :36:knr:rchekitenerlgienkm anel n.fEiSE.EFES:iE
_- )(57).176

A
aarmate het huwelijk meer wordt ontdaan van de sacrale elementen, blijft de wilsovereenstemming als wezenskenmerk overl B /1
Aldus beschouwd zi jn alternatieve samenlevingsvormen gemakkelij- / / /
ker met het huwelijk te vergelijke ] Het gezin is slechts een
f
species van het genus "samenleving". Vanwege de kenbaarheid naar
1&
buiten is het mogeli jk een "samenlevingsstatuut" te ontwerpen
j)
dat de rechten en verplichtingen regelt tussen de samenlevende
partijen (58) en waaraan een bepaalde duurzaamheidseis wordt gezijn
5 a_i &« 1)16-0-144
ste·P· Het gezin deverliest dan door unieke status de =-9
fiscale de- c.
samenwoning in
besparing
LDe vraag of
finitie van het inkomen moet worden opgenomen geeft problemen ] C (t

Eveneens is dit het geval met de vraag of de waarde van het
huishoudelijke werk als bestanddeel van het fiscale inkomen moet
worden aangemerkt. Alhoewel hiermede vooruit wordt gelopen op de
behandeling van het inkomensbegrip, zal kort op deze vraagstukken worden ingegaan.

Door De Langen is de f actor

"samenwoning"

als me319bepalen_d - voor qe mogelijke behoeftenbevrediging aangeme_«t,__Hiermedi_blijft het _draaglcrarhthogingAl ,"liic ni Al- mper

stiK-i-1-t- perkt tot .de inkeepsyerwervingzl
Kertzman rekent de waarde van de niet-geldelijk beloonde arbeid van de vrouw (beter m.i.: van de niet buitenshuis werkende
partner in het samenlevingsverband) tot het inkomen van de man
(andere partner(s)). Eveneens wordt hierbij de besparing door de

gezamenlijke huishouding opgeteld ( 52) ·

Het

huishoudelijke inko-

men van de gehuwde vrouw stelt hij gelijk aan de prijs van vervangende hulp vermeerderd met de waarde van de extra vrije tijd,
gefixeerd op een totale waarde van 40 uur huishoudelijk werk In
dit verband introduceert Kertzman de wenselijkheid van een belasting op vrije tijd:
"Degene die vrijwillig weinig werkt, profiteert van de gemeenschapsvoorzieningen zonder zelf veel hieraan bij te dragen. De
kosten van dit niet werken, worden daardoor in belangrijke mate
op andere belastingbetalers afgewenteld" (60) .
Deze stelling zou ik niet voor mijn rekening durven nemen.
Het is een variant op het achterhaalde beginsel: "Wie niet werkt
zal ook niet eten". Wat is trouwens "werken"7 Is dit uitsluitend
het aanbieden van diensten op de arbeidsmarkt ? Mijns inziens
staat het buiten kijf dat ook de kinder-oppassende oma, de moederhulp op school, de kindercrBche-organiserende ouder, de bejaardenbezoekende echtgenote en de werkloze buurthuisvrijwilliger "werken", ook al blijkt dit niet in de inkomensstatistieken.
Het belasten van het ongebruikt laten van inkomensverwervende
moqeliikheden - wat hiervoor ook de motivatie is geweest - past
niet in een belastingheffing die is gebaseerd op het zqn. redle
stelsel. Men belast evenmin de ochtendbladbezorger die 's mid-

-*V.

dags gaat vissen voor de opbrengst van het bezorgen van het
avondblad. Niet kan worden ontkend, zoals ook eerder is gesteld,
dat de hoeveelheid vrije tijd op basis van het beginsel van de
bevoorrechte verkriiqinq een medebepalende factor kan zijn voor
de fiscale verplightingen van_ de contribuabele. Inbouw van deze
factor in de belastingheffing zal echter grote, mogelijk onoverkomenliike problemen oproepen.
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LDe waarde van het huishoudelijke werk wordt door

Kertzman -

arbitrair - gesteld op de omvang van het minimumloon. Eveneens
wordt - arbitrair - de waarde van de besparing die het huwelijk
oplevert vastgesteld op 20% van inkomen van de man. Uitgaande
van deze vooronderstellingen concludeert Kertzman: (61)
"Het onderzoek levert het verrassend resultaat op dat bij een
heffing naar draagkracht een ongehuwde tot een bepaalde inkomensgrens over eenzelfde inkomen minder belasting dient te
(gaan) betalen dan een echtpaar waarvan de vrouw niet buitenshuis werkt. Deze grens bedraagt enkele malen het minimumloon.
Boven deze grens betaalt het echtpaar minder belasting dan een
ongehuwde" (bedoeld wordt i.c. elke partner; L.S.).
Dit is m.i. niet zo verrassend. De verrassing werd ingebouwd
door de hoge - onbelaste - component van het huishoudelijk inkomen en de - slechts gedeeltelijk belaste - component van de be-

spa] .ing door de gemeenschappeli jke huishouding.

.

'

liFt

huidige

de

opzet ontvanat de buiten de

eigen huishouding

inkomenverwervende werkende gehuwde vrouw een aparte belasting.3,<
, vrije som als tegemoetkoming in de hogere huishoudelijke koster
In het voorstel-Kertzman gaat de gehuwde vrouw over het haar toe
te rekenen inkomen ter grootte van het minimumloon zelfstandig
belasting en AOW/AWW-premie betalen. Gaat de gehuwde vrouw buitenshuis werken dan betaalt ze hierdoor slechts mdgr inkomstenbelasting en AOW/AWW-premie voor zover ze buitenshuis meer verdient dan het inkomen dat haar als huisvrouw wordt toegerekend
(62).

0pk . om..doelmatigheidsredenen

is

dit . vooK.ste.1. _aal]v@ghtbaar.

Het zou vele gehuwde vrouwen forceren om_ de arbeidsmarkt te betreden. Sociologisch roeptdit _grote_ problemen op. Economisch is
dit in tijden van werkloosheid niet haalbaar. De strukturele
werkloosheid zou door het vergrote arbeidsaanbod sterk. kunnen
t-oenemen. De premielast van de sociale verzekeringen zou hierdoor wel eens tot grote hoogte kunnen oplopen met als gevolg een
sterke toeneming van de arbeidskosten met alle gevolgen van
dien. Het voorstel-Kertzman grijpt diep in in de horizontale belastingdrukverdeling. Zijn argumenten zijn hiervoor echter te
zwak.

7.5.4.

Draagkrachtverminderende uitgaven

oerekening van

de

draagkrachtverminderende

uitgaven aan de

echtgenoten moet worden aangepast aan het gekozen stelsel van
draagkrachttoerekening. Gaat men uit van een beperkte of algehele fiscale verzelfstandiging van de gehuwde vrouw, dan dient dit
ook te geschieden ten aanzien van de persoonlijke verplichtingen, buitengewone lasten en giften. De drempels moeten worden

aangepasQ
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7.5.5.

Draagkracht en afhankelijke kinderen

cynicus zou het kernprobleem terugbrengen tot de vraag: "Zijn
consumptiegoederen 7" Wordt deze vraag bevestigend be-

kinderen

antwoord,
dan is het
probleem snel opgelost. Het hebben van kinderen beinvloedt
de draagkracht dan evenmin, als dit het geval
is met de aanschaf van een huisdier of een duurzaam consumptiegoed-El Toepassing van het welvaartbeginsel kan de wetgever ertoe
nopen aan degenen die de taak op zich nemen een nieuwe generatie
staatsburgers ter wereld te brengen en tot volwassen personen op
te voeden uit dien hoofde een vermindering van draagkracht toe
te kennen, hetzij omdat een voldoende groot nageslacht een economische noodzaak is voor de continuering van een groot aantal
investeringsprojecten, het stelsel van volksverzekering, e.d.,
hetzij vanw ge een strategische noodzakelijkheid of om enige an-

.3

dere reden.
Naarmate

de opvoedingstaak van de ouders in grotere mate
als maatschappelijk relevant wordt aangemerkt zal het welvaartUiteraard kan dit vraagbeginsel ruimere faciliteiten
stuk ook worden benaderd vanuitbieden
de inKomstensfeer. Zoals bij tax
expenditures steeds het geval is, kunnen de tegemoetkomingen in
de fiscale sfeer op de begroting worden ge@xpliceerd door uit te
gaan van overheidssubsidies. In enkele landen kent men reeds in
"verzorgingsloon".
Man,
De aktiegroep
bepaalde gevallen een
Vrouw, Maatschappij streeft naar een verzorgingsloon, dat niet
beperkt moet zijn tot degenen die jonge kinderen hebben, maar
uitgebreid moet worden tot iedereen, die iemand thuis te verzorgen heeft die - bijvoorbeeld door ziekte of hoge leeftijd - niet
in staat is zichzelf te verzorgen (63).
De kern van deze problematiek is echter de vraaq: wie bepaalt en aan de hand van welke criteria wordt bepaald wie welke
verzorging behoeft 7 Met de uitwerking van deze vraag zou ik mij
te ver buiten de fiscale sfeer begeven. Het is echter evident
dat een belastinqheffing naar draagkracht niet a.An _de-ethigche
aspecten van

de
de

verantyo-9Fd«Mihbeid_v«n de_ ouderf--j-92eps hun

invloed daarvan op

hun draaqkracht voorbi i _kan
de
wordt dit gedaan door behuidige
belastingwetgeving
gaanj In

kin eren

en

lastin2yrijdom van de kinderbij(toe)slag en bepaalde inkomensafIn hoofdstuk.10 zal aandacht worden besteed aan de diverse wettelijke bepalingen die, gebaseerd op draagkrachtoverwegingen, rekening houden met de aanwezigheid van afhankelijke
kinderen.

trekken

7.6.

PROGRESSIEVE TARIEVEN

LGeqeven de nutsfunctie met als exponent -1 moest de door Cohen
Stuart zo nadrukkeliik qeleqde verbinding tussen draaqkracht en
evenredig nutsoffer welworden vertaald. in een progressieye tawordt hier nadrukkeliik het
riefstruktuur Duidelijkheidshalve
gedefinieerd. pnder een progressief
begrip progressief tarief
tarief wordt verstaan een tariefstruktuur met een over de_gehe]-e
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liin toenemende marginale belastinqdruk (64). Wanneer aan deze
voorwaarde wordt voldaan, stiiqt noodzakeliikerwiize ook de qemiddelde belastinqdruk. Voorts wordt i.c. onder belastinqdruk
verstaan de nominaal verschuldigde belasting qerelateerd aan het
nominale inkomen. Uiteraard maq men deze stelling niet omkeren.
Een toenemende qemiddelde belastingdruk is immers ook mogelijk
bi j een afnemende marginale belastingdruk, mits de belast -ngyoet
oxer___de inkomstentoevoeging hoger is dan de gemiddelde belas-

tingdr_uk-,
De struktuur van de Nederlandse inkomstenbelasting kent, zo-

wel marginaal als qemiddeld beschouwd. een tr>enpmende hpl agting,
Ter vergelijking

druk

met de tariefstruktuur van andere landen

is de desbetreffende grafiek uit de Interim-nota Inkomensbeleid
overgenomen (65). (Zie grafiek 7.6.)

van de inkomstenbe-

Grafiek 7.6.: Vergelijking tariefstruktuur
lasting van diverse landen in 1974:
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De progressieve tariefstruktuur is een helangrijk instrument
tot verticale verdeling van de belastingdruk_ny.er...de diverse in-

komensgroepen. Deze _irl het- tarief -neergelegde belastingdruk kan
wijziging ondergaan, hetzij door het bewuste ingrijpen van de
wetgeyer in de vorm van tariefaanpassingen, hetzij door de infla-ti€4 De inflatie kan op de belasting-drgk op diverse manieren
van invIoed zijn: (66)
1. Zij

kan
leiden
tot
( "kalte
progressie
een . .s_luipende
Progression") in een progressieve tariefstruktuur, of een tariefstruktuur die men pleeqt aan te duiden met de Benthamse
progressie, tot uithollins-_yan-- nominaal qefixeerde yrlistel-

lingen-etgl_
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2. De inflatie kan leiden tot belastinq van de nominale waardestijging van_ een na_ar koopkracht gemeten qeliikbliivend 01ject van *nkomen.
3. De inflatie kan invloed uitoefenen op het verschuldiqde be-

lastingbedrag, wanneer het moment van het belastbare feit en
het moment van de belastingafdracht niet samenvallen.

Omdat de factoren 2 en 3 dezelfde werking kunnen hebben als
factor 1, wordt volstaan met een korte beschouwing over zgn.
sluipende progressie. De automatische, buiten de controle van

het_pelement. Qm,_ .optredende

belastinldrukye-rhpfling-wordt-_a-1-ge-

meen-economisch verschillend beoordeeld. Soms wordt de s_1_Uipep_do
progressiefactor qezien als een inqebouwde stabilisator, die
--

vanwe_sle. ziin anticvclis.ghe .bew.eging._de neiging.heeft. fle conjunctuurqevolgen te_dempen. Soms wordt de sluipende progressie

ge-

zien als een accelerator van de loon-prijsspiraal. Essentieel is
in dat verband de vraaq of de drukverzwaring in de priizen wordt
afgewenteld (67) . Vanaf 1973 is de zgn· autogatische inflatiebiistelling van het tarief van de loon- en inkomstenbelasting in
werking (68), Deze bijstelling is neergelegd in art. 54 Wet IB.
Vanaf 1 januari 1978 vallen onder de automatische bijstelling
_

gok-sommige andere_ in. de_ fiscale .Ibepaling n ve-rm-elde- 79dragen.
De _P_rogressie behoeft niet alt-ijd _te word-en .111_tge. iq t in '1----7
\1 (
een oplopend belastingtarief. Zij kan ook worden gerealiseerd
door een daling van de belastingvrije som naarmate het
--in-ls ep
\11
gestiigt. Ook kan het obiect van heffing afhankelilk _worden
na-4kt. van- .de._ omyong yan het _inkgmen door invoering van forfaitaire inkomensbestanddelen die van het overige inkomen afhanke1
lilk zijn. Progressie kan ook worden ingebouwd door de aftrek1
'
posten te verrekenen _tegen een lager tarief dan het top-tarief .
Ook kunnen bepaalde inkomstenbestanddelen,. v66rdat deze .in het
inkomen moeten worden opgenomen, onderworpen zijn aan een objectieve belasting. Een andere mogelijkheid ia_tevaritiren met de
betaalp.erigfle _in relatie tot de hoogte van het irnkomen.

\1

7.7

DE KRING DER BELASTINGPLICHTIGEN

dient erop te wordeLgewezen dat de progressie niet
alleen voortvloeit uit de tariefopbouw en de constrUctie van het
begrip_ _belastbaar inkomen, doch eveneens uit de keuze van de
kring van belastingplichtigen voor de diverse belastinger In
een analytisch belastingstelsel kan_ deze vorm_-va.Il--2r-09-ressie
zich gemakkelijk voordoen. Een bekend voorbeeld was de Commissarissenbelasting. Soortgelijke effekten levert de belastingheffing van rechtspersonen. Seligman wees in het begin van de 20e
eeuw reeds op de complicaties die in de op het individu betrokken draagkrachttheorie zouden ontstaan wegens de toenemende betekenis van de rechtspersoon als drager van economische activiteit en als zelfstandig belastingsubject (69). Hofstra merkt
naar aanleiding hiervan op:

enslotte
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"Inderdaad vormt de belasting van rechtspersonen een van de ne-

teligste punten van de belastingtheorie, welke van het draagkrachtbeginsel uitgaat; zo zelfs, dat een volkomen sluitende
rechtsgrond voor een speciale belasting op winsten of uitkeringen van rechtspersonen in die theorie niet kan worden gegeven"
(70).

Voor de fiscale wetgever stond steeds het probleem centraal
welke de fiscale verhouding diende te zijn tussen de rechtspersoon en de tot haar vermogen gerechtigde natuurlijke personen.
Vele besloten of naamloze vennootschappen hebben zich in zulke
vdrgaande mate verzelfstandigd, dat men zich kan afvragen of
toepassing van de verlengstuktheorie in overeenstemming is met
de maatschappelijke realiteit. Afgezien van technische complicaties is om deze reden toepassing van een stelsel van volledige
verrekening van de vennootschapsbelasting discutabel. Anderzijds
is de onverkorte toepassing van het klassieke stelsel problematisch. De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft in haar
richtlijn betreffende de harmonisatie van de vennootschapsbelasting gekozen voor een gedeeltelijk verrekensysteem, waardoor de
economische dubbele heffing op uitgedeelde winsten wordt gematigd. Tot deze keuze is de Commissie onder meer gekomen om redenen van fiscale rechtvaardigheid. De Commissie omschrijft dit
alsvolgt: (71)
"Het klassieke stelsel heeft op grond van de daaraan inherente
dubbele belasting op dividenden het effect dat aandeelhouders
met een laag tarief van de persoonlijke inkomstenbelasting onderworpen zijn aan een relatief hoge druk van de vennootschapsbelasting in vergelijking met aandeelhouders met een hoog tarief
voor hun persoonlijke inkomstenbelasting. Uit een oogpunt van
fiscale rechtvaardigheid wordt deze belastingdruk veelal te hoog
geacht; deze wordt in het verrekeningsstelsel verminderd".
Uit het oogpunt van draagkracht heeft het verrekeningsstelsel in beginsel mijn voorkeur boven onverkorte toepassing van
het klassieke stelsel. Omdat het verrekeningsstelsel echter tekort doet aan de zelfstandigheid van de rechtspersonen en aanzienlijke administratief-technische problemen oproept, gaat mijn
voorkeur uit naar het klassieke stelsel met aftrek voor het primaire dividend. Voor een verdere uitwerking van dit standpunt
mag ik verwijzen naar mijn bijdrage in "Het verrekeningsstelsel
in opmars" (72). Wel is het zo dat de belasting over de aldus

bij

het lichaam zelfstandig belaste overwinst me&r het karakter
van een belasting wegens bevoorrechte verkrijging dan van een
draagkrachtbelasting heeft·

7.8.

CONCLUSIES

Ten _onrechte wordt aan het draagkrachtbeginsel veelal een ethische inhoud geqeven, in die zin dat dit beginsel zou inhouden
da™t

wordt bijgedragen conform het sociale vermogen. Het draaq-

krachtbeginsel heeft echter een puur technisch karakter. Het
kent tw€:e varianten: de inkomen_syariant en de consumptievariant.
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In

de

inkomensvarlAnt_Yordt

in

nar,nl ai ng van

evenredige nptsoffer yerbonden„_aan bet

Cnhpn

Stilart

hot

inkomen;_ _in _de__consunp=

tievariant echter aan de _consumptie.
De theorie van het evenredige nutsoffer met het bijbehorende

draagkrachtbeginsel wordt bestreden door degenen die deze theorie als een uitvloeisel beschouwen van een kapitalistische maatschappijstruktuur, alsook door degenen die van mening zijn dat
de subjectieve nutsbeleving geen geschikte graadmeter is voor de
verdeling van de belastingdruk. Deze critici geven het begrip
"belasten naar draagkracht" een ruimere inhoud dan in de klassieke school gebruikelijk was.
Door sommigen wordt in de plaats van het inkomen het verbruik als maatstaf van draagkracht naar voren geschoven. Invoering van een verterings- of consumptiebelasting leidt echter tot
-

..

-

-*-i-*-

--P---

------S-

*

-

i-

grole uitvoering.stechniafc-be-_Ilgeilijkhed- -23.-_pe voq4el-en yan- epn

derqeli ike belasting wegen hi@-r-tnegen niet op. Omdat

het uitgangspunt dat men dient te worden belast naar rato van de claim
die men legt op de consumptiegoederen de voorkeur verdient, doch
overschakeling naar een consumptiebelasting te grote praktische I
bezwaren oproept, moet voorlopig worden volstaan met een verdere
.

ontwikkeling van het verteerbare inkomen als maatstaf voor
draagkracht. De diverse doorschuiffaciliteiten in de huidige wet
tenderen reeds in deze richting.
De tariefstruktuur li ikt ook thans noq gednt _gp dt leer van
het evenredige nutsoffeF• Toerekening van de draagkracht aan de
verschillende leden binnen een samenlevingsverband (gezin of alternatieve samenlevingsvorm) geeft bijzondere problemen. Het is
niet wenselijk dat de fiscus zich bezig gaat houden met de exacte inkomensvaststelling binnen deze groep. De besparing van de
gemeenschappelijke huishouding van het echtpaar wordt thans op
indirekte wijze belast door de helastingvrije som van het echtpaar, waarvan de vrouw geen arbeids- of winstinkomen heeft, lager te stellen dan tweemaal de belastingvrije som van ongehuw-

den. Of deze besparing in beginsel deel moet uitmaken van het
belastbare inkomen, zal in hoofdstuk 9 nader worden besproken.
Hetzelfde geldt voor de vraag of de waarde van de huishoudelijke

arbeid en vrije tijd moet worden belast. Toepassing van het
splitsingstelsel sluit_ het .bes.13__a-an op een stelsel van belastingheffing naar draagkracht, omdat de horizontale gelijkheid
tussen de gezinnen met een gelijk gezinsinkomen wordt gegarandeerd.

Wanneer gesproken wordt over progressieve tarieven wordt

daaronder verstaan een itaripfstrliktillir met tnpnpmenrip marginal p
belastingdruk. Hierbii dient niet uitsluitend te worden qelet op
de struktuur van het tarief, maar ook op de constructie van het
begrip

"belastbaar

inkomen" en op

de

kring van

de

belasting-

plichtlgen. In dit verband heeft een vennootschapsbelasting op
basis van het klassieke stelsel met aftrek van het primaire dividend mijn voorkeur.
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18. H.J. Hofstra: Socialistische belastingpolitiek, 1946, pag.
65 en 66.
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20. B.M.S. van Praag en A. Kapteyn: Wat is ons inkomen ons
waard? E.S.B., 1973 nrs. 25 en 26.
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Zie ook Richard A. Musgrave en Peggy B. Musgrave: Public
Finance in Theory and Practice, 1976, pag. 219.
22. De vraag of de nuttigheid van de besteding dan wel de daaraan voorafgegane besteding in guldens als inkomen moet wor184

den aangemerkt, is in de litteratuur frekwent aan de orde
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In 1921 zegt Robert Murray Haig in zijn artikel The concept
of Income-Economic and Legal Aspects, The Federal Tax
Income, 1921, pag. 55.
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income is a flow of satisfactions, of intangible
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letzten Befriedigungen haltmacht, kann je eine vollkommene
Einkommensteuer sein. Solch eine Steuer wurde alle
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een som van genietingen, maar iets, dat men krijgt en waaruit men zich genietingen langs den weg van het economisch
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D.Brull: Inkomens- of uitgavenbelasting 7, 1969.
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25. De Langen: 1954, t.a.p. pag. 146.
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31. Th.A. Stevers: Schets van een hervorming van ons belastingstelsel. Een economische benadering, 1964, pag.14.
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33. N. Kaldor: An expenditure Tax, 1955, pag. 192.
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50. H.J. Hofstra: Verslag van het symposium Man Vrouw Fiscus op,
26 maart 1975, pag. 48, vermeldt de splitsingsfactoren van
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- 1503.
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K. van der Heeden: Tarief van de inkomstenbelasting, 1974,
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Interim-nota Inkomensbeleid, 1975, pag. 106.
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aan het verband tussen "inf latie en belastingheff ing".
Als psychologisch argument voor het achterwege laten van
toepassing van de inflatiecorrector wordt vaak aangevoerd
dat de extra-belastingdruk tengevolge van de inflatie leidt
tot een defensieve houding t.o.v. inflatie. De overheid zelf
- mede verantwoordelijk voor de inflatie - zal dan echter
w&1 voordelen van de inflatie kunnen genieten.
Wet van 23 april 1971.
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187
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Nederland 7, 1979.
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Hoofdstuk 8
De reikwijdte van de draagkracht

8.1.

ALGEMEEN

Het beginsel van_ de _Skaagkracbt is .niet ui_ts_luitend_W·nnen het
Weliswaar onder st:eeds
wisselende _benamingen vindt men het tel.13en .weer in het reclltsleven__terug.. Qpmerkelijk is.. .echter _ddt .dit begins_el in het
belastingrecht tot ontwikkeltng gekomen.

rechtsleven meestal een _ruimere begripsinhoud heeft dan binnen
de -leer van het evenredige nl,tsg-f-Br._he-t geval_.ls . .Met name binr
nen de sfeer van de sociale zek Elleid._refereert het veelal aan
de solidariteit en verliest het zijn tecbpisch-neutrale karakter. Ter yoprkoming -van spraakverwarring...zal het ruime begrip
"draagkrachtbeginsel" worden aangeduid met de benaming.Ianlidariteitsbeginsel".
Het beroep op de solidariteit is gebaseerd op de (naasten)liefde. Deze liefde als bron van het recht doet de rechtvaardigheidsopvatting steeds afstemmen op de andere persoon waarmee men
een rechtsbetrekking onderhoudt. Men houdt er rekening mee hoe
het "recht" bij de ander "overkomt", wat de ander "aankan", het
opent de toegang tot de "gelijkheid naar evenredigheid".
Naarmate echter de gemeenschap de personele inslag verliest,

moet de verdelende rechtvaardigheid wijken voor de ruilrechtvaardigheid. De prestaties worden geleid via een markt waar los
van de personen de prestaties ten opzichte van elkaar worden afgewogen. De rechtsbetrekking verliest haar subjectieve karakter.
Daar waar echter het rechtsleven niet door tussenkomst van een
markt is geobjectiveerd en de gemeenschap de kenmerken van de
personele gemeenschap heeft behouden, blijft de draagkracht een
factor van belang. Zo wordt b.v. in het strafrecht bij de bestraffing rekening gehouden met de draagkracht van de bestrafte,
wordt in het burgerlijk recht de minderjarige extra beschermd en
wordt bij echtscheiding de alimentatieverplichting naar draagkracht bepaald.
omdat het draagkrachtbeginsel en het solidariteitsbeginst
slechts buiten de markt om tot _s-t-a-nd kunnen_ komen, worden zi i
doorqaans nauwelijks . rpggeygnden in de PEimaire inkgoensverdel
ling. De wens tot inkomensherverdeling heeft wel een rol gespeeld bij de loonsverhogingen in centen in plaats van procenten
en in loonsverhogingen met afnemende percentages.
Het draagkrachtheginsel alsmede het solidariteitsbeginsel
waIden_hlliten de inkomstenbelasting.ook in andere _ wettelijke re189

gelingerlaangetroffen. De werking van deze beginselen zal nader
worden bezien in: a) andere belastingwetten dan de inkomstenbelasting, (§8.2 - 68.10); b) sociale verzekeringen, (68.11 68.14); c) wetgeving op het gebied van de overheidsuitgaven en
niet-fiscale heffingen OP inkomensprijzen,
(58.15); d) de
primaire inkomensverdeling (68.16).
Onze aandacht zal niet alleen uit moeten gaan naar de mentale aanvaarding van deze rechtsbeginselen, doch zich vooral moeten concentreren op de vitale aanvaarding. In de politiek kunnen
het draagkracht- en solidariteitsbeginsel immers zeer wel het
karakter krijgen van een leuze en worden misbruikt ter verkrijging van politiek gewin, doch als rechtsbeginselen worden
verdrukt. Deze verdrukking kan het gevolg zijn van het verlies
van de personele inslag (de vervreemding) van de maatschappij.
De betrokkenheid van het ene individu op het andere neemt immers
af ten gevolge van het monopolistische optreden van de overheid
inzake
de
formulering van de wet en haar neiging alle
intermenselijke verhoudingen te willen inpassen in een wettelijk
kader, daarmede echter het vitale rechtsleven verstikkend (1).
Wil men het draagkrachtbeginsel binnen de inkomstenbelasting

iuiste waarde kunnen schatten, dan is_het zaak- ook inzight te
hebben in de functie van dit beginsel buiten de inkomstenbelaAop

ting en zelfs buiten de belastingheffing. Daarbij dient men een
open ooq te hebben voor de onderlinge beinvloeding. 8angezien er
op dit terrein van enige .codrdinat
ie in de wetqeving nog geen
sprake is, is het niet wenselijk in elke wet op eigen wijze afzonderlijke draagkrachtelementen in te bouwen. Het draagkrachtbeginsel als verdelingsbeginsel wordt daardoor te ondoorzichtig
om als_.instrument van heffing te kunnen fungeren.

8.2.

DRAAGKRACHT EN VERMOGENSBELASTING

De definitie van De Langen: "draagkracht is de omvang van de bereikbare, individuele, niet voor het levensonderholld noodzakelijke behoeftenbevrediging" (2), caat ervan uit dat_ het inkomen
draagkracht verschaft 9ngeach -de-yraag yelk gedeelte feitelijk

bestemd is voor de behoeftenbevrediging.
de

feiteliike

behoeftenbevrediging stelt

De

hij

bereikbareen Diet

centraal.. Re. Lan_gen
opteert daarmee voor de inkomensvariapt y4B
_het _evenredige nutsoffer. Dit_le_idt tot het eerder vermelde gevolq _da-t ._geaccumuleerd inkomen, wanneer dit inkomsten oplevert, het heffingsgbject verruimt. Daarnaast funaeert het verroggeIl. 818 zodanig nog_
als heffingsobiect voor de vermogensbelasting, De heffing yan
deze belasting kan worden toeqeschreven aan het karakter van het
vermogen toekomsti qe op rengste-0.- te__liunnen. opleveren en/of aan
de_-Yofiju brizpasitie ..die het bezit van vermqgen oplevert ( 3) .
Op de_ eerste__overweging sluit aan de heffing van de vermogensbelastina als aanvullende belasting op de inkomsten uit ver80.gen, gebaseerd op het beginsel van de bevoorrechte verkrijging· De vermogensbelasting is dan een pendant van een
"earned-income
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relief".

Zij

leidt dan

tot hetzelfde

resultaat

als een gedeeltelijke vrijstelling van een bestanddeel van de
arbeidsinkomsten, zoals dat in de Angelsaksische landen gebruikelijk is. De Langen wijst deze gedachte af, _pmdat_de verdienstelijkheid van de spaarprestatie zijns inziens niet onderdoet
voor die van de arbeidsprestatie en de _opbrengst van de spaarprestatie derhalve niet aangemerkt kan worden als bevoorrechte
verkrijging (4). Ook in de Memorie van Antwoord betreffende het
wetsontwerp Wi

iziging van de Vermogensbelasting _in _het -»der van

het belastingplan 1974 (5)

wordt de

gedachte dat het karakter

van de _vermogensbelasting een extra-belast«rlg _92 -de _Yermogenpin-

komsten is, nadrukkeliik tegenges-pgeken:
"(Er wordt op) gewezen dat het vermogensbezit als een afzonderlijke draagkrachtfactor moet worden aangemerkt, waarmede ook afzonderlijk - in beginsel los van het inkomen van de vermogensbe-

zitter - bij de plast;ingheffing _relserling moet worde-n_ gebeuflon •
In dat verband wordt opgemerkt dat men er in het algemeen _w-e_li-8waar_van uitgaat dat de vermogensbela«ing uit het inkomen wordt
betaald, doch dat zulks er niet toe mag leiden de vermogenfbe-

lasting te zien als een belasting op het rendement dat een vermogen ople_yert. Ill. die gedachtengang zou er immers geen -Elaats
ziin vermogensbestanddelen zonder rendement - sieraden, bouwterreinen e.d - in de veFmogensbelasting te betrekken"·
Opmerkelijk is dat de bewindsman in de memorie eerst nadruk-

kelilk onderschrijft dat -1-et_ vgrmogen zelf de bron van extTa
draaqkracht is, terwill hii vervolgens voor de argumentatie van
haar bestaan toch terugvalt op het beqinsel van de bevoorrechte
ver.kri.igin.g van de _vernlog sink-onjten:
"Het staat buiten kijf dat binnen de EEG vrij algemeen het bezit

van vermogen leidt tot een zwaardere belastingheffing. In de
praktijk wordt die zwaardere belastingheffing echter op verschillende manieren geUffectueerd. Een veel voorkomend middel is
om met betrekking tot arbeidsinkomsten een extra inkomensaftrek
toe te passen (earned-income allowance), waardoor de vermogensinkomsten zwaarder worden belast. Het is duidelijk dat deze methode tot op zekere hoogte hetzelfde resultaat heeft als de Nederlandse heffingwijze, die vermogensinkomsten op dezelfde voet
als de andere inkomstenbestanddelen in de inkomstenbelasting betrekt en daarnaast van het vermogen zelf een afzonderlijke belasting heft".

Een dergelijke band tussen het vermogen en de inkomsten
vindt men ook terug in de anticumulatiebepaling van art. 14.6
VB, inhoudende dat inkomsten- en vermogensbelasting tezamen niet
m&&r mogen bedragen dan 80% van het belastbare inkomen.
De vermogensbelasting als extra-belasting van de vermogensinkomsten, als .aanvullende belasting op grond van het beginsel
van de bevoorrechte verkri iging in e.en.-analy-ti@ghn- inkomstenker
lasting, is in de huidiqe wet niet de toonaanqevende grondslaq.
In deze conceptle- _zoll _het vermogensbegrip. immers.....aanslui:ting
moeten zoeken bi j de_ indirecte _gpbr_e-ngstwaarde .
De. Verroogensbel4iti-ng al@ belasting op de draaqkracht van
bet vermoqen als zodaniq op grond van de bestedingsreserve die
MA_oplevert, is gebaseerd op de overweqing dat de ver191

mogende burger_gemakknlijker een teqenslaq kan opvangen dan de
onvermoqende.

Door de voortqaande uitbouw van de sociale zekerheid heeft
als drager van grotere bestaanszekerheid eq11*:er aan
bej#DEL _ingsboet (6) . De vermogensbelasting is in het rechtsbewustzijn minder stevig verankerd. Veelal ervaart men deze belasting als een "straf" op het bezit van vermogen, dat in deze
maatschappij toch al zwaar wordt belast, omdat het de toegang
tot de sociale voorzieningen blokkeert. Degene die "op eigen
kosten" in een bejaardenoord verblijft en zo geleidelijk zijn
vermogen moet opsouperen, ervaart dit - vooral psychisch - als
een grote belasting, als de overige bewoners van dezelfde voorzieningen profiteren "op kosten van de gemeenschap".
Wanneer de grondslag van de vermogensbelasting wordt gevonden in de grotere bestaanszekerheid die het vermogen biedt, dan
is er in beginsel geen reden de grotere maatschappelijke weerbaarheid uitsluitend aanwezig te achten in een vermogensbegrip
dat economisch wordt bepaald, zijnde een samenstel van verhoudingen waarin een economische waarde liqt besloten die aan een
het vermogen

subject ter beschikking staat (7) . Ook talenten, deuaden en relaties leveren extra weerbaarheid OP, zonder dat deze in de

grondslag van de heffing zijn opgenomen. Om uitvoeringstechnische redenen is een dergelijke beperking evenwel verantwoord.
De eTt_ra__dra_#gkra_ght-verschaffende vogrtipKonqEipgaille_yan de
vermogende kan ook worden geznpht in de additionele. beste.din-gsmoqeli ikheden die het vermoqen bezit ( 8J . -paarbi j kan mel: name
worden gedacht aan de speculatiemogelijkheid van het vermogen.
Veelal wordt daarbij echter over het hoofd qezien dat de vermogensbezitter die zijn _vermoqen beschikbaar houdt voor speculatiedoeleinden voor de speculatiewinstmogelijkheid "betaalt" door
gen_9.9 gen_ .te nemen met een lagere vermogensopbrengst· Hierom is
er_geen redpn»_de._.spes:ulatiemoge.lijkheld_ extra te .be.14$1:en. Wanneer men het voordeel van de vermogensbezitter wegens de_ grotere

mogelijkheid tot. het. behalen..van onbela.ate vermogenswinst wil

belasten, zou een vermogenswinstbelasting hiervoor een geschikter instrument ziin.
De voorsprongspositle Yan de_ve_}Emogende kan ook worden gezocht in de omstandigheid dat de vermogende niet Uit zijn lopend

inkomen bphoeft 1-9- ERaE«11__ter- Kil]9 van

de-verzorging. voor de

Oudedag en nagelaten betrekkingen, pit argument sluit nauw aan
bii het eerder genoemde arqument van de kestedingsreserve die
het v«rmpgen heeft. De mate van verteerbaarheid van het vermogen

speelt dan een rol bij de afbakening van het object van heffing.
Alhoewel dopy. de volks-yerze-keringen de noodzaak tot sparen voor
de onzekere toekomst minder groot is gewordeni is de mate waarin
het inkomen en het vermogen verteerbaar zijn nog .steeds een fac-

tQr die _Maor _de .draagkracht.-an..belang_is„ Met name bij de vrijstellingen in de Wet VB vindt men deze overweging terug. Een

voorbeeld treft men aan in de beperkte vrijstelling van het ondernemingsvermogen tot f.90.000,- (art. 7, tweede lid, Wet VB).
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Een wetsontwerp

is

ingediend om deze vriistelling per

1.1.1981

uit te breiden tot maximaal f.250.000 afhankelijk van het ondernemingsvermogen (Kamerstuk 15.905).
De vrijstelling van de rechten die berusten op een pensioenregeling (art. 8, eerste lid, letter a Wet VB) alsook de vrijstelling van rechten op uitkeringen en verstrekkingen ter zake
van invaliditeit, ziekte of ongeval onder bepaalde voorwaarden
tot bepaalde bedragen (art. 8, eerste lid, letter b, Wet VB),
rechten op niet-ingegane lijfrenten in het privdvermogen (art.
8, tweede lid, letter c, Wet VB), rechten op ingegane lijfrente
onder bepaalde voorwaarden tot bepaalde bedragen (art . 8, tweede
lid, letter d, Wet VB) en bepaalde polissen van levensverzekering (art. 8, tweede lid, letter e, Wet VB) zijn allemaal terug
te voeren op dit verteerbaarheidsargument. Dit argument troffen
we eerder aan bi j de consumptievariant van het evenredige nutsoffer.

De vrijstelling van de rechten die berusten op een pensioenregeling is onderwerp van veelvuldige discussie geweest

(9).

In

de Wet VB zijn deze aanspraken onbelast gelaten met een beroep
op het grote maatschappelijke belang van de oudedags- en gezinsverzorging. Hier werd dus mede het welvaartsbeginsel te hulp geroepen. Ik kan er vrede mee hebben dat de aanspraken die voor
ieder geliik of nagenoeg gelijk zijn (aanspraken op AOW etc.)
bij de heffing buiten aanmerking blijven. Wanneer de vrijgestelde aanspraken echter bij de diverse belastingplichtigen een wisselende omvang kunnen hebben en zelfs door sommige belastingplichtigen in het geheel niet kunnen worden opgebouwd, acht ik
deze vrijstelling een inbreuk op de rechtsgelijkheid. Inmiddels
is een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de vermogensbelasting (Kamerstuk 15 905, zie o.a. VN 1979 no. 30) dat voorziet
in de invoering van een Oudedacrsvrijstelling per 1 januari 1981.
Deze vrijstelling is bestemd voor die belastingplichtiqen die

geen of op zeer geringe pensioenaanspraken hebben. De vrijstelling wordt maximaal f.186.000 voor gehuwden en f.130.000
voor ongehuwden op 65-jarige leeftijd bij afwezigheid van pensioenaanspraken en wordt overigens afhankelijk gesteld van de
leeftijd en de omvang van de pensioenaanspraken. Met deze maatregel wordt de rechtsgelijkheid gediend.
De heffing_veD de- vermogensbelasting als draagkrachtheffin_g

komt -Slechts gedeelteli jk- tot h gr_IJ:Qht wannDer. de.--yermegenabestanddelen in een land gelegen ziin waar qg&n vermogensbelasting
wordt geheven, doch waarvoor in NBdirla-nd. *€1._aft r.ek_J:er.voorkoming_ van- . duhbele belasting wordt verleend. Ook de doelmatigheidsvrijstellingen van het huisraad, voorwerpen van kunst of
wetenschap, klederen en levensmiddelen en de gunstige waarderingsvoorschriften voor goederen in vruchtgebruik, natuurschoonqoederen, e.a., alsmede de regeling bij gebroken boekjaren tasten het draagkrachtkarakter van de vermogensbelasting aan.
Op grand van het hovenstaande kom ik tot de conclusie dat de
yermogensbelasting kan worden qebruikt als extra heffing ov vermogensinkomsten op grond van het beginsel .yan. -del-12 yoorr_eghte
verkrijging. De wetgever had deze functie ech«r -niet _voor ogen.
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Primair wordt de vermogensbelasting als een draaqkrachtheffing
gezien. De toeneming van de sociale zekerheid heweft de positie
van het vermogen als vgfs-chaffer yan -( tr-41- -fk agkracht_ec- -taangetast· Het onderscheid in wdl en nidt verteerbaar vermoqen

is voor

de

bepaling v.44 de _ska gkr#.cht_yal. le-5.enl·ijke_ bete eniEL.

In de vermogensbelasting wordt dit onderscheid echter te grof
g t.rokken. Hierdoor wordt de xeg«hts.gelijlshl:isl_]lit. bet os)g -xerli2::
ren. In het eerder genoemde wetsontwerp 15 095 ontvangt
de vermogende belastingplichtige die zijn vermogen wegens een te gring
inkomen moet opsouperen omdat hij geen aanspraak kan doen gelden
op een uitkering ingevolge de ABW een tegemoetkoming in de vorm

van

een

interingsvrijstelling. Deze vrijstelling zal maximaal
f.277.000 gaan bedragen voor gehuwden en f.194.000 voor ongehuwden. Ook deze maatregel komt de rechtsgelijkheid ten goede.
Naar_ miin mening bestaat aan een vermogensbelasting als
dma.gkraghtheffing h.ge..lallgRI _1)99.--minder behoefte. _Het bestaan

n- -51@z-9 -&-1-asting kon .slech.#...)#tgrden gemotive.erd. met ..ean. beroep

op het beginsel van de bevoorrechte verkriiqing - waartoe de wet
-dan als.nog zou- moeten worden aangepast - of met een beroep op
haar noodzaak als controlemiddel voor de inkomstenbelasting.

8.3.

DRAAGKRACHT EN SUCCESSIEWETGEVING

Erfrecht en successierecht zijn onlosmakelijk verbonden met de
erkenning van het particuliere eigendomsrecht. In de samenlevingsvorm waarin het eigendom is gecollectiveerd of waarin alle
eigendom toebehoort aan de vorst die krachtens goddelijke wet be
schikt over leven en dood van zijn onderdanen past geen successiewetgeving die de vanzelfsprekendheid doorbreekt, dat alles
toebehoort aan de gemeenschap of de souvereine vorst. Als restant van laatstgenoemde theorie treffen we in onze huidige successiewetgeving nog een belastingvrijstelling aan voor de leden
van het Koninklijk Huis.
Wanneer het particuliere eigendom wel wordt erkend,ontstaat
het probleem van de eigendomsoverdracht bij overlijden. Schuttevaer citeert Plinius Secundus betreffende de vrijstelling van
heffing over de nalatenschap van Romeinse burgers voor nabije
verwanten (10):
"omdat men inzag hoe pijnlijk, ja, hoe ondragelijk het voor deze
laatste categorie moest zijn indien iets werd aftrokken en weg-

genomen van goederen, waarop zij uit hoofde van bloedverwantschap en familieverband, kortom door hun deelnemen aan de familieoffers, een zeker recht meenden te hebben verkregen, goederen, welke zij nimmer hebben beschouwd als toebehorend aan een
ander en wellicht eens door hen te verkrijgen, doch veeleer als
iets, dat zij als het hun rechtens toekomende steeds hadden bezeten en dat zij later aan hun eigen naaste verwanten zouden
kunnen overdragen".
Dit citaat geeft aan hoe bijvoorbeeld de familiegemeenschap
kan concurreren met de staatsgemeenschap in een samenleving
waarin de familieleden het familiebezit als vanzelfsprekend ac194

cepteren. Binnen de collectieve familie-eigendomsverhoudingen is
het overlijden van de pater familias geen reden voor de staat om
over te gaan tot de heffing van successierecht. Dit zou op grote
weerstand stuiten.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de heffing van het
successierecht in de huidige vorm pas in de 19e eeuw, de eeuw
van het ontluikende individualisme, van de grond komt door de
"Ordonnantie eener Belasting op het Regt van Successie, alomme
in het Bataafsche Gemeenebest intevorderen" (1 1) .D e afbakening

van de aanspraken van de staatsgemeenschap en de familiegemeenschap op de nalatenschap komt tot uitdrukking in de "gradatie"
van de tarieven (12). Naarmate de verwantschap geringer is neemt
het tarief van het successierecht toe. Van Gijn (13) brengt deze
gedachte impliciet naar voren in zijn stelling:
"Het is juist m.i. volkomen goed, dat men in verdere graden meer
heft, omdat het erfrecht alleen te verdedigen is voorzover men
kan zeggen: bij het leven achten wij ons ook geroepen de mensen
bij te staan. Nu kunnen wij niet zeggen dat men tegenwoordig in
den regel veel zal voelen om een tante of nicht die het arm hebben te behandelen als gezinslid en te zeggen: kom bij mij in om
van mijn betere inkomen te genieten. De neiging daartoe zal met
iedere verdere graad van verwantschap in steeds sterkere mate

minder worden en in den zelfden gedachtengang is er reden te
zeggen: Gij hebt ook minder recht op hetgeen die tante of nicht
u nalaat en gij toevallig erft; en het is dan billijk, dat de
staat van zo'n toevallige bate een groot bedrag neemt".
N6ch de rangschikking in groepen met dalende "natuurlijke
aanspraak" op de nalatenschap (en dus met stijgende tarieven in

verband met de toeneming van de buitenkans), n6ch de tariefstruktuur is sedert de wijziging van 1921 aan verandering onderhevig geweest. Dit is verwonderlijk als men in aanmerking neemt
dat de maatschappelijke opvatting veld wint, dat de overheid in
toenemende mate mede de grondslag legt voor de vermogensopbouw.
Ook de groepsindeling uit 1921 sluit niet meer aan bij de huidige maatschappelijke opvattingen. Het successierecht volgt de
strikt juridische lijnen van de erfopvolging bij versterf. Andere samenlevingsvormen dan het huwelijk worden hierdoor getroffen
door een te zware heffing. Alhoewel binnen dit samenlevingsver-

band vaak even sterk als binnen het huwelijk de aanspraak op de
nalatenschap als een natuurlijk recht wordt ervaren, wordt deze
aanspraak fiscaal niet erkend.
De progressie naar verwantschap kan worden beschouwd als de
erkenning dat de staatsgemeenschap zich als erfgenaam mag aandienen. Dit staatsrechtelijke erfrecht zou ook in de vorm van
een boedelbelasting kunnen worden gegoten. Draaqkrachtoverwegingen spelen hierbij geen rol. De progressie van deze "boedelbelasting" is gebaseerd op het buitenkansbeginsel, zijnde i.c. de
afnemende "natuurlijke" aanspraak van de verkri jger. Dit is
reeds door Pierson (14), Schanz (15), Sprenger van Eijck (16),
Cort van der Linden (17), De Langen (18) e.a. onderkend.
De Nederlandse successiebelasting heeft echter niet het karakter van een boedelbelasting. Zij heeft zich ontwikkeld tot
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een verkrijgingsbelasting, een heffing die is afgestemd op hetgeen iedere erfrechtelijke verkrijger uit de nalatenschap ontvangt (19). Bij deze vorm van belastingheffing zijn, anders dan
bij de boedelbelasting, de persoonlijke omstandigheden van de
verkrijger van belang. Zo wordt de heffing afgestemd op hetgeen
iedere erfrechtelijke verkrijger uit de nalatenschap ontvangt.
Het verschuldigde tarief is progressief naar rato van de grootte
van de verkrijging. Zelfs houdt de wet in beperkte mate rekening
met de samenstelling van het gezin van de verkrijger door toepassing van een kinderaftrek. De diverse algemene vrijstellingen
versterken het persoonlijke karakter van de successiebelasting
als draagkrachtheffing.
De Successiebelasting zou kunnen worden opgesplitst in een
objectieve boedelbelasting en een subjectieve draagkrachtbelasting. Neemt men per groep het aanvangspercentage als boedelbelasting, dan verschijnen de volgende draagkrachtprogressielijnen:

draagkrachtbelasting

boedelbelasting

3%

1. kinderen of echtgenoot:
0 - 14 %
2. afstammelingen in de
tweede of verdere graad: 0 - 17 %
3. bloedverwanten in rechte
0 - 18 %
opgaande lijn:
4. broers en zusters:
0 - 18 %
5. kinderen van broers of
zusters:
0 - 18 %

27 %

6. alle andere natuurlijke
personen:

36 %

0 - 18 %

5%
10 %
18 %

Hierbij valt op dat groep 1 en 2 een minder steile progressie
heeft dan groep 3 t/m 6. Draagkrachtoverwegingen nopen hiertoe
niet. De progressielijn op basis van de draagkracht dient immers
voor alle groepen dezelfde te zijn.
Opmerkelijk is dat als maatstaf van de draagkracht uitsluitend wordt gekeken naar de grootte van de verkrijging minus de
vrijstellingen en niet naar de omvang van het inkomen of vermogen van de verkri jger. Sommigen zijn derhalve van mening dat een

derde progressie op zijn plaats is, hetzij op basis van het
reeds aanwezige inkomen, hetzij op basis van het reeds aanwezige
vermogen (20). SchuttevAer betoont zich een fel tegenstander van

de derde progressie. Naast een principieel bezwaar geeft hij
technische bezwaren (21): "Onder meer leidt het tot grillige resultaten: voor iemand die zowel van een vreemde als van zijn vader een kapitaal erft loopt het totale belastingbedrag aanzienlijk uiteen al naar gelang hij eerst van de vader, dan wel eerst
van de vreemde erft. Voorts werkt het stelsel discriminerend: de
oppassende zoon die uit eigen arbeid reeds vermoqen had bespaard

betaalt over de verkrijging uit de boedel van zijn vader meer
dan zijn spilzieke broer".
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Deze argumenten leveren geen steekhoudende bezwaren tegen
invoering van een derde progressie. De gestelde spilziekte is
immers een negatieve factor van draagkracht. Een soortgelijke
motivering zou immers ook van toepassing zijn op de wel aanvaar-

de progressieve inkomstenbelasting; de vermogensinkomsten van de
oppassende zoon leiden immers ook daar tot een zwaardere belasting op diens inkomen. De complicaties die voortvloeien uit de
volgtijdelijke samenloop van de verkrijgingen met het bestaande
inkomen en/of vermogen zijn oplosbaar. Progressie op basis van
het reeds aanwezige vermogen strookt in beginsel met de draagkrachtgedachte als men ook de vermogensbelasting erkent als een
draagkrachtbelasting.
Invoering van een derde progressie op basis van het aanwezige inkomen is mijns inziens beter verdedigbaar. Het "staatkundials objecge erfrecht" in de vorm van een boedelbelasting kan
thans gezoals
wijze
de
op
geheven
worden
ting
tieve boedelbelas

bruikelijk is. De persoonlijke draagkrachtheffing wegens erfrechtelijke verkrijging kan worden gerealiseerd door de erfrechtelijke verkrijging na aftrek van de boedelbelasting op te nemen
in het inkomensbegrip en als zodanig te belasten.
Het principiole probleem vormt de mogelijkheid van een dubbele belastingheffing van het gedrfde vermogen, indien de erfla-

ter bil de verkrijging reeds werd belast. Men kan de nalatenschap beschouwen als een fictieve consumptieve aanwending van de
erflater. In een inkomstenbelasting is dan heffing bij de erfgenaam gegrond, omdat het niet ongebruikelijk is dat een consumptieve besteding van de een tot de vorming van inkomen bij de ander leidt (23). Bij toepassing van een consumptiebelasting is in
dit geval heffing bij de erflater gegrond (22).
Dit heeft tot gevolg dat het economisch gelijke soms juridisch verschillend kan worden behandeld. De ouder die zijn kind

een goede opleiding meegeeft, doch geen erfenis nalaat, roept
juridisch een andere situatie op dan de ouder wiens kind dezelfde opleiding heeft gevolgd, doch die de kosten van de opleiding
voor rekening van zijn zoon liet komen en dientengevolge zelf in
staat was een erfenis na te laten. In het laatste geval ontstaat
cumulatie van inkomstenbelasting en successierecht; in het eerste geval niet.

Ook onder de huidige successiewetgeving is "dubbele belas-

verteert of in
tingheffing" te verwachten als de ouder niet zelf

zijn naam laat verteren. Zelfs kan bij stamrechten dubbele heffing ter zake van de verkrijging ontstaan. Sommige stamrechten,
met name de pensioenaanspraken, zijn van successierecht vrijgesteld. Andere daarentegen zijn belast en leiden tot "dubbele
heffing" door cumulatie van successierecht over het stamvermogen
en inkomstenbelasting over de termijnen.
Het is ook mogelijk de erfrechtelijke verkrijging te zien
als een overdracht van verteerbaar inkomen. In deze conceptie
past belastingheffing bij de verkrijger en helastingaftrek bij
de overdrager (24). In hoofdstuk 9 zal aan de aspecten voor het
inkomensbegrip nadere aandacht worden besteed.
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8.4.

DRAAGKRACHT EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

Seligman wees in het begin van de 20e eeuw op de complicaties
die binnen de individualistisch georiMnteerde draagkrachttheorie
zouden ontstaan wegens de toenemende betekenis van de rechtspersoon als drager van economische activiteit en als zelfstandi
g
belastingsubject (25). Deze aangelegenheid is reeds besproken in
par. 7.7., zodat hier met een verwijzing kan worden volstaan
(26).

8.5.

DRAAGKRACHT EN PERSONELE BELASTING OF GEMEENTELIJKE
ONROEREND-GOEDBELASTINGEN

De personele

belasting, die van 1821 tot en met 1978 in Neder-

land heeft bestaan, werd aanvankelijk gezien als een indirecte
inkomstenbelasting, welke werd aangevuld door de belasting der
patenten. Bij invoering van de gesplitste inkomstenbelasting
werd de personele belasting omgevormd tot een verteringsbelasting. De verteringen die als belastbaar werden aangewezen, waren
zodanig dat zij, die door bepaalde verteringen tonen, dat zij
zich uitgaven kunnen veroorloven, die anderen niet kunnen doen,
belast zouden worden. De voorgestelde grondslagen waren: 1)
huurwaarde 2) haardsteden 3) meubilair 4) dienstboden 5) paarden
(27).

Omdat de personele belasting inmiddels is vervangen door de
gemeentelijke onroerend-goedbelastingen, is een uitgebreide beschouwing overbodig. Ik wil echter een citaat van Minister
Sprenger van Eijck in de vergadering van de Eerste Kamer dd. 15
april 1896, opgenomen in het praeadvies van Tekenbroek (28),
niet onvermeld laten. Het is een boeiend pleidooi ten gunste van
het verbruik als medebepalende factor voor de heffing naar
draagkracht:
"Het opmerkelijkste

van

de

zaak was zeker wel dit: meestal had

men, het woord draagkracht gebruikende, de draagkracht vereenzelvigd met inkomen;...Daarin nu lag een vergissing, een misbruik dat gemaakt werd van een goede theorie, want draagkracht
en inkomen zijn volstrekt niet synoniem, en zeer dwalen zij, die
meenen, dat men door middel van wiskunstige formules uit de
grootte van het inkomen de draagkracht kan afleiden. Wanneer men
hee ft een belasting naar het inkomen, moet daarnaast noodwendig
een belasting staan, die rekening houdt met datgene, waarmede
bij de belasting naar het inkomen geen rekening is gehouden. Wat
is de groote moeilijkheid om met alle factoren rekening te houden, die op iemands werkelijke draagkracht invloed hebben 7 Dat
men zoo weinig kan doordringen in de bijzondere omstandigheden
van iederen belastingplichtige. En omdat men dat zoo weinig kan,
daarom is men verplicht rekening te houden met hetgeen de belastingplichtige zelf manifesteert, hetgeen hij zelf door zijn uiterlijken staat en zijne daden doet blijken...".
De vervangende onroerend-goedbelasting heeft het draagkrachtkarakter geheel verloren. De formele mogelijkheid om bij
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de belastingheffing rekening te houden met persoonlijke (draagkracht)omstandigheden, werd in de praktijk niet toegepast. In de
Nota onroerend-goedbelastingen, aangeboden aan de Tweede Kamer

op 29 december 1978, merken de bewindslieden op dat rekening
houden met het kindertal "zich moeilijk laat verdragen met het
objectieve en zakelijke karakter van die belastingen" (Pag.

23/24). De begindiging van de formele mogelijkheid tot inbouw
van draagkrachtelementen lijkt hiermede in zicht. Uiteraard kunnen deze in verhulde vorm wel blijven meespelen door bijvoorbeeld het onroerende goed in de "volksbuurten" extra laag te
taxeren.

8.6.

DRAAGKRACHT EN SCHOOL- EN CURSUSGELDWET

Het school- en cursusgeld wordt geheven en ingevorderd als een
rijksbelasting. Het schoolgeld heeft door de koppeling aan de
inkomstenbelasting het karakter van een draagkrachtheffing. Omdat deze slechts van ouders van schoolgaande kinderen vanaf een
bepaald leerjaar wordt geheven, is zij ook als profijtheffing
aan te merken. De maatstaf van heffing is het totale bedrag dat
zonder aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verschuldigd

is aan inkomstenbelasting over het kalenderjaar voorafgaand aan
het schooljaar, en aan vermogensbelasting voor het kalenderjaar
waarin het schooljaar begint, vermeerderd met het belastingbedrag van de niet duurzaam gescheiden levende echtgenote (29).
Het schoolgeld is verschuldigd per leerling. Bij een schoolgeldmaatstaf van minder dan f.1200,- blijft heffing van het
schoolgeld achterwege. Bij een schoolgeldmaatstaf van f.1200,of meer bedraagt het schoolgeld f.12,- vermeerderd met f.3.50
voor elke volle f.100,- van de schoolgeldmaatstaf. Het schoolgeld bedraagt niet meer dan f. 500,-. Het schoolgeld heeft derhalve het karakter van opcenten op de verschuldigde inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Deze opcenten zelf zijn binnen
het maximum en minimum marginaal proportioneel met de heffingsgrondslag, doch gerelateerd aan het inkomen c.q. vermogen hebben
ze een progressief karakter.
De draagkrachtfactor komt voorts tot uitdrukking in een speciale kinderaftrek. Wanneer bij een belastingplichtige voor m&&r
kinderen schoolgeld wordt geheven, beoordeeld bij het begin van
het schoolgeldjaar, wordt het schoolgeld verminderd met 25% bij

twee leerlingen, met 40% bij drie, met 50% bij vier of meer
leerlingen (30). Gebaseerd op het tarief van 1978 (31) betekent
dit dat bij een belastbaar inkomen tot rond f.17.200 het schoolgeld nihil bedraagt. Bij een inkomen van rond f.52.000 wordt het

maximum bereikt.

Door

de

nauwe koppeling

aan de

inkomsten-

en

vermogensbelasting werken alle onvolkomenheden in de struktuur
van de inkomsten- en vermogensbelasting als heffing naar draagkracht ook door in het schoolgeld. Het maximum bedrag is een
duidelijke beperking van het draagkrachtbeginsel.
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8.7.

DRAAGKRACHT EN OMZETBELASTING

De huidige belasting over de toegevoegde waarde kan worden aan-

gemerkt als een algemene indirecte verbruiksbelasting. Om doelmatigheidsredenen wordt niet het verbruik zelf belast, doch de
bestedingen die leiden tot het verbruik. De wetgever gaat uit
van de voor bestrijding vatbare stelling dat de ondernemer de
belasting in hogere prijzen op de koper kan afwentelen.
In par. 7.4. hebben we geconstateerd dat het verbruik zeer
wel als maatstaf van draagkracht kan fungeren. In beginsel kan
een omzetbelasting derhalve de struktuur van een draagkrachtbelasting hebben. Dit beginsel wordt voor de omzetbelasting onderschreven door Huiskamp (32). Hij stelt:
"Hoewel de omzetbelasting nooit rekening zal kunnen houden met
het draagkrachtvermogen van de verschillende subjecten, die deel
uitmaken van de consumptiehuishouding, kan zij echter wel zodanig opgebouwd worden, dat zij rekening houdt met het draagvermogen van de gezamenlijke consumptiehuishoudingen binnen het heffingsterritoir, als 66n eenheid beschouwd. Het begrip draagvermogen wordt dan als het ware gecollectiveerd. Niet de individuele draagkracht wordt als doel gesteld, maar wat wij zouden willen noemen de sociale draagkracht". Voorts stelt hi j dat differentiatie in belastingdruk op ontbeerlijke goederen en onontbeerlijke goederen de individuele draagkracht zou kunnen benaderen, indien er sprake zou zijn van een homogene consumptiestruktuur (33).
Alhoewel de scheidingslijn tussen onontbeerlijke en ontbeer-

lijke goederen moeilijk scherp te trekken is, kan tariefdifferentiatie de omzetbelasting het karakter van draagkrachtheffing
geven. Wanneer men zich beperkt tot het onderscheid in ontbeerlijke en onontbeerlijke goederen is geen grote spanning aanwezig
tussen het werkelijke en het vooronderstelde consumptiepatroon.
Iedereen zal immers de neiging hebben ddrst de onontbeerlijke
goederen te kopen en daarna pas de ontbeerlijke goederen. Te
grote verwachtingen mag men echter niet koesteren, omdat verdergaande differentiatie tot grotere afbakeningsproblemen leidt en
tot grotere spanning tussen het vooronderstelde en het feitelijke consumptiepatroon. Omdat voorts de afwenteling van de omzetbelasting in sterke mate wordt bepaald door de prijselasticiteit
van de desbetreffende goederen mag men voor sterk heterogene
goederencategorieun geen uniform afwentelingspatroon verwachten.
Volgens de wet van Dalton mag men wel verwachten dat de onontbeerlijke goederen vanwege de geringere prijselasticiteit gemakkelijker gelegenheid bieden tot afwenteling van de omzetbelasting op de consument (zie par. 3.5).
Het verlaagde tarief van 4% in de Wet OB is o.a. van toepassing op de goederen en diensten die voorzien in de primaire le-

vensbehoeften. De wetgever beoogde daarmee differentiatie aan te

brengen in de verdeling van de belastingdruk op grond van draagDe
tariefdifferentiatie is echter niet
krachtoverwegingen.
slechts gebaseerd op draagkrachtoverwegingen, doch steunt veelal
eveneens op het welvaartbeginsel. Door middel van de tariefdif200

ferentiatie tracht de overheid de consumptie in maatschappelijk
wenselijke banen te leiden. Toepassing van het verlaagde tarief
voor openbaar vervoer is hiervan een voorbeeld (stimulering van
het openbare vervoer), evenals de overbrenging van electriciteit
in 1972 en gas, olie, kolen en het verstrekken van warmte in
1978 van het verlaagde tarief naar het gewone tarief in het kader van de energiebesparingspolitiek. Bij de tariefdifferentiatie spelen voorts budgettaire overwegingen een rol. Ook kan de
tariefstelling in andere EG-landen van invloed zijn op het tarief in Nederland.
De omzetbelasting wordt een regressieve invloed op de verdeling van de belastingdruk toegeschreven. De gemiddelde omzetbelasting daalt naar mate het inkomen stijgt. Met deze kwalificatie wordt dus impliciet het inkomen als maatstaf van draagkracht
gekozen. Omdat de hogere inkomensgroepen een hoge spaarquote
plegen te hebben, daalt de omzethelastingdruk in relatie tot het
inkomen. De invloed van de omzetbelasting heeft om deze reden
een inkomensdenivellerend effekt en wordt geacht de progressie
van de inkomstenbelasting weer geheel of gedeeltelijk teniet te
doen. Om deze reden is de omzetbelasting blootgesteld aan veel
kritiek (34). De mogelijkheid tot versterking van het draagkrachtelement in de omzetbelasting en tot beperking van haar regressieve effekt door grotere tariefdifferentiatie is in beginsel echter aanwezig. Invoering van een verhoogd tarief voor de
categorie luxe goederen in orde van grootte van bijvoorbeeld 35%
verdient om die reden overweging (35)
De belastingheffing is versluierd door het systeem van heffing bij wege van voldoening op aangifte. Dit veroorzaakt voor
de ondernemers een verzwaring van hun administratieve verplich-

tingen. Deze administratieve belasting weegt vooral zwaar voor
de kleine ondernemers. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is
in de omzetbelasting een bijzondere regeling opgenomen voor de
kleine ondernemers/natuurlijke personen, die bedoeld is als compensatie voor de extra administratieve belasting. Deze regeling
valt in twee delen uiteen: het eerste gedeelte bevat een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor bepaalde ondernemers; het tweede gedeelte voorziet in een "subsidie", ( 1978
maximaal f.2050,-) (36).
Omdat de "subsidie" wordt toegekend op basis van het verschil tussen de af te dragen en de te verrekenen omzetbelasting

komt zij soms -onbedoeld- terecht bij anderen dan de minder
draagkrachtige kleine ondernemers, omdat door grote investeringen de te verrekenen voordruk relatief hoog is, of omdat het onwordt uitgeoefend en
dernemerschap naast een dienstbetrekking
van relatief geringe omvang is.

8.8.

DRAAGKRACHT EN ACCIJNZEN

Wat voor de omzetbelasting met betrekking tot de differentiatie
van de belastingdruk geldt, geldt uiteraard ook voor de accijnzen. Deze kunnen immers worden gekarakteriseerd als een bijzon201

dere indirecte verbruiksbelasting. Cnossen (37) stelt dat op het
eerste gezicht de belastinggrondslag van de accijnsheffing een
magere aanwijzing is voor de draagkracht. Verder wordt veelal
als bezwaar tegen de accijnsheffing aangevoerd, dat de accijnzen
rusten op bepaalde consumptiepatronen en derhalve een discriminatoire invloed kunnen hebben. Als belangrijkste kritiek wordt
doorgaans aangevoerd dat de accijnzen een regressief karakter
hebben. Dit regressieve karakter wordt gebaseerd op:
de vooronderstelling dat bij toename van het inkomen de consumptiequote afneemt, en
2) de vooronderstelling dat het aandeel van de met accijns belaste goederen een afnemend gedeelte vormt van de totale bestedingen, althans niet voldoende stiigt om de terugbuiging
van de belastingdruk te voorkomen.
1)

Wanneer men terugblikt in de Nederlandse historie dan bliikt
dat het regressieve karakter van de accijnzen me r is geweest
dan louter een vooronderstelling. Voor de alleszins boeiende beschouwingen over de historische betekenis van de accijnzen kan
worden verwezen naar de desbetreffende litteratuur (38).
Cnossen (39) stelt echter dat in veel ontwikkelingslanden
via de accijnzen een stelsel van progressieve belastingen kan
worden ingevoerd door de heffing op tabaksartikelen, alcoholische dranken en luxe goederen. De regressieve tendens van de accijnsheffing kan worden ondervangen door de accijnsheffing ad
valorem in plaats van per stuk te heffen. Voorts kan dit gebeuren door op kwantitatief hoogwaardige artikelen een hoger percentage accijns te heffen dan op kwalitatief inferieure artikelen.

De door Cnossen geformuleerde vereisten voor een progressieve accijnsheffing zijn: (40)
1. De accijnsgoederen moeten een inkomenselasticiteit hebben die
groter is dan 1, doch een geringe prijsgevoeligheid;

2. De accijnsgoederen moeten een breed veld van artikelen bestrijken die niet vervangbaar zijn door accijnsvrije goederen
en moeten w61 tot het consumptiepatroon van de middelbare en
hogere inkomensgroepen behoren, doch niet tot de bestedingen
van de lagere inkomensgroepen;
3. De accijnsgoederen moeten gemakkelijk in sub-groepen te specificeren zijn;
4. De heffing moet eenvoudig kunnen geschieden;
5. De accijnsgoederen moeten steunen op een brede erkenning dat
het goederen betreft die uiting zijn van welstand.

Over de grondslag van accijnzen kan verschillend worden gedacht. Reugebrink geeft van de verschillende grondslagen een 0verzicht en benadrukt dat de accijnsheffing een extra belastingdruk kan oproepen (de excess burden) die in verband met de beperking van de productie welvaartsverminderend werkt (41). Soms
is de vermindering van de produktie juist het doel van de hef202

fing. Zo krijgen de accijnzen hoe langer hoe meer aandacht als
instrument voor milieubeleid. Bekijken we de accijnzen in Nederland tegen de achtergrond van de draagkracht (weeldeacci jnzen),
dan blijkt dat door afschaffing van de weeldetarieven in de

voormalige omzetbelasting, die als accijnzen in de ruime zin
zouden kunnen worden beschouwd, dit terrein danig is ingekrompen. Slechts de bijzondere verbruiksbelasting op personenauto's
kan als zodanig worden aangemerkt, omdat per 1 janauri 1980 de
bijzondere verbruiksbelasting nog nadrukkelijker dan daarv66r
het geval was gaat toenemen bij een stijgende cataloguswaarde.

Uit onderzoekingen van Cnossen blijkt dat de accijnzen op
tabaksartikelen veelal een sterk regressief karakter hebben.
Eveneens is dit in de ontwikkelde landen het geval met de suikeraccijns. De alcoholaccijns, wijnaccijns en accijns van mousserende dranken zullen in mindere mate regressief zijn. De bieraccijns en de accijns op alcoholvrije dranken kunnen nauwelijks
worden aangemerkt als een weeldeaccijns. De accijnzen op lichte
olie en minerale olie, een gedeelte van de alcoholaccijns en de
bijzondere verbuiksbelasting op personenauto's treffen bovendien
het consumptieqoed niet geheel rechtstreeks.
Het juiste verloop van druk van deze accijnzen is moeilijk
aan te geven. Gezien het empirische materiaal van Cnossen is het
mijns inziens te verwachten dat de accijnsheffing in Nederland
per saldo een regressief karakter heeft (42), zoals trouwens ook
het onderzoek van De Vet (43) aantoont. De gemiddeld door werknemersgezinnen betaalde BTW en accijnzen, inclusief de indirecte
druk (die een constant percentage van 1,2% bedraaqt) in de periode mei 1974 - april 1975 in procenten van het totale verbruik
bedraagt:

Tabel 8.1.: B.T.W. en accijnsdruk
en 0.7% accijns).

(incl.

btw acc.

netto inkomens tot 16.000
n.i. 16.000 - 19.000
n.i. 19.000 - 21.000
n.i. 21.000 - 24.000
n.i. 24.000 - 30.000
n.i. 30.000 - 37.000
n.i. 37.000 - 44.000
netto ink. boven 44.000

7.5
7.8
8.2
8.3
8.4
8.6
8.5
8.0

2.9
3.0
2.8
3.0
2.8
2.6
2.7
2.7

indirecte druk 0.5% btw

tot.in
% v.h.
verbruik
10.4
10.8
11.0
11.3
11.2
11.2
11.2
10.7

tot. in %
v.h. netto
inkomen
12.8
11.1
11.5
11.2
10.9
11.3
10.4
9.0

Gerelateerd aan het bruto inkomen zou het verloop uiteraard nog
regressiever zijn. Ik deel de mening van Cnossen, dat deze regressie kan worden beperkt door een weeldeaccijns (of weeldetarief in de OB) ter aanvulling op een progressieve inkomstenbelasting.
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8.9.

DRAAGKRACHT EN MOTORRIJTUIGENBELASTING

De motorrijtuigenbelasting is een bijdrage wegens een door de
betaler als lid van een groep te veronderstellen genoten voordeel. De motorrijtuigenbelasting steunt op het profijtbeginsel.
De belasting is verschuldigd voor het gebruik van de openbare
weg met een motorrijtuig door degene die de beschikking heeft
over het motorrijtuig. De grondslag van de belastingheffing
wordt technisch bepaald (gewicht, categorie, etc.) en heeft geen

band met de financi*le draagkracht van de eigenaar. Omdat de
heffingsgrondslag onafhankelijk is van de omvang van het gebruik
van de openbare weg, heeft deze belasting bij toenemend gebruik
per kilometer een degressief verloop. Degene die zijn autokosten
gedeeltelijk kan declareren, betaalt "priv&" minder belasting.

Hij kan de belasting gedeeltelijk afwentelen op de zakelijke
sfeer.

In deze overigens strikt zakelijke heffing is een persoonlijke invaliditeitsvrijstelling opgenomen. Deze vrijstelling
wordt verleend voor motorrijtuigen welke worden gehouden door
invaliden uitsluitend ten gevolge van invaliditeit en die worden
gebezigd voor hun persoonlijke vervoer, mits a) de aanschaffingskosten van het motorrijtuig niet meer hebben bedragen dan
f.18.000,- (1978); b) de houder, in het bezit is van een
vergunning van de inspecteur,voordat het motorrijtuig op de weg
wordt gebruikt.
De genoemde vrijstelling kan slechts worden begrepen in het

kader van het draagkrachtbeginsel. De draagkrachtmaatstaf ontbreekt echter, tenzij men als maatstaf zou willen hanteren de
aanschaffingskosten van de auto. Dergelijke afwijkende (en zeer
gebrekkige) maatstaven vertroebelen het beeld van de werkelijke
draagkracht. Een dergelijke vrijstelling kan beter verdwijnen.

8.10

DRAAGKRACHT EN BESTEMMINGSHEFFINGEN

In de milieubelastingsfeer gaan geregeld stemmen op om rekening
te houden met de draagkracht (b.v. bij de Waterverontreinigingsheffing). Als uitgangspunt geldt, zoals in het voorgaande reeds
tot uitdrukking werd gebracht en hetgeen in sterkere mate geldt
voor de regelingen op het gebied van de sociale zekerheid, dat

het niet wenselijk is dat in elke wet op eigen wijze draagkracht- of inkomensafhankelijke solidariteitelementen worden ingebouwd. Door de onafhankelijk van elkaar gekozen draagkrachten solidariteitmaatstaven en separaat ontwikkelde progressielijnen ontstaat een ongecoBrdineerd netwerk van regelingen dat door
cumulatie-effekten andere uitkomsten geeft dan wenselijk is. Het
draagkrachtbeginsel als verdelingsbeginsel wordt daardoor te ondoorzichtig.
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I

SOCIALE ZEKERHEID

8.11

Naast de rechtszekerheid wordt de sociale zekerheid onderscheiden. In hoofdstuk 2 werd er reeds aandacht aan besteed dat deze
onderscheiding een afnemend besef impliceert dat het recht als
zodanig deze sociale dimensie omvat. De ruilrechtvaardigheid
heeft, zoals reeds werd opgemerkt, de verdelende rechtvaardigheid in toenemende mate verdrongen en een grotere plaats verworven voor de markt met als kenmerk een grote mate van anonimiteit.

In het verzekeringswezen heeft zich eveneens een dergelijke
ontwikkeling voltrokken. Het maatschappelijke recht om met een
brandbrief te mogen rondgaan en de vanzelfsprekende bereidheid

van de leden van de gemeenschap de gedupeerde behulpzaam te

zijn, verengde zich tot de onderlinge waarborgmaatschappij,
waarin het hulpbetoon tot de aanges loten leden werd beperkt. De
onderlinge waarborgmaatschappij werd vervolgens verdrongen door
de verzekeringsmaatschappij. Het individu heeft zich losgemaakt
uit de gemeenschap en sluit een overeenkomst, een "ruiltransactie" met de verzekeringsmaatschappi j (46) . Vervolgens heeft de
staat zich opgeworpen als brenger van sociale zekerheid waaraan

geen van de burgers zich kan en mag onttrekken. De uitvoering

geschiedt van overheidswege.
In deze vervreemding ligt naar mijn mening de kern van het
maatschappelijke probleem besloten, dat ondanks het toenemende
voorzieningenpakket van de verzorgingsstaat er een groeiend onbehagen en onvrede heerst bij de burgers. Een herbezinning op de
toekomst van de verzorgingsstaat is dringend noodzakelijk (47).
Door het vervreemdingsproces is de vitale bereidheid om andermans noden in de besluitvorming een beslissende factor te laten
spelen, dan wel door zowel in de verdeling als in de voortbrenging van goederen de solidariteit als richtsnoer te nemen, afgezwakt (48). Heertje (49) wijst op de volgende symptomen hiervan:

1. de toenemende betekenis van het officieuze circuit, zijnde de
samenvatting van alle economische transacties in ons land die
niet officieel worden geregistreerd, is een waarschuwing dat
men zich voor de beoordeling van de werkelijke verdeling van
de belastingdruk in een samenleving niet zonder meer kan laten leiden door de officiUle statistieken;
2. de toenemende betekenis van de monetaire inflatie wijst op de
te
weigering binnen de private sector bestedingsruimte
chtbegin
draagkra
het
Voor
scheppen voor de publieke sector.
worden
heffingen
ervaren
hoog
te
als
de
dat
dit
betekent
sel
afgewenteld, zodra daartoe de gelegenheid bestaat.De last van
de inflatie die door de afwenteling wordt opgejaagd wordt via
het objectieve marktmechanisme verdeeld, zodat om deze reden

de werkelijke belastingdruk niet uit de officidle tarieven

kan worden afgelezen;
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3. het afnemende internationale vertrouwen in de nationale valuta bij een voortdurend betalingsbelanstekort. Dit effekt

vindt eveneens zijn oorzaak in de monetaire inflatie. Stijgende exportprijzen en relatief dalende importprijzen ondergraven de betalingsbalanspositie. Dit impliceert niet alleen
een verstoring van de meest wenselijk geachte drukverdeling,
omdat de exportsector hier in eerste instantie voor de stroppen moet opdraaien, maar eveneens een teruggang van de welvaart van allen.

Daudt (50) vestigt er de aandacht op dat de welvaart, die
mede het gevolg is van overheidsbemoeienis, zijn prijs heeft. In
immaterieel opzicht moet het offer worden gebracht van een toenemende dreiging van bestuurlijke tirannie, van toenemende afhankelijkheid van anonieme overheidsmacht en van het onbehagen
over de strijdigheden die aan de verzorgingsstaat ten grondslag
liggen, omdat de idee gedragen wordt door de socialistisch georidnteerden, doch de uitvoering gebonden blijft aan de ondernemingsgewijze productie. De verdeling van dit onbehagen of gevoel
van afhankelijkheid moet echter in overeenstemming zijn met de
verdelende rechtvaardigheid, met de draagkracht. Men dient ervan
doordrongen te zijn dat elk besluitvormingsproces identiek is
met het beperken, verwerpen of ordenen van voorkeuren en eisen,

om de eenvoudige reden dat als er geen met elkaar strijdige
voorkeuren zijn, er niets te besluiten valt. De verdeling van de
goederen is in een groeiende economie echter gemakkelijker naar
draagkracht te realiseren dan in een stagnerende economie. In
een groeiende economie is men immers in mindere mate tot echte
offervaardigheid gedwongen. Met uitzondering van noodsituaties
zullen in een stagnerende economie pressiegroepen de democratische besluitvorming trachten te sturen in de door hen gewenste
richting, die veelal met de verdeling naar draagkracht op gespannen voet zal staan.
Schuyt (51) heeft erop gewezen dat het bestaande rechtssysteem van de sociale wetgeving niet self-executing is. Men wordt
veelal verondersteld zelf het initiatief te nemen. Omdat er bij
de rechtzoekende een gemis is aan congruentie tussen het bewustzijn van sociale rechten en de wijze van actualisering van die

rechten, ontstaan er gevoelens van een bestaand rechtstekort
(52). De kenmerken van dit rechtstekort worden door Schuyt als
volgt geanalyseerd:

1. De creatie van de sociale rollen : de wetgever creMert talloze nieuwe sociale rollen. De "hele" persoon wordt versplinterd over talloze rollen en dit heeft allerlei effekten, die
men vaak met de term "vervreemding" weergeeft: men herkent
zichzelf niet meer in de rollen die men moet spelen;
2. Incongruentie tussen sociale rollen en sociale ervaring:
b.v· het sociale verzekeringsrecht wordt gekenmerkt door een
fijnmazig net van categorieon begunstigden. De rechtsverge-

lijkingsmogelijkheden van individuen nemen door de verfijningen in de wetgeving steeds meer af en de beoordeling of
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men al of niet een bepaald recht heeft wordt steeds
moeilijker;
3. Delegatie van wetgeving doet de rechtszekerheid steeds verder
afnemen. De beschikking over kennis en informatie is een onmisbare sleutel voor toepassing van het recht.
4. De opstelling van de overheid als tegenspeler is de basis van
de bureaucratie. Beslissingen worden, aldus Schuyt, gebaseerd
op onpersoonlijke regels, genomen in een hidrarchisch geordend systeem van functies en uitgevoerd door anonieme roldragers. De motivering van beslissingen geschiedt in een geobjectiveerde taal van - vaak juridische - argumenten, die on-

voldoende communicatiemogelijkheden biedt met de rechtzoekende, die een sterk persoonlijke taal spreekt en zich laat
leiden door de rudimentaire noties van recht en rechtvaardigheid.

Bij

gebreke van de mogelijkheid tot echte communicatie

ontstaat bij de rechtzoekende het gevoel van hulpeloosheid en
afhankelijkheid (53).

Deze alom aanwezige objectivering perkt op alle fronten de
reikwijdte van het solidariteit- en draagkrachtbeginsel in; 66k
op die gebieden waar de wetgever zijn toepassing heeft gewild.
In deel D zullen we nader op deze beperkingen ingaan. We zullen
ons thans concentreren op de draagkracht- en solidariteitselementen in de sociale verzekeringswetten, aannemende dat de feitelijke verwerkelijking niet problematisch is.

8.12.

VOLKSVERZEKERINGEN

8.12.1.

Algemene Ouderdomswet en Algemene Weduwen- en Wezenwet
(AOW en AWW)

De volksverzekeringen zijn in belangrijke mate "gefiscaliseerd".
Het equivalentiebeginsel dat normaliter aan de verzekeringsovereenkomst ten grondslag ligt, wordt hoe langer hoe meer verdrongen door het solidariteitsbeginsel (54), zowel door het toenemende belang van de financiering uit de algemene middelen, als
door de ontkoppeling van premiebetaling en uitkering.
De fiscalisering van de volksverzekering bestempelt de sociale zekerheid tot een quasi-collectief goed. Het prijsmechanisme, dat op basis van de subjectieve nutsbeleving voor de individuele goederen als richtsnoer voor de inkomensbesteding dient,
wordt uitgeschakeld (55). Door een dergelijke collectivering kan

de solidariteitsbijdrage gemakkelijker afdwingbaar worden gemaakt. Aan de verhouding van het solidariteitbeginsel ten opzichte van het draagkrachtbeginsel is in het kader van de volksverzekeringen weinig aandacht besteed (56). Wanneer de voorzieningen geen specifiek profijt opleveren voor een bepaalde groepering kan de financiering van de uitkeringen in beginsel geschieden uit de algemene middelen. Via de belastingheffing op
basis van het evenredige nutsoffer komt het draagkrachtbeginsel
dan vanzelf tot zijn recht. Bij op zichzelf staande financie207

ringssystemen komen veelal echter tariefstrukturen aan de orde
die geen band hebben met de leer van het evenredige nutsoffer,
maar die wel solidariteitelementen in zich dragen.
In de AOW en AWW komt het solidariteitbeginsel op verschillende punten tot uitdrukking:
1. door het streven naar koopkrachthandhaving van de pensioenuitkering en omslag van de daaruit voortvloeiend backservicelasten;

2. door afhankelijkheid van de premie van het premie-inkomen,
terwijl de uitkering onafhankelijk is van de betaalde premies;

3. door toepassing van een premievrijstellings- en reductieregeling bij de premieheffing.

Elke pensioenvoorziening berust in wezen op het vertrouwen
dat toekomstige generaties bereid zullen zijn de niet-actieven
te onderhouden (57). naarvoor kan de huidige generatie door de
keuze van een verantwoord financieringsstelsel de basis leggen.
Instandhouding van de koopkracht van de niet-actieven door de
actieven blijft echter een solidariteitsaangelegenheid tussen
beide categorieMn.

Premieheffing op basis van het premie-inkomen berust op het
solidariteitbeginsel. De inbouw van een premiegrens wordt verdedigd op basis van het uitgesproken bodem-karakter, dat aan de
volksverzekering wordt toegeschreven. De gekozen tariefstruktuur
leidt ertoe dat bij sti jging van het inkomen de gemiddelde premiedruk, wanneer de reductie wordt verwaarloosd, aanvankelijk
gelijk blijft, doch na het bereiken van het maximale premie-inkomen geleidelijk gaat dalen. Deze tariefstruktuur heeft een inkomens-denivellerend effekt. Dit effekt wordt versterkt door de
aanvang van de premieplicht op de 16e verjaardag. De lagere inkomensgroepen, die doorgaans vroeger in het productieproces worden ingeschakeld, dragen een grotere premielast, dan de hogere
inkomensgroepen die door langdurige opleidingen later in het arbeidsproces binnentreden. Tegen 8% groeit een jaarlijkse premiebetaling gedurende 50 jaar per gulden aan tot f.619,-. Voor 40
jaar is dit slechts f.279,-.
Rudimenten van de verzekeringsgedachte doorkruisen de solidariteit- en draagkrachtgedachte en passen niet in een gefiscaliseerde volksverzekering. Omdat op grond van de verzekeringsgedachte de AOW/AWW-uitkeringen zelf geen deel uitmaken van het
premie-inkomen, wordt het inzicht in de werkelijke draagkrachtverhoudingen vertroebeld. De weduwe van 40 jaar zonder kinderen
met een AWW-uitkering van f.12.000,- heeft in verband met haar
premievrijstelling een hoger verteerbaar inkomen dan de gescheiden vrouw van 40 jaar zonder kinderen met een alimentatie van
f.12.000,-.
Indien de verzekerden onder de loonbelasting vallen geschiedt de premieheffing door inhouding op het loon. Indien de
verzekerde onder de inkomstenbelasting valt wordt de premieheffing door middel van aanslag onder verrekening van ingehouden
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premie geheven. Wanneer de heffing geschiedt door inhouding
geldt het tabelloon als maatstaf van de heffing (58). Wordt de
heffing geoffektueerd door een aanslag dan geldt het premie-inkomen als maatstaf van heffing. Indien de heffing bij wege van
aanslag geschiedt blijft premieheffing achterwege als het premie-inkomen een bepaald bedrag niet overschrijdt. Voor 1978 waren deze drempels: voor tariefgroep 2: f.5.000; voor tariefgroep
3: f.6.700; voor tariefgroep 3 mit kinderaftrek, tariefgroep 1
en tariefgroep 4: f.8.600. Daarboven wordt de AOW/AWW-premie
over premie-inkomens binnen de zgn. reductiestrook slechts gedeeltelijk ingevorderd (in 1978: f.5.800) (59). De premievrijstelling en -reductieregeling geldt niet ten aanzien van belastingplichtigen die over het jaar van de premiebetaling in aanmerking komen voor een aanslag in de vermogensbelasting (60). De
aanwezigheid van een belastbaar vermogen kan derhalve door het
reductienadeel leiden tot een extra belasting op dit vermogen
van f.1.562.
De solidariteitgedachte komt ook tot uitdrukking in het feit
dat de ongehuwde slechts recht heeft op een AOW-uitkering van
f.11.344 (in 1978), terwijl de gehuwde f.16.607 (in 1978) ontvangt, niettegenstaande het feit dat beiden bij een gelijk premie-inkomen dezelfde premie betalen. De ongehuwde moet voorts
premie betalen voor de aanspraak op weduwenpensioen, alhoewel
dit voor hem generlei waarde heeft.

Voor invaliden is in de premieheffing een drukverlichting
opgenomen door in het premie-inkomen als aftrekpost een arbeidsongelijkheidsaftrek op te nemen van (in 1978) f.1.730, hetgeen
een (voor de inkomstenbelasting belastbare) tegemoetkoming betekent van f.207,60. Eveneens wordt bij de premieheffing een aftrek wegens onvolledig gezin toegekend tot een maximum van (in
1978) f.3.075. De hiermee corresponderende (voor inkomstenbelasting belastbare) maximale tegemoetkoming bedraagt f.369,-.
Uiteraard worden hierdoor de premies AKW, AAW en AWBZ ook lager.
Uit dit alles blijkt dat de fiscalisering van de AOW/AWW zodanig grote vormen heeft aangenomen, dat van een daadwerkelijke
verzekeringsgedachte nauwelijks nog sprake kan zijn. Het marktmechanisme is volledig verdrongen. De afweging tussen baten en
offers vindt niet langer op micro-niveau plaats, doch op macroniveau. Ter voorkoming van een al te groot beroep op de solidariteit, die daardoor dreigt te worden uitgehold (officieus circuit, inflatie, afwenteling etc.) pleit Douben voor invoering
van een collectivistische basisvoorziening en een individuele
bovenbouwverzekering (61). Het verdient mijns inziens inderdaad
aanbeveling de basisvoorziening als collectief goed uit de algemene middelen te financieren, (62) dus zonder aparte premieheffing. De bovenbouwvoorziening moet een particuliere aangelegenheid blijven.
Door vermenging van draagkracht- en equivalentie-elementen
in de volksverzekering is het gecombineerde effekt van de inkomstenbelasting, schoolgeld en volksverzekering erg grillig geworden. Wanneer we uitgaan van een zelfstandige ondernemer, gehuwd
en recht hebbend op tweevoudige kinderaftrek wegens 1 school209

gaand kind, en we tevens rekening houden met de hierna te bespreken premies AKW, AAW en AWBZ dan ziet het gecombineerde
drukverloop over 1978 er alsvolgt uit: (zie tabel 8.2 en grafiek
8.3)

Tabel 8.2.: Overzicht van de gemiddelde druk van inkomstenbelasting, schoolgeld en premies AOW, AWW, AAW en AWBZ en marginale
druk op de laatstverdiende f.500,- in 1978 voor een zelfstandige
in tariefgroep 4-2: (63)

Overz,cht van de gemiddelde druk van inkomstenbelasting, schoolgeld en premies
AOW, AWW, AAW en AWBZ en marginale
op laatstverdiende f. 500 in 1978
voor een zelfstandige in tariefgroep 4 - 2: uk
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Grafiek 8.3.: Verloop van de gemiddelde en marginale druk van de
inkomstenbelasting, schoolgeld en premieheffing (tabel 4-2,
1978) in % van het onzuivere inkomen.
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8.12.2.

De Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.

Deze drie volksverzekeringen worden hier samengevoegd, omdat zij

alle dezelfde premieplichtigen hebben. De premies AKW, AAW en
AWBZ worden vastgesteld aan de hand van een opslagpercentage op
de ingehouden, c.q. op aanslag te betalen premies AOW/AWW ter
grootte van resp.: 4,6; 20,9 en 23,8% (in 1978). De heffing via
een totale opslag van 49,3% heeft tot gevolg dat voor de premieheffing-AKW/AAW/AWBZ alle in de premieheffing-AOW/AWW opgenomen
bepalingen met betrekking tot het premie-inkomen, premiemaximum
en premiereductie automatisch van toepassing zijn. Dit houdt in
dat alle in par. 8.12.1. opgenoemde bezwaren tegen de premieheffing ook hier van toepassing zijn.
Voor de loontrekkenden geldt dat de werkgever deze opslagpercentages voor zijn rekening moet nemen. Voor de zelfstandigen, die zelf hun aanslag moeten betalen, leidt deze premieopslag tot een verzwaring van de eigen premiedruk. De premies die
door de werkgever zijn ingehouden maken geen deel uit van het
loon.

De bij wege van aanslag geheven premies AWBZ,

AAW en AKW

komen als persoonlijke verplichting ten laste van het onzuivere
inkomen.

De aanspraak op kinderbijslag werd aanvankelijk gehanteerd
als een instrument tot vergroting van de draagkracht van de kinderrijke gezinnen, zowel omdat deze bijslag aansloot bij het
streven naar "loon naar behoefte", alsook omdat het grote gezin
werd gezien als een "merit-good" dat stimulering verdiende in de
vorm van "belastinguitgaven" .I n§7.5 i s reeds vermeld dat het
verwekken en opvoeden van kinderen aan een wisselende maatschappelijke appreciatie onderhevig is.

De aanspraak ingevolge de AKW houdt in dat de verzekerde
vanaf het derde kind per kwartaal een uitkering ontvangt. Over
1978 bedroegen deze uitkeringen voor het 3e kind f.1.433 ,64,
welk jaarbedrag toeneemt met het kindertal. Soms geldt 66n
natuurlijk kind voor twee of drie fiscale kinderen (64). Op
grond van artikel 3Oa Wet IB blijven de aanspraken op AKW bij de
bepaling van het inkomen buiten aanmerking. Na 1 januari 1980
zal de aanspraak reeds vanaf het eerste kind ontstaan en zullen
de KWL en de KKZ in de AKW worden opgenomen.
Onder het kabinet-den Uyl is de gedachte gegroeid de kinderbijslag als instrument van inkomensherverdeling te gaan gebruiken (65). Boven een bepaalde inkomensgrens moet de uitkering geleidelijk gaan dalen tot het nulpunt wordt bereikt. De dalende
onbelaste aanspraak op AKW kan de progressielijn van de inkomstenhelasting versterken. Introductie van dergelijke progressielijnen buiten de inkomstenbelasting om is evenwel om de eerder
genoemde reden niet aan te bevelen. Het zicht op de totale belastingdruk raakt daardoor te zeer vertroebeld.
Ingevolge de AAW bestaat: a) aanspraak op een inkomensvervangende uitkering, en b) aanspraak op voorzieningen ter revalidatie, ter ondersteuning van arbeidsongeschiktheid en ter verbe212

tering van levensomstandigheden. In de inkomensvervangende uitkering speelt het draagkrachtbeginsel op soortgelijke wijze een
rol als het geval is voor de AOW/AWW-uitkeringen. Er wordt een
differentiatie aangebracht naar burgerlijke staat en leeftijd.
De AAW-uitkeringen hebben het karakter van een basisvoorziening,
conform de AOW/AWW-uitkeringen.
De aanspraken sub b) liggen in de sfeer van verzekering voor
buitengewone lasten. De opname van dit soort aanspraken in een
volksverzekering sluit aan bij de "merit-good"-gedachte. Aangezien de aanspraken op deze voorzieningen geldend gemaakt kunnen worden ongeacht de hoogte van het inkomen, spee] t het draagkrachtbeginsel voor de uitkering geen rol.
Voor de aanspraken op verstrekkingen ingevolge de AWBZ geldt
hetzelfde als is opgemerkt bij de aanspraak op voorzieningen ingevolge de AAW. De aanspraak op verstrekkingen wordt niet als
bestanddeel van het belastbare inkomen in aanmerking genomen. In
de eigen-bijdrageregeling komt de draagkracht aan de orde. Tot
de maximale bijdrage wordt bereikt is de omvang ervan afhankelijk van de draagkracht. Als draagkrachtmaatstaf wordt hier gehanteerd het "inkomen", dat evenwel in het bijbehorende besluit
(66) afwijkend van dit begrip in de inkomstenbelastinq wordt gedefinieerd. Aangezien deze eigen-bijdrageregeling is te beschouwen als een vergoeding voor kost- en inwoning, zou het de voorkeur verdienen degene die niet in staat is de volledige eigenbijdrage te betalen een beroep te laten doen op de Algemene Bij-

standwet. Een afzonderlijke reductieregeling in de AWBZ met
eigen criteria werkt onevenwichtigheid in de hand.

8.13.

WERKNEMERSVERZEKERINGEN

De diverse verzekeringen die onder deze benaming warden gegroepeerd kenmerken zich door het feit dat zij alle zijn gebaseerd
op een dienstbetrekking of fictieve dienstbetrekking. Verder
vertonen zij onderling zulke grote verschillen dat zij beter afzonderlijk kunnen worden behandeld.

8.13.1.

Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (KWL)

Deze kinderbijslagwet geeft aanspraak op een uitkering per kwartaal voor het le en 2e kind. Over 1978 bedroegen de uitkeringen
resp. f.803,40 en f.2.237,04. Het uniforme premiepercentage (in
1978: 2.4%) is verschuldigd door de werkgever over het loon van
de werknemer. In 1978 was het maximale premiebedrag f.1.002.

De solidariteitgedachte komt op twee niveaus tot uitdrukking. 1) Degene die zelf geen kinderbijslag ontvangt draagt bij
aan de uitkering aan anderen. 2) De hoge-loontrekker draagt meer
bij dan hij zelf terugontvangt. Overigens onderscheidt de KWL
zich niet van de onder 8.12.2. behandelde AKW.

Wanneer het wetsontwerp betreffende de derde fase van de
herstrukturering kinderbijslag en kinderaftrek kracht van wet
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zal hebben verkregen zal deze wet met ingang van 1 januari 1980
worden ingetrokken. De AKW zal per die datum aanspraak gaan geven vanaf het eerste kind.

8.13.2.

Ziektewet (ZW)

De ziektewet is een verzekering tegen de inkomensderving ten gevolge van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. De
premie, die ten laste van de werkgever door de bedrijfsvereniging wordt geheven, is per bedrijfsvereniging verschillend; 1%
mag echter door de werkgever op de werknemer worden verhaald.
Als heffingsgrondslag geldt het loon. Boven het maximale premiedagloon (in 1978 260 d. van f.215,-) wordt geen premie geheven.
Voor de uitkering wordt eveneens uitgegaan van deze grondslag.
Voor de ZW geldt derhalve het equivalentiebeginsel. De risiko's
van inkomensderving door ziekte over een maximale uitkeringsduur
van 52
weken worden,
met
als
draagvlak de
aangesloten
verzekerden, verzekerd door de bedrijfsvereniging. Een element
van draagkracht is in deze verzekering niet terug te vinden. Ook
in de bijkomstige uitkeringen bij overlijden, bij zwangerschap
en bevalling etc. is het draagkrachtelement afwezig.

8.13.3.

Wachtgeld- en Werkloosheidswet (WW)

De wachtgeld- en werkloosheidswet voorziet in een verzekering
tegen de geldelijke gevolgen van het verlies van de dienstbetrekking. De wachtgeldverzekering voorziet in een verzekering
voor

de

eerste

acht weken

van

onvri jwillige werkloosheid.

De

premie is per bedrijfsvereniging verschillend. De premie wordt
naar evenredigheid van het loon geheven en komt voor de helft
ten laste van de werkgever en voor de andere helft ten laste van
de werknemer.De premies en de uitkeringen zijn gekoppeld aan het
premiedagloon. (In 1978: f.215,-). Ook hier is het eguivalentiebeginsel consequent gehandhaafd.
Hetzelfde is het geval met de werkloosheidswet, zij het in
mindere mate. Deze wet kent immers een premiepercentage dat voor
alle bedrijfsverenigingen ongeacht het verschillend risiko hetzelfde is. Voorts wordt de helft van het premiebedrag van 1%
t.1.v. de algemene middelen van het Rijk gebracht.
8.13.4.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Deze verzekering geeft recht op a) loondervingsuitkeringen en b)
voorzieningen ter ondersteuning van arbeidsongeschiktheid of ter
verbetering van levensomstandigheden. De verzekering tegen
loonderving ingevolge de WAO heeft betrekking op loonderving bij
zeer langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 52 weken).
1978 was het totale premiepercentage 11,4% van het loon, beperkt
tot een maximaal premiedagloon van f. 181,- in 1978. De premie214

vrije voet is f. 34,- per dag. Van deze premie wordt 4,8% gedragen door de werknemer. Het restant draagt de werkgever. De uitkeringen zijn afhankelijk van het premiedaqloon. Het eguivalentiebeginsel wordt volledig gehandhaafd. De aanspraken op voorzieningen komen overeen met de aanspraken op voorzieningen ingevolge de AAW.

8.13.5.

Ziekenfondswet (ZFW)

De ziekenfondswet is een verzekering tegen de lasten die voortspruiten uit ziekte. Ook voor deze verzekering geldt een toetredingsdwang, evenals bij de voorgaande werknemersverzekeringen;
doch voor de ZFW geldt een loongrens (1978: f.36.200,-) waarboven men niet meer als premieplichtige wordt aangemerkt. De premie wordt geheven naar evenredigheid van het loon (in 1978:
8,2%). De premie wordt voor de helft gedragen door de werkgever
en voor de andere helft door de werknemers. De aanspraken die
men ontleent aan de ziekenfondswet zijn echter onafhankelijk van
het loon. Het eguivalentiebeginsel is hier vervangen door het
solidariteitbeginsel, temeer omdat ook de gezinsleden van de
kostwinner aanspraken genieten zonder dat voor hen extra wordt
betaald.
In wezen is hier sprake van een inkomensprijs, zoals dit ook
het geval is bij de Bejaardenverzekering en de Vrijwillige verzekering via het ziekenfonds. De verschuldigde premies voor de
verzekeringen dalen naarmate het inkomen lager is. Elke categorie verzekering heeft hier zijn eigen maatstaf van draagkracht.
Met name de bejaarden- en vrijwillige verzekering heeft een bijzonder gecompliceerd en onnodig onbegrijpelijk inkomensbegrip
als maatstaf van draagkracht (67). In 1978 bedroeg de gereduceerde premie voor de vrijwillige verzekering bij een inkomen
van f.0 - 19.400: f.57,65 per maand per persoon; bij de groep
van f.19.400 - 21.475: f.92,80 en de groep f.21.475 - 23.550:
f.107,80 per maand. De bejaardenverzekering kent nog grotere reducties. Voorts betaalt een echtpaar veelal hetzelfde bedrag als
een alleenstaande bejaarde (in 1978 tot f.18.552,-).

8.13.6

Draagkracht in volks- en werknemersverzekeringen

Draagkracht- en solidariteitelementen zijn aangetroffen in de
AOW, de AWW, de AKW, de AAW en de AWBZ. In de werknemersverzeke-

ring komen deze elementen naar voren in de KWL en de ZFW. Voor
de WAO geldt hetgeen bij de AAW werd opgemerkt. De premies ingevolge de werknemersverzekering, voor zover deze worden betaald
door de werkgever, worden niet tot het loon gerekend, met uitzondering van het werkgeversaandeel in de ZFW, dat w&1 deel uitmaakt van het belastbare inkomen. De werknemerspremiebijdragen
in de sociale verzekeringswetten, wederom met uitzondering van
de ZFW, kunnen voor de bepaling van het loon als aftrekposten
worden aangemerkt.
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De gecompliceerde struktuur van advies- en uitvoeringsorganen op het gebied van de sociale verzekering in wier warwinkel
van bepalingen de belanghebbende nauwelijks nog zijn weg kan
vinden, verplicht hem vaak tot zinloze, tijdrovende en ergerniswekkende procedures. Er zou een meer inzichtelijke struktuur
worden geschapen als de basisvoorzieningen voor de kosten van
levensonderhoud uit de algemene middelen zouden worden gefinancierd (AOW, AWW, AAW, ABW). Een alqemene loondervingsverzekering
op basis van het equivalentiebeginsel zou deze basisuitkeringen
tot het gewenste niveau kunnen aanvullen (68). Daarboven zouden
particuliere verzekeringen het aangewezen middel zijn tot vergroting van de zekerheid.

8.14.

PENSIOENREGELINGEN

De pensioenregelingen zijn, voor zover er sprake is van verplichte deelneming, vergelijkbaar geworden met de werknemersverzekering. In de pensioenregelingen wordt doorgaans nogal sterk
vastgehouden aan het eguivalentiebeginsel. Bij vele regelingen
spelen echter ook solidariteitelementen een rol. De meest voorkomende zijn:
a) premiebetaling op basis van doorsneepremies;
b) premiebetaling onafhankelijk van kindertal, terwijl wol aanspraak op wezenpensioen wordt toegekend;
c) premiebetaling onafhankelijk van huwelijkse staat, terwijl de
ongehuwd blijvende werknemer geen aanspraak heeft op een uitkering vergelijkbaar met het weduwepensioen;
d) premiebetaling onafhankelijk van de leeftijd van de echtgenote van de werknemer (het zgn. onbepaalde vrouw-systeem);
e) toeslagen op niet- waarde- of welvaartsvaste uitkeringen met
gedeeltelijke lastenafwenteling op de actieven.

De "richting" van deze solidariteitelementen wordt echter
niet bepaald door de omvang van het inkomen. Zolang de premiebetaling gekoppeld blijft aan het "pensioengevend loon" wordt het
equivalentiebeginsel onverkort gehandhaafd. Elementen van inkomensherverdeling zijn dan afwezig. Deze inkomensherverdeling
treedt wel op als de band tussen de premieheffing en het "pensioengevend loon" wordt losgelaten. In een aantal pensioenregelingen kan men hier voorbeelden van aantreffen. De effekten van
eventuele solidariteitbijdragen op de inkomensverdeling zouden
het duidelijkste blijken indien de toegekende pensioenen zouden
worden vergeleken met de pensioenaanspraken die zijn gebaseerd
op de beschikbare-premiemethode.

8.15.

PREMIEVRIJE SOCIALE VERZEKERINGEN

Met de aanduiding "premievrije sociale verzekeringen" in plaats
van de "subsidies" die in § 8.1 6 aan de orde zullen komen, wordt
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aangegeven dat de organisatievorm van deze tegemoetkoming grote
overeenkomsten vertoont met de sociale verzekeringswetgeving. De
uitkering geschiedt echter ten laste van de algemene middelen,
zodat van een echte premieheffing geen sprake is. De financiering ten laste van de algemene middelen heeft tot gevolg dat via
de progressieve tarieven van de inkomstenbelasting het draagkrachtbeginsel van toepassing is.
8.15.1.

De kinderbijslagwet kleine zelfstandigen' (KKZ)

De kinderbijslagregeling is gericht op de kleine zelfstandige.
Om inkomenspolitieke redenen heeft de wetgever het gemis van de
KWL voor de niet-loontrekkende gecompenseerd door de zgn. "kleine zelfstandige" een kinderbijslag te verstrekken ten laste van
de algemene middelen. Kleine zelfstandige is hij wiens inkomen
blijft beneden het minimumloon plus minimumvakantiebijslag minus
kinderbijslag voor het eerste kind. Ook voor de KKZ wordt een
van de Wet IB afwijkend inkomensbegrip gehanteerd. De binding
van de uitkeringsbedragen aan bepaalde relatief lage inkomensgrenzen leidt indien (een gedeelte van) de uitkering vervalt tot
een extra marginale druk op elke inkomensstijging van degene die
behoort tot de lagere inkomensgroepen. Na 1 januari 1980 zal deze wet worden ingetrokken en de aanspraak worden opgenomen in de
AKW.

8.15.2.

Algemene Bijstandswet (ABW)

De uitkeringen ingevolge de ABW zijn verbonden met het draagkrachtbeginsel. Het doel van de ABW is de aanvrager in het genot
van een uitkering te stellen van zodanige omvang dat 1) de aanvrager in staat wordt gesteld zelfstandig in zijn bestaan te
voorzien, en 2) deze is afgestemd op omstandigheden en mogelijkheden van de aanvrager en diens gezin, waarbij 3) rekening wordt
gehouden met het betoonde besef van verantwoordelijkheid. In de
bijstandspraktijk, alsook in het Besluit landelijke normering
wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene en bijzondere bestaanskosten (69). Voor de bijstandverlening in zake de algemeen
noodzakelijke bestaanskosten geldt het Besluit landelijke normering van juli 1974.
Voor toekenning van algemene bijstand speelt het netto inko-

men een rol. In beginsel moet het inkomen van de gezinsleden
worden gekort op de gezinsbijstand. Bepaalde inkomensbestanddelen (b.v. bijverdiensten en inkomsten wegens het houden van
kostgangers of onderverhuur) kunnen gedeeltelijk buiten aanmerking blijven voor de bepaling van de bijstanduitkering. Hierdoor
wordt de bron van het inkomen een factor die van invloed is op
de omvang van de bijstand. Deze differentiatie kan evenwel niet
steunen op draagkrachtoverwegingen.
De ABW kent een grote verscheidenheid van regelingen. De
bijstandsregeling betreffende de kosten van het verblijf van een
217

bejaarde, invalide of chronisch zieke in een verzorgingstehuis
worden, gezien het grote aantal bijstandgenieters binnen deze
categorie, nader bezien. De bijstandsregeling voorziet in een
vergoeding van de kosten van het verblijf in de inrichting en in
ter
in
(Per
bijstand
voorziening
uitgaven.
persoonlijke
1-1-1979: f.384 zakgeld per maand voor een echtpaar en f.211
voor een alleenstaande.) Op deze bijstand wordt een aftrek toegepast wegens eigen inkomsten. Een beperkt gedeelte van een particulier pensioen of lijfrente en 10% van de netto inkomsten uit
arbeid worden vrijgelaten (70). De aanwezigheid van een eigen
vermogen doet eveneens het recht op bijstand verminderen. Een
"bescheiden vermogen" alsmede de daaruit voortvloeiende vermogensinkomsten worden buiten aanmerking gelaten. (Per 1-1-1979
was dit voor echtparen waarvan de man ouder is dan 65 jaar:
f.7.800 en jonger dan 65: f.12.900; voor alleenstaanden resp.
f.3.900 en f.6.450.)

De aanwezigheid van een groter vermogen blokkeert de aanspraak op ABW. Degene die zorgzaam toekomstvoorzieningen ten
laste van zijn consumptie heeft getroffen, heeft het gevoel bij
opname in een bejaardenhuis of verpleegtehuis door de werking
van de ABW te worden afgestraft. De ABW werkt ten voordele van
De toekomstige bejaardenhuisbewoner
de zorgeloze consument.
heeft daarom de neiging zich tijdig te ontdoen van zijn vermogen. Wanneer dit op een juridisch foutieve wijze wordt geconstrueerd kunnen de kosten van bijstand worden verhaald op degenen die door de bijstandgenieter bevoordeeld werden.
Deze confiscatoire effekten van de ABW werken allerlei ontgaansconstructies (en ontduiking?) in de hand, omdat de consequenties te zeer op gespannen voet staan met het rechtsgevoel
(71). Het verdient de voorkeur de financiering van de bejaardentehuizen ten laste van de algemene middelen te laten plaatsvinden en tariefsvaststelling wettelijk te regelen, onafhankelijk
van het inkomen. Thans wordt het draagkrachtbeginsel te zeer
partiuel en ongecoordineerd toegepast.

8.15.3.

Individuele huursubsidie

Lpeze subsidie is

0
v t

ati,_

gericht op de realisatie van het hoofddoel van
het volkshuisvestingbeleid: het recht op een goede woning voor
iedereen De individuele huursubsidie heeft tot doel gelijke

kansen t6 realiseren voor alle vragers op de woningmarkt. Zij
beoogt de negatieve invloeden van de scheve inkomensverdeling op
de keuzevrijheid op de woningmarkt te elimineren, althans te reduceren (72)/
Alhoewel de individuele huursubsidieregeling niet is opgezet
als instrument voor het beoogde inkomensbeleid, hebhen de subsidies wel een inkomensherverdelend effekt. De regeling fungeert

als een correctie op het gebrekkig fq ctioneren van de prijs als
verdelingsmaatstaf op de woningmarkt De subsidie geeft de huur

het karakter van een inkomensprijs. De inkomensprijzen kunnen
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echter in een stelsel dat overigens gericht is op marktprijzen
ernstige distorsies oproepen.
De individuele huursubsidies, en de woonsubsidies in het al-

gemeen, zijn op een aantal punten slecht geintegreerd in de
fiscale wetgeving. Lucassen en Priemus noemen ( 73) :

1. De complicatie dat de individuele huursubsidies fiscaal worden belast.
2. Het feit dat voor bewoners-eigenaars de hypotheekrente aftrekbaar is, introduceert verschillen in behandeling van beide groepen bewoners, die niet door iedereen rechtvaardig worden geacht.
3. Er is geen ideale koppeling tussen de informatie over inkomens die bij de belastingdienst beschikbaar is en de uitvoering van de huursubsidieregeling.
4. Tussen het huur- en subsidiebeleid enerzijds en het beleid
m.b.t. de gemeentelijke onroerend-goedbelastingen zijn tot nu
toe onvoldoende relaties gelegd.

-

Met betrekking tot het probleempunt 1 kan worden opgemerkt
dat de beleidskeuze om de huursubsidie fiscaal als inkomen aan
te merken inderdaad op zijn minst discutabel is. Hierop zal in
hoofdstuk 9 nader worden ingegaan. De verschillen in de fiscale
behandeling van bewoners-eigenaars en bewoners-huurders, genoemd
onder punt 2, zouden kunnen worden opgelost door (een gedeelte
van) de huur als extra verhoging van de belastingvrije som aan
te merken. De koppeling aan een negatieve inkomstenbelasting zou
in dat geval een automatisch individuele huursubsidie betekenen.
De uitvoeringstechnische bezwaren uit punt 3 zouden dan tevens
ondervangen zijn. Omdat een negatieve inkomstenbelasting vooralsnog niet realiseerbaar lijkt, is de subsidievorm onvermijdelijk. Koppeling tussen individuele huursubsidie en de onroerend
goedbelastingen is nauwelijks mogelijk gezien het verschil in
aard en doelstelling van beide regelingen.
Het grootste knelpunt, dat echter door Lucassen en Priemus
niet als zodanig wordt genoemd, is de cumulatie van draagkrachteffekten van diverse regelingen. Overigens stellen zij elders in
hun rapport het progressie-effekt wel aan de orde (74). Zij citeren Kertzman die concludeert dat inkomenshuren tot een exorbitant hoge stijging van het marginale beslag van de overheid op
de inkomenstoeneming leiden (75). Alhoewel bij de uitwerking van
de individuele huursubsidietabel maatregelen zijn opgenomen om
het progressie-effekt af te zwakken (76), is de uitkomst hiervan
niet bevredigend.
Jaarlijks worden met behulp van belastbaar inkomen, normhuurquote, kortingpercentage, minimum en maximum huurgrens en de
feitelijke huurbedragen de subsidietabellen vastgesteld. Edn
tabel geldt voor gezinnen, alleenstaanden van 30 jaar en ouder,
alsmede duurzaam samenwonende alleenstaanden. De andere tabel
geldt voor alleenstaanden jonger dan 30 jaar. De inkomensmaatstaf voor de huurder voor de periode van 1-7-78 tot 30-6-79 is
het inkomen van de huurder over 1977, vermeerderd met 10%. De
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subsidie wordt verlaagd met maximaal 15% van hetgeen de gehuwde
werkende echtgenote van de huurder mddr verdient dan f.1.900.
De co6rdinatie tussen de inkomstenbelasting en de subsidieregeling roept talloze problemen op. Door bijzondere gebeurtenissen bij de heffing van inkomstenbelasting (b.v. afwijkingen
van de aangifte, navordering, bezwaar- en beroepsprocedures, afwijkende begripsinhouden, etc.) ontstaan voor toepassing van de
individuele huursubsidie grote technische problemen.

De tabel voor de bepaling van huursubsidie geeft de netto
uitkeringen aan. Voor de belastingheffing is evenwel de bruto
huursubsidie het uitgangspunt. Naarmate het inkomen dat voor de
bepaling van de netto huursubsidie in aanmerking wordt genomen
hoger is, stijgt het door de uitkeringsinstantie verschuldigde
inhoudingspercentage van de loonbelasting en AOW/AWW-premie
( 77) . Omdat de bruto huursubsidie deel uitmaakt van het f iscale
inkomen, dat op zijn beurt weer de grondslag vormt van de netto
huursubsidie verlaagt deze inhouding de eerstvolgende netto
huursubsidies.
Het toch al zo grillige verloop van de progressielijn wordt
door de individuele huursubsidie extra verstoord, zowel door het
zaagtandeffekt van de individuele huursubsidieschalen, als door
de toenemende subsidiekorting wegens de stijging van de belastingdruk bij het toenemen van het inkomen.
Naast de individuele huursubsidie worden nog tal van andere
bijdragen in de woningbouwsector verstrekt waar het inkomen een
rol speelt. Het zou echter te ver voeren al dit soort regelingen
de revue te laten passeren. Vast staat dat hierdoor het zicht op
de verdeling naar draaqkracht compleet verloren gaat.

8.15.4.

Studiefinanciering

Ook voor de studiefinanciering is de hoogte van het inkomen niet
zonder betekenis. Wanneer aan de daartoe gestelde voorwaarden
wordt voldaan bestaat aanspraak op een rijksstudietoelage voor
wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. E&n van de

gestelde voorwaarden is, dat volgens de geldende normen geacht
kan worden dat een financiMle ondersteuning noodzakelijk is. Bij
de toekenning van de studietoelagen wordt ervan uitgegaan dat de
ouders bijdragen hetgeen redelijkerwijze van hen kan worden verwacht. De fictieve ouderlijke bi jdrage wordt afhankelijk gesteld

van hun vermogen en inkomen. Uitgangspunt is in principe het
belastbare inkomen van het voorafgaande kalenderjaar, hetzij
volgens de aangifte voor de inkomstenbelasting, hetzij volgens
het loon vermeld op de werkgeversverklaring. Van het belastbare
inkomen wordt de zgn. vrije voet (in 1977/78: f.20.000) vrijgelaten. Eventueel wordt deze vrije voet verhoogd met een vast bedrag voor de kosten van een ander ten laste van de ouders komend
fiscaal kind (in 1977/78: f.2.150); voor de kinderen van 12 t/m
15 jaar geldt een extra vrije voet van f.2.510 per kind. Van het
zgn. "meerinkomen" wordt 43% als ouderlijke bijdrage uit het

vermogen mogelijk geacht. De bijdrage van de ouders is de som
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i

van de uit het inkomen en het vermogen berekende bijdragen. Ook
voor deze regeling wordt aan het vermogen een zelfstandige
draagkracht toegekend.
Ook de eigen middelen van de studerende verhogen de mogelijkheden om zelfstandig de studiekosten te dragen. Voor degene
die in het genot van een toelage verkeert kan dit derhalve als
rem fungeren op de verwerving van een eigen inkomen. Voor de gehuwde student geldt een speciale regeling, die hier niet nader
zal worden besproken.
Onder bepaalde voorwaarden verleent het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen tegemoetkomingen in de studiekosten aan
ouders van leerlingen op scholen van het voortgezet onderwijs,
met uitzondering van het beroepsonderwils. De tegemoetkomingen
die aan ouders worden toegekend beinvloeden de kinderaftrek en
-bijslag niet, doch maken wel deel uit van het belastbare inkomen.

Het uitganqspunt voor de berekening van de tegemoetkoming
voor het schooljaar 78/79 is de financidle draagkracht van de
ouders. Deze wordt bepaald door het belastbare inkomen van beide
ouders in 1977 en het aantal kinderen dat op 31 december 1977
geheel tot hun last kwam. De tegemoetkomingen varidren voor
thuiswonende en uitwonende leerlingen, naar soort onderwijs en
naar de afstand tussen school en huis.
Naarmate het belastbare inkomen stijgt neemt de tegemoetko-

ming af. De reductiestrook strekte zich voor 1978/79 uit over
een inkomensstrook van f f.8.700, waarin het bedrag van de toelage daalt van maximaal f.1.710 tot nihil. In voorkomende gevallen kan hierdoor binnen deze reductiestrook de toch al hoge
marginale belastingdruk, wederom vanwege het zaagtandeffekt,
worden opgejaagd. Voor uitwonende kinderen kan dit progressieeffekt nog zwaarder aantikken.
Per 1-1-1979 is een nieuw stelsel van studiefinanciering in

voorbereiding dat gebaseerd is op de Nota Studiefinanciering
(78). In deze nota wordt voorgesteld het huidige systeem van
rijksstudietoelagen als aanvulling op de ouderlijke draagkracht,
met gedeeltelijke compensatie voor een ouderlijke bijdrage in de
studiekosten via kinderbijslag en kinderaftrek, te vervangen
door:

-

Een basisbeurs voor alle studenten met voldoende studievoortgang in plaats van kinderbijslag en kinderaftrek aan de ouders.

-

-

Een extra beurs voor studenten met ouders in de minder draagkrachtige bevolkingsgroepen.
De mogelijkheid voor de student een rentedragende studielening af te sluiten tot een bepaald maximum.

Omtrent de criteria voor toekenning van een extra beurs ter
ondersteuning van de minder draagkrachtige ouders wordt in de
nota opgemerkt:

"Om de gedachten te bepalen, zou bij een ouderlijk inkomen gelijk aan het thans geldende minimumloon (met een extra bedrag
per te onderhouden

kind)

in ieder geval een maximale beurs

moe-
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ten worden verstrekt. Neemt het ouderlijk inkomen toe, dan zal
een bepaald percentage van het meerdere gekort moeten worden op
de beurs. Om een redelijk vlak verlopende korting te krijgen zal
het percentage van het meerinkomen dat van de beurs wordt afgetrokken in de buurt van 15% - 25% moeten · liggen. Daarbij is een
vereiste dat een eenvoudige rekenwijze wordt gevolgd die voor de
betrokkene gemakkelijk te doorzien is" (79) .
In de genoemde nota wordt een aantal alternatieven genoemd
voor de afbouw van de maximumbeurs naar de basisbeurs, doch welk
stelsel ook gekozen wordt voor de ouderlijke bijdrage, vast
staat dat het kortingsysteem een extra druk legt op de inkomensgroepen boven het minimumloon (in 1978: f f.20.000), hetgeen de

toch al niet geringe

druk op de inkomensvorming verder op-

schroeft.

8.15.5.

Retributieregeling voor gezinsverzorging

Ook de retributieregeling voor gezinsverzorging is een stelsel
van inkomensprijzen. De kosten van de gezinsverzorging worden
bepaald door de financidle draagkracht van de hulphehoevende.
Maatstaf voor draagkracht is het netto gezinsinkomen per maand.
Uitganspunt voor inkomensverdeling is het netto loon waarop een
aantal correcties wordt toegepast. Het netto inkomen voor zelfstandigen wordt vastgesteld aan de hand van de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting. Dit belastbare inkomen wordt
verminderd met de verschuldigde inkomstenbelasting. Ook kan van
het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar worden uitgeqaan.

Gezinnen met een inkomen ter grootte van het minimumloon betalen geen bijdrage. Wanneer een inkomen wordt bereikt ter
grootte van t3 maal het minimumloon, is de maximale bijdrage
verschuldigd. Binnen deze inkomensstrook loopt de bijdrage
sprongsgewijze op volgens de daarvoor opgestelde tabel. Er zijn
drie verschillende tabellen. Edn die geldt voor gezinnen mdt
kinderen, 6&n die geldt voor gezinnen zonder kinderen, en d&n
voor alleenstaanden met een zelfstandige huishouding.
Na een periode van 8 weken gezinsverzorging ondergaan de tarieven voor alle inkomensklassen een daling. Deze daling was
aanvankelijk echter voor de hoogste inkomensklassen binnen de
reductiestrook procentueel geringer (t 30%) dan bij de lagere
inkomensklassen (t 50%) (80). Thans is dit verschil verkleind.
Per 4 weken gezinshulp kan het verschil in bijdrage oplopen tot
f.1.000 (1978).

8.15.6.

Conclusie

De toenemende neiging om de sociale zekerheid geheel of gedeeltelijk te financieren door inkomensafhankelijke premies of bijdragen kan er gemakkelijk toe leiden dat de marginale druk de
100%-grens overschrijdt. Dit nog afgezien van andere inkomensaf222

hankelijke vergoedingen die hier niet aan de orde zijn gesteld
(b.v. verklaringen van onvermogen voor kosteloos procederen,
de
in
contributieregelingen,
woningbouw,
subsidiebepalingen
etc.).

De veelheid van de gehanteerde inkomensbegrippen, de progressielijnen met of zonder zaagtandeffekten van de afzonder-

lijke regelingen en de gebrekkige uitwisseling van gegevens (81 )
maken het totale verloop van de progressielijn volstrekt ondoorzichtig. Men dient te komen tot een soort CoBrdinatiewet Inkomensbegrip. Deze wet zou voorts moeten bepalen dat bij elke tariefwijziging van een publiekrechtelijke inkomensafhankelijke
heffing of bijdrage moet worden becijferd welk effekt deze verandering zal hebben op het totale verloop van de marginale belastingdruk.
Walenkamp (82) heeft over 1976 berekeningen gemaakt van het
geYntegreerde marginale tarief van de toen bestaande landelijke
regelingen met zgn. inkomenstarieven. Zijn berekeningen toonden

dat het marginale tarief in vele gevallen de 100%-grens had
overschreden. Omdat uiteraard niet alle tarieven tegelijk van
toepassing zijn op &6n contribuabele heb ik in tabel 8.3 het
verloop van de marginale druk berekend voor een ondernemer, gehuwd en vader van een 17 jarige MTS'er (le leerjaar). De marginale druk wordt gemeten op een toename van de winst met f.500.
Aangenomen wordt dat jaarlijks f.3.600 huur moet worden betaald. De berekening is uitgevoerd op basis van de tarieven per

ultimo 1978 gerekend op jaarbasis. Voor de inkomstenbelasting is
tabel 4-2 toegepast. Voor de aanspraak op huursubsidie, premiereductie ZFW (83), aanspraak KKZ en studietoelage is bij de berekeningen uitgegaan van het winstinkomen van het lopende jaar,
alhoewel de feitelijke grondslagen hiervan afwijkend kunnen

zijn.

De berekening van de studietoelage is gebaseerd op de

maximale afstand tussen de woning en de school. Tot een winstinkomen van f.30.500,- blijken er extra effekten in te werken op
de marginale belastingdruk door diverse inkomensafhankelijke
uitkeringen (zie tabel 8.4).
Inmiddels is ook het rapport "Inkomensprijzen" van een amb-

telijke werkgroep van het ministerie van Financi*n gepubliceerd.
In dit rapport zijn de effekten onderzocht van de hiervoor genoemde inkomensafhankelijke subsidieregelingen. Ook in dit rapport blijkt bij cumulatie van de regelingen de marginale belastingdruk tot grote hoogte op te lopen. In dit rapport worden de

keuze van de inkomensmaatstaf aan de orde gesteld alsmede het
wenselijke verloop van de tarieflijnen. De uitkomsten van dit
recente rapport ondersteunen in grote lijnen de hierv66r getrokken conclusies (84).
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Tabel 8.4.: Marginale druk op het winstinkomen van een gehuwde
zelfstandige met een schoolgaand kind van 17 jaar, woonachtig in
een huurhuis van f.3600,- huur op jaarbasis.
muta-

winst
(1)

8000
8500
9000
9500
10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
20500
21000
21500
22000
22500
23000
23500
24000
24500
25000
25500
26000
26500
27000
27500
28000
28500
29000
29500
30000
30500
31000
31500
32000
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bruto
huur

studie

subs.

toel.

(2)

(3)

1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2418
2418
2418
2232
1953
1581
1302
1116
837
651
372
186

1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1530
1530
1530
1530
1530
1350
1350
1350
1350
840
840
840
660
660
330
330
330
330
330
330
330
330

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

00
0

0

00
0

0

bel.+
school- premieh.
geld
(4)

0
0
0
0
0
0

0
0

24
107

189
272
355
437
520
602
685
768

850
965
1048
1131
1180
1184
1255
1289
1353
1401
1427
1474
1538
1607
1605
1715
1827
1899
2010
2047
2157
2268
2379
2490
2605
2715
2827
2863
2974
3085
3195

verz.
prem.
reduktie

kkz

(5)

(6)

880
1110
1355
1594
1870
2137
2418
2505
2642
2729
2816
2903
2990
3077
3163
3250
3337
3424
3511
3623
3710
3797
3861
3884
3926
3980
4045
4098
4132
4186
4250
4315
4313
4400
4487
4542
4629
4659
4746
4832
4919
5006
5093
5180
5267
5296
5383
5470
5556

2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
2062
658
658
0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

(7)

733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733

0
0
0
0
0
0
0
0
0

tie

ververt.

teerb.

ink.

ink.

(8)

13403
13674
13928
14189
14414
14646
14865
15278
16069
16399
16731
17061
17391
17722
18052
18384
18714
19044
19375
19835
20165
20495
20696
19306
19321
18796
18981
19101
19175
19295
19480
19661
19655
19958
20259
20451
20754
20857
21160
21463
21032
21334
21663
21935
22237
22341
22643
22946
23249

%

(9)

270
254
261
224

233
219
413
791
330
331

330
330
331

330
331

330
330
331

460
330
330
200
-1389
14
- 525
185
120

(10)

46
49,1
47,7
55,2
53,4
56,2
17,4
- 58,2
34,0
33,8
34,0
34,0
33,8
34,0
33,8
34,0
34,0
33,8

8,0
34,0
34,0
59,9
377,9
97,1
205,0
62,9
76,0

75

85,1

120
185

76,0
62,9
63,8
101,3
39,5
39,7
61,6
39,5
79,3
39,5
39,5
186,2
39,5
40,4
39,5
39,7

181

-

marg.
druk
laatste
f 500 in

6

303
302
192
303
103
303
303
- 431
303
298
303
302
104

302
303
303

79,1
39,7
39,5
39,5
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TERTIAIRE INKOMENSVERDELING EN DPAAGRKACHT

Ten aanzien van de tertiaire inkomensverdeling kan in navolging
van Wolfson worden opgemerkt, dat het verwaarlozen van de overheidsuitgaven leidt tot een onvolledig inzicht in de herverdelingsoperaties van de overheid (85). Hij stelt dat het leeuwendeel van de baten van overheidsuitgaven slechts kan worden toegerekend aan de hand van het feitelijke gebruik dat van de publieke voorzieningen wordt gemaakt. Het gebruik van de overheidsvoorzieningen of vandoor overheidsuitgaven gesubsidieerde
voorzieningen kan echter van persoon tot persoon sterk verschillen, waardoor ongelijkheden worden opgeroepen indien de financiering heeft plaatsgevonden uit de algemene middelen. Deze ongelijkheden in de tertiaire sfeer zijn echter nog nauwelijks in
kaart gebracht. Toerekening van goederen en diensten met een beschikbaarheidsnuttigheid is nagenoeg onmogelijk.
In de Interim-nota inkomensbeleid (86) wordt ook gesteld dat
een systematische inpassing van de tertiaire inkomensverdeling
in het inkomensbeleid van belang is. Aldaar wordt tevens tot
uitdrukking gebracht dat het een bijzonder moeilijke taak is om

vast te stellen wie in welke mate profiteert van de overheidsbestedingen. Door het Sociaal en Cultureel Planbureau is een studie ondernomen die op de eerste plaats is bedoeld als "pilot"studie, om de mogelijkheden na te gaan empirisch de tertiaire
inkomensverdeling vast te kunnen stellen (87).
Aangezien het empirische onderzoek van de tertiaire sektor
nog pas nauwelijks van de grond is gekomen en er nog weinig consensus bestaat over de maatstaven om de tertiaire inkomensverdeling te meten (88), zal de invloed van de tertiaire inkomensverdeling op de draagkracht in deze studie niet nader worden uitgewerkt. Ten aanzien van dit aspect worden de overige conclusies
onder dit voorbehoud getrokken.

8.17.

CONCLUSIES

De reikwijdte van het draagkrachtbeginsel is ruimer dan de reikwijdte van de wet op de inkomstenbelasting. Ook in de overige
belastingwetten speelt het draagkrachtbeginsel een rol, waarbij
soms het inkomen, soms het vermogen en soms de consumptie als
maatstaf van draagkracht fungeert. Wanneer in dit kader wordt
gesproken over het draagkrachtbeginsel, wordt evenwel doorgaans
gedoeld op het solidariteitbeginsel. Dit begrip is dan niet meer
neutraal, zoals dit in de leer van het evenredige nutsoffer bij
Cohen Stuart het geval was.
Buiten de belastingwetgeving speelt het draagkrachtbeginsel
een grote rol in de sociale verzekeringssfeer, zowel met betrek-

king tot de uitkeringen, als met betrekking tot de premieheffing. Vooral de categorie premievrije sociale verzekeringen
heeft echter een zodanige disharmonie in de keuzen van de maatstaf van draagkracht teweeg gebracht en per separate overheidsvoorziening een dermate geprononceerde progressielijn ontwik225

keld, dat de totale progressielijn uitgaande van het fiscale inkomensbegrip als maatstaf van draagkracht, een zodanig grillig

verloop krijgt, dat het bestaan van een consistent doordacht
draagkrachtbeginsel

wordt

gelogenstraft.

Doordat

het

draag-

krachtbeginsel binnen diverse regelingen, zoals reeds is vermeld, wordt aangevuld met solidariteitelementen die eveneens gekoppeld zi jn aan de ornvang van het inkomen, wordt een verband
gesuggereerd met de leer van het evenredige nutsoffer.
Tabel 8.4. spreekt hierbij voor zichzelf. Omdat uit de veelheid van regelingen blijkt dat in het rechtsbewustzijn aan het
inkomen als maatstaf van draagkracht kennelijk zulk een belangrijke plaats wordt toegemeten, is het wenselijk aan het inkomensbegrip nadere aandacht te besteden.
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NOTEN 8
1.

2.
3.

Zie ook D.Brull: Sociaal en onsociaal, 1976. Hij beschrijft
op pag. 34-37 hoe de anti-sociale en a-sociale krachten de
wetgeving hebben geannexeerd.
W.J. de Langen: De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht, deel I, 1954, blz. 43 en 142.
J. van Soest: De grondbeginselen van de vermogensbelasting,
1967.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

De Langen: 1954, t.a.p. pag. 174.
Wetsontwerp 12.602, Stb. 632. In het wetsontwerp 15.095
wordt deze gedachte eveneens verworpen, omdat men geen
precedenten scheppen voor inbreuken op het synthetische
karakter van de inkomstenbelasting.
De Langen: 1954, t.a.p. pag. 129, acht een verzoening van
beide grondslagen onaanvaardbaar, zowel op grond van de inhoud van onze wet, alsook op grond van theoretische overwegingen.
Ch.P.A. Geppaart geeft in zijn handboek "Vermogensbelasting", 1972, blijk van de opvatting dat het aspect van het
gefundeerde inkomen uit vermogen aan betekenis heeft ingeboet (pag. 27).
Geppaart: 1972, t.a.p. pag.28.
Zo ook Geppaart: 1972, t.a.p. pag. 26.
Geschrift 102 VVB; Belastingconsulentendag 1969; Geschrift
129 en 130 VVB; praeadvies Oudedagsvoorzieningen 1972, Broederschap der Candidaat-Notarissen (publ. 1973);
Ch.P.A. Geppaart: De belastingheffing terzake van pensioenrechten in discussie, WFR 5191/1974;
H.J. Hellema: Discussie over de belastingheffing ter zake
van pensioenrechten, WFR 5199/1974.
H. SchuttevAer: De Nederlandse successiewetgeving, 1977,
pag. 26-27.
Afgekondigd op 4 oktober 1805.
Zie P.L. Dijk: Enige gedachten over de progressie naar verwantschap bij de heffing van successierecht, 1961, pag.5.
A. van Gijn: De Algemene Beginselen voor de heffing van belastingen, 1929, pag. 78.
N.G. Pierson: Leerboek der Staatshuishoudkunde, 1913, tweede
deel, blz. 562 e.v.
Georg Schanz: Studien zur Geschichte und Theorie der
Erbschaftssteuer, Finanz-Archiv 1901. Schanz spreekt over
de "lachende-Erben-Gebuehr" t.a.p. 82 en 84.
J.P. Sprenger van Eilk: De Wetgeving op het Recht van successie van Overgang en van Schenking, 1930, pag. 15.
P.W.A. Cort van der Linden: Leerboek der Financiin, De Theorie der belastingen, 1887, blz. 430 e.v.
De Langen: 1954, t.a.p. 146 e.v.
Schuttevaer: 1977, t.a.p. pag. 28.
Zie o.a. H.J. Hofstra: Socialistische belastingpolitiek,
1946, hoofdstuk VI par. 7, die een derde progressie op basis
van het aanwezige vermogen voorstaat.
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21. SchuttevAer: 1977, t.a.p. pag. 289.
22. S.Cnossen: De belasting van de toekomst 7, 1978, pag. 13.
23. Georg Schanz: Der Einkommensbegriff und die
Einkommensteuergesetze, 1896, Finanzarchiv jrg. XIII,
pag. 10.

24. Uiteraard slechts over het saldo van de erfenis en de boedelbelasting.
25. Edwin R.A. Seligman: Essays in Taxation, 1925.
26. Aan de andere draagkrachtelementen in de Vpb (beperking van
de aftrek van commissarisbeloning, spaarbankvrijstelling,
tariefopbouw, etc. zal niet nader aandacht worden besteed.
27. E. Tekenbroek: Geschrift no. 37 VVB, 1937, pag.10.
28. Tekenbroek: 1937, t.a.p. pag. 16 en 17.
29. Mits de vrouw gedurende dat gehele kalenderjaar gehuwd was.
Soms treedt de verrekenbare loonbelasting voor het verschuldigde belastingbedrag in de plaats.
30. Voor een exacte omschrijving raadplege men art. 6 van de
School- en cursusgeldwet 1972.
31. Loontrekkende met dubbele kinderaftrek zonder vermogen.
32. J.C.L. Huiskamp: De omzetbelasting in internationaal verband, 1966, pag. 150.
33. Huiskamp: 1966, t.a.p. pag. 196.
34. Hofstra: 1946, hoofstuk VI par. 5. Ook nadien is vooral van
socialistische zijde steeds kritiek geleverd op de degressieve werking van de omzetbelasting die afbreuk doet aan het
beginsel van de verdeling van de belastingdruk naar draagkracht.

35. In wezen kennen we een dergelijk hoog tarief al bij personenauto's. In Belgid kent men een verhoogd BTW-tarief van
25%, in Frankrijk 33 1/3%, in Ierland en Italio 35%.
36. Zie art. 25 Wet OB.
37. Sijbren Cnossen: Excise Systems. A Global Study of the
Selective Taxation of Goods and Services, 1977, pag. 38.
38. Hierover zijn diverse studies verschenen o.a.
H. SchuttevAer: Ondeugd en deugd onzer 19e eeuwse belastingen, in : Anderhalve eeuw belastingen, 1964.
Voordracht door J. van der Poel: De plaats der invoerrechten
en accijnzen in het Nederlandsch belastingstelsel, Geschrift
nr. 7 VVB.
J. van der Poel: Over Accijnzen, 1927.
39. Cnossen: 1977, t.a.p. hoofdstuk 4.
40. Cnossen: 1977, t.a.p. pag. 49 en 50.
41. J.Reugenbrink: Over accijnzen, 1967.
42. Zie ter vergelijking Cnossen: 1977, t.a.p. tabel 4.1.
43. B. de Vet: De druk van BTW en accijnzen voor werknemersgezinnen in de periode mei 1974- april 1975, Sociale Maandstatistiek, C.B.S., aug. 1978. Tabel 10.1. is ontleend aan de
cijfers van De Vet. De belastingdruk in % van het inkomen is
door herleiding bepaald.
46. Zie ook R.S.H. Mees: Het verzekeringswezen, opgenomen in
Te-recht of on-recht?, 1976, pag. 106 e.v.
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47. Zie het themanummer van Beleid en maatschappij 1976/77:
Beleid in de verzorgingsstaat.
48. A.H. Bos: Leven met afhankelijkheden, 1978, stelt de
oplossing van dit probleem in het rechtsleven centraal.
49. A. Heertje: De economische toekomst van de welvaartsstaat,
Beleid en Maatschappij 1976/77.
50. H.Daudt: De politieke toekomst van de verzorgingsstaat, Beleid en Maatschappij 1976/77.
Beleid
yt: De sociale toekomst van de welvaartsstaat,
C.Schu
51.
en maatschappij 1976/77.
52. Zie ook J.F.M. Giele: Het fiscale rechtstekort: 1977.
de "functiona53. Vergelijk ook de beschrijving van D.BrU11 van
38 in "Soen
ris en de wetgeving" (=apparatsjik) paq. 37
1976.
ciaal en onsociaal",
54. B. le Blanc spint in zijn artikel "De rekening van de sociale zekerheid", Openbare uitgaven, nummer 9, 1977, het solidariteitsbeginsel verder uit op micro-, meso- en macroschaal.
55. Verg. N.H. Douben: Sdciale zekerheid: kiezen en delen 7
Openbare uitgave, 2 april 1977.
56. C. Goedhart: De sociale verzekering in het middenveld, 1976,
pag. 99 spreekt over "draagkrachtsolidariteit".
57. Zie D. Briill: De geldsluier, 1978, pag. 30.
bij in58. Voor de juiste omschrijving van de heffingsgrondslag
AOW.
26
houding zie art.
59. De regeling geldt niet t.a.v. dat gedeelte van het inkomen
waarop de inhouding is toegepast.Voor toepassing van deze
regeling geldt verder dat het premie-inkomen wordt verhoogd
met de AWW en AOW-uitkering. Voorts geldt nog een overgangs22 december 1976, Stb.
regeling, geregeld bij de Wet van
704.

60. Zie art. 31, zevende lid, AOW. Ook wanneer ingevolge art. 14
,
lid 6 VB feitelijk geen vermogensbelasting wordt betaald
maart
22
HR
d;
verleen
e
wordt geen vrijstelling of reducti
1972, BNB 1972/94.
e
61. N.H. Douben: Sociale zekerheid: kiezen en delen, Openbar
Uitgaven, 2 april, 1977, pag. 66.
nieuw
62. Zie ook J.G.A. van Mierlo: Enkele suggesties voor een
stelsel van sociale zekerheid, Sociaal Maandblad Arbeid
1978/1.

is aan
63. Het uitgangspunt is dat het belastbare inkomen gelijk
het onzuivere inkomen verminderd met de verschuldigde premies AOW/AWW/AWBZ. Voorts wordt aangenomen dat de verschuldigde bedragen (nd reductie) worden ingevorderd.
64. Voor een overzicht van dubbeltellingen en driedubbeltellingen raadplege men artikel 56 Wet I.B.
65. "De regering meent dat herstructurering van de kinderbijslag
noodzakelijk is.... Zoals reeds ...tot uitdrukking is gebracht, is kostenbeheersing in de sociale verzekering voor
uitkede regering een belangrijke zaak. Daarbij dienen de
laatste
de
in
niet
ingen
ringen volgens de kinderbijslagregel
f dat
vanzel
st
welhaa
t
spreek
Het
.
worden
te
plaats betrokken
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in dit verband ook aandacht zal worden besteed aan de
inkomenspolitieke aspecten", Interim-nota inkomensbeleid,
pag. 83.
66. Artikel 6 AWBZ juncto art. 5. Verstrekkingenbesluit.
67. Voor definities van het inkomensbegrip wordt verwezen naar
de desbetreffende regelingen.
68. Zie M.J. van Zaal: Een loondervingswet is genoeg, Intermediair 13e jrg., 11-18 maart 1977.
69. Ook de bijzondere bijstand is gebaseerd op draagkrachtcriteria. Voor meer uitgebreide beschouwingen kan worden verwezen
naar het "Advies inzake draagkrachtrichtlijnen
voor de verlening van bijstand in bi jzondere kosten", aangeboden door
het College Algemene Bijstand, dec. 1977, pag. 33.
70. Voor 1978 was dit f.492,- per jaar voor een echtpaar en
f.246,- per jaar voor een alleenstaande, alsmede de afkoopsom Liquidatiewet invaliditeitswetten.
71. V.A.M.van der Burg: Het zich ontdoen van vermogen met het
oog op bijstandverlening, WPNR 18 febr.1978. Art 59a ABW.
72. C.T.J. Lucassen en H. Priemus: Individuele huursubsidie. Een
evaluatie van een instrument van volkshuisvestingsbeleid,
1977, pag. 27.
73. Lucassen en Priemus: 1977, t.a.p. pag. 34.
74. Lucassen en Priemus: 1977, t.a.p. pag. 44.
75. E.N. Kertzman: Inkomenskurven en marginale tarieven, E.S.B.
23 oktober 1974.
76. Lucassen en Priemus: 1977, t.a.p. pag. 44.
77. Voor de uitkeringen ingevolge de Beschikking individuele
huursubsidie geldt een speciale tabel.
78. Aangeboden op 16 januari 1974 aan de Tweede Kamer, Zitting
1973/1974 no. 12778.
79. Nota Studiefinanciering, pag. 14.
80. Aan de voet van de tabel wordt geen daling bij langdurige
hulp ingebouwd.
81. Zie ook G. Nooteboom: Inkomensprijzen, ESB 28-4-1976, pag.
408. Hij attendeert op een aantal praktijkproblemen van inkomensprijzen.
82 C.H.I.M. Walenkamp: Geintegreerde marginale tarieven, E.S.B.
12 januari 1977.
83. De waarde van de aanspraak wordt ingevolge art. 15 UBLB
gesteld op f.2808,-. De premiereductie wordt gevonden door
dit bedrag te vergelijken met de premiebetaling ingevolge de
vrijwillige verzekering bij de ZFW.
84. Ministerie van Financion: Studie over inkomensafhankelijke
subsidieregelingen ( "inkomensprijzen"), Tweede Kamer, zitting 1979-1980, Kamerstuk 15.833 nr. 1-2.
85. D.J. Wolfson: Op zoek naar een aanvaardbare verdeling, 1977,
pag. 27.
86. Interim-nota Inkomensbeleid: 1975, pag. 8.
87. S.C.P.: Profijt van de overheid. De verdeling van
overheidsuitgaven voor Volkshuisvesting en Onderwijs in
1975, pag. 15, S.C.P-Cahier no. 12, 1977. J.G.A. van Mierlo:
Meetlatten voor de tertiaire verdeling, ESB, 31.5.1978.
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Hoofdstuk 9
Het inkomensbegrip

INLEIDING

9.1.

In het voorgaande is het inkomensbegrip reeds een aantal malen
aan de orde geweest. Door de voortdurende aanwezigheid van de
geldsluier wordt het inkomen doorgaans in zijn monetaire presentatie besproken. De niet-monetaire aspekten, zoals b.v. de psychische inkomensbestanddelen en vrije tijd worden veelal buiten
aanmerking gelaten. Bij de tertiaire inkomensverdeling schiet de
nominalistische definitie eveneens te kort. Daar zou toepassing
van een nominalistisch inkomensbegrip de noodzaak inhouden de
waarde van de collectieve goederen in guldens uit te drukken,
hetgeen slechts op zeer gebrekkige wijze mogelijk is, zoal niet
onmogelijk. De keuze van de inkomensdefinitie behoudt een arbitrair karakter. Indien het inkomen als maatstaf van draagkracht
wordt gehanteerd is het wenselij16-te komen tot een rechtvaardige
en doelmatige inkomensdef initie. Bi j de vormgeving van

de

defi-

nitie van het inkomen zullen de volgende elementen een rol spelen:

1. de tijdsspanne waarop het inkomen betrekking heeft;
2. de omschrijving van de toerekeningseenheid, (persoon, gezin,
echtpaar enz.)
3. de bestanddelen die in het inkomen moeten warden opgenomen

Voor de inkomstenbelasting geldt het belastbare jaarinkomen als
object van heffing. Slechts wanneer de belastingplicht in de
loop van het jaar aanvangt, dan wel eindigt, wordt deze kortere
periode tot uitgangspunt gekozen. Met name in het geval dat de
belastingplichtige halverwege het jaar van hinnenlands buitenlands belastingplichtige wordt, of omgekeerd, geeft dit een aanzienlijk progressievoordeel. Onder het Besluit IB werd in deze
gevallen het inkomen herleid tot een inkomen op jaarbasis. In de
hui ige wet is deze herleiding echter vervallen (1). gekenschetst 07
Nederlandse inkomstenbelasting kan worden
als een gezinsbelasting met een beperkte verzelfstandiging van 15
de gezinslederia De problematiek rond de keuze van de belastingplichtige werd reeds in hoofdstuk 7 aan de orde gesteld. In dit
hoofdstuk zal de aandacht worgen toegespitst op het derde element van de inkomensdefinitie < Met betrekking tot deze problematiek omschreef Van Dijck (2) de kernvragen alsvolgt:

e
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a) Moet de inkomstenbelasting een synthetische inkomstenbelasting blijven, of moet men meer in de richting van een analytische inkomstenbelasting denken?
b) Moet de inkomstenbelasting gebaseerd worden op de vermogens-

vergelijk*gstheorie of op een of andere vorm van

de

bronnen-

theorie? J
9.2.

ANALYTISCH INKOMENSBEGRIP

De Nederlandse inkomstenbelasting werd geboren met een analytisch karakter. De Vermogensbelasting 1892 hield de vermogensinkomsten buiten de inkomstenbelasting door een afzonderlijke belastingheffing. De Wet op de inkomstenbelasting 1914 voegde de
vermogensinkomsten en overige inkomensbronnen tezamen in een
synthetische inkomstenbelasting. Tot heden heeft de inkomstenbelasting dit synthethische karakter grotendeels behouden (3). Pogingen bepaalde inkomstenbestanddelen uit het bestaande inkomensbegrip af te splitsen en afzonderlijk te belasten hebben tot
op heden niet geleid tot een wettelijke aantasting van het synthetische inkomensbegrip. Als een uitzondering die de regel bevestigt, moge gewezen worden op artikel 11, eerste lid, letter h
van de Wet LB, waar de uitkeringen en aanspraken op uitkeringen
ingevolge een spaarregeling niet tot het loon (en dus ook niet
'tot het belastbare inkomen) worden gerekend, mits aan gestelde
voorwaarden wordt voldaan. Over deze vrijgestelde loonbestanddelen wordt ingevolge art. 34a Wet LB van de inhoudingsplichtige
als zelfstandige belasting 15 percent van dat loon geheven (4).
Tuk (5) en Hofstra (6) hebben de mogelijkheid geopperd de
inkomstenbelasting terug te dringen tot een kleine groep hoge
inkomensgenieters. Daarnaast zou de directe belastingheffing
moeten geschieden in de vorm van een afzonderlijke loonsombelasting en/of afzonderlijke winstbelasting, welke aan de bron wordt
geheven. De ratio van een dergelijke objectieve bronheffing ligt
veelal in het doelmatigheidsbeginsel, te weten het beginsel van
de minste pijn. Hofstra baseert deze objectieve bronheffing ech-

ter tevens op het rechtvaardigheidsbeginsel, te weten op het
zelfstandige recht van de overheid op een rechtsstreeks aandeel
in de productieopbrengst (7).

Toepassing van een analytisch inkomensbegrip in het kader
van een draagkrachtheffing is naar mijn mening slechts aanvaardbaar als men ervan uitgaat dat bepaalde inkomensbestanddelen als
zodanig lichter of zwaarder belast moeten worden dan andere bestanddelen van het inkomen. In het vigerende belastingstelsel in
Nederland wordt een dergelijk analytisch inkomensbegrip toegepast op sommige plaatsen waar het beginsel van de bevoorrechte
verkrijging in de belastingheffing kan worden teruggevonden, zoals in de kansspelbelasting en het successierecht (8). Het nadeel van een analytisch inkomensbegrip is, dat weliswaar rekening kan worden gehouden met de verschillen die voortvloeien uit
de wijze van de inkomensverwerving, maar het zicht op de totale
draagkracht van de inkomensgenieter verloren gaat.
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De keuze voor een synthetische inkomstenbelasting impliceert
niet de keuze van een bepaalde inkomensdefinitie. Men stuit op
het probleem, dat het inkomen als "stroomgrootheid" kan worden
benaderd vanuit de bron, alsook vanuit de uiteindelijke bestemming. De aanhangers van de bronnentheorie kiezen voor de eerstgenoemde, de aanhangers van de vermogensvergelijkingstheorie
voor de laatstgenoemde benadering, waarbij in de bronnentheorie
doorgaans wordt uitgegaan van een beperkt aantal als zodanig
aangeduide bronnen. Een analytische inkomstenbelasting sluit gemakkelijk aan op de bronnentheorie, terwijl de synthetische inkomstenbelasting goed past bil de vermogensvergelijkingstheorie.
Plasschaert noemt als typisch voorbeeld van een analytische inkomstenbelasting de Duitse Ertragsteuern, alhoewel zij eigenlijk
meer "opbrengstbelasting" dan "inkomstenbelasting" zijn (9).
"Ertragsteuern are then stylized

as

a set of taxes on (partial)

incomes, that originate from the social production process, and
whereby, in designing those taxes, no features are inserted that
"personalize" the tax liabilities according to the "ability to
In
other words,
canon.
"Ertragsteuern" are strictly
pay"
"objective" taxes, that are contrasted with the "personalized"
income tax, in which not only the taxable object but also the
economic circumstances of the taxable subject are of great
importance. In that scholarly tradition, schedular taxes refer
to the empirical phenotypes of Ertragsteuern, which have become
tainted by personalizing features and hence, are morphologically
impure".
Mijn voorkeur gaat uit naar de vermogensvergelijkingstheorie, die de meest volledige en de bij de draagkrachtheffingen
best aansluitende conceptie van het inkomensbegrip levert. Deze
theorie zal derhalve, alhoewel hij jonger is dan de bronnentheorie, het eerste aan de orde komen.

9.3.

VERMOGENSVERGELIJKINGSTHEORIE

De inkomensbepaling aan de hand van vermogensvergelijking is met
name ontwikkeld door Schanz (10). In de Angelsaksische litteratuur wordt veelal de definitie van Robert Murray Haig (11) of

Henri Simons tot uitgangspunt genomen. Het inkomensbegrip van
Simons, zoals dat door Due en Friedlaender regelrecht in strijd
Simons'
met de vermogensvergelijkingstheorie
(en
bedoeling)
wordt weergegeven vormt het uitgangspunt. Deze - weliswaar aan-

vechtbare - benadering van het inkomensbegrip geeft een goede
mogelijkheid tot een nadere analyse van de verschillen tussen
het winstbegrip in de vermogensvergelijkingstheorie en dat in de
vigerende bronnenleer. Het inkomensbegrip van Simons omvat in de
interpretatie van Due en Friedlaender de algebraische som van:
1) de waarde van de consumptieve bestedingen gedurende een bepaalde periode gefinancierd uit factorinkomsten of overgedragen
inkomsten die gedurende deze periode door een persoon werden
ontvangen of uit opgepot vermogen, vermeerderd met a) de waarde
van goederen die voor eigen gebruik werden geproduceerd,
de waarde van het

en b)
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genot van de in bezit zijnde duurzame consumptiegoederen (zoals:
eigen woning); 2) de netto toename van het persoonlijke vermo-

gen, gedurende een bepaalde periode, veroorzaakt 6f door een
toeneming van de netto besparingen, 6f door de waardestijging
van de in bezit zijnde vermogensbestahddelen. Deze definitie
vormt het uitgangspunt voor mijn verdere analyse (12).
9.3.1.

Inkomsten in natura

Bij Due en Friedlaender is de consumptie de eerste component van
de inkomensdefinitie. Het is daarbij van geen belang of het inkomen in geld of in goederen wordt verkregen. De inkomsten in
natura zijn onderdeel van het inkomen. Het cruciale punt is hier
echter de waardering van deze inkomsten in natura. In het positieve belastingrecht moeten knopen worden doorgehakt. Ook op dit
punt. Artikel 34 Wet IB bepaalt: Niet in geld genoten inkomsten
worden in aanmerking genomen naar de waarde welke daaraan in het
economische verkeer kan worden toegekend, met dien verstande
dat, indien het niet mogelijk of niet gebruikelijk is die inkomsten te gelde te maken, de waarde wordt gesteld op ten hoogste
het bedrag van de besparing. Om doelmatigheidsredenen heeft de
wetgever gekozen voor de objectief veronderstelde nuttigheid als
waardecriterium. De feitelijk door het subject ervaren nuttigheid blijft buiten beschouwing. Een dergelijke waardemaatstaf
zou immers volstrekt onbruikbaar zijn. Een ander praktisch probleem is dat de inkomsten in natura moeilijk zijn op te sporen,
zeker wanneer de dienstverlening of levering tegen vergoeding
geschiedt, doch deze vergoeding duidelijk lager is dan de prijs.
Men kan denken aan: personeelskortingen, gratis geneeskundige
hulp, "zakendiners", "zakelijke" besprekingen of congressen in
gerenommeerde vakantiecentra, gebruik van dienstauto of diensttelefoon, gebruik van bedrijfsmiddelen voor privddoeleinden, gebruik van dienstpost voor priv6doeleinden, dienstwoningen etc.
Al deze voordelen maken in beginsel deel uit van het begrip inkomen, doch in de praktijk zijn ze moeilijk op te sporen en nog
moeilijker op waarde te schatten.
In de fiscale praktijk bestaan voor een aantal inkomensbestanddelen in natura uit arbeid waarderingsvoorschriften. Deze
forfaitaire regelingen zullen in par. 10.10. nader op hun merites worden beoordeeld.
Ook in de jurisprudentie komt het objectieve karakter van de
inkomsten in natura tot uitdrukking. In het arrest van de HR van
22 maart 1961, BNB 1961/148, werd door het Gerechtshof en de HR
betreffende de waardebepaling van een bontmantel die door een HV
aan haar directrice als beloning werd gegeven, gesteld dat de
waarde moet worden bepaald aan de hand van "het bestedingspatroon van een vrouw met een maatschappelijke positie en met inkomen en vermogen als belanghebbende". In een meer recent arrest
van de HR van 20 november 1974, BNB 1975/6, wilde belanghebbende
betogen dat een subjectieve heffing als de inkomstenbelasting
zich verzet tegen een objectivering van het begrip "besparingen"
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(13). Het Gerechtshof overwoog ten aanzien van deze stelling:

"(dat) het Hof deze opvatting van belanghebbende niet deelt,
vermits toetsing aan het hierboven gehanteerde objectieve criterium tot een alleszins redelijke belastingheffing leidt, terwijl
aanknopingspunten, welke steun bieden aan de zienswijze van belanghebbende, ontbreken en met name niet zijn te putten uit de
door belanghebbende bedoelde wetshistorie."
Met soortgelijke bewoordingen werd het beroep in cassatie van
belanghebbende door de Hoge Raad afgewezen. De redelijkheid
waaraan het Hof refereert is kennelijk gebaseerd op het beginsel
van de geoorloofde uitvoering.
In de uitspraak van het Hof 's-Gravenhage van 21 april 1 975,
FED IB'64: Art. 35: 115 blijft een verstrekking van of vergoeding voor dienstkleding (i.c. donker costuum voor ambtenaar van
de burgerlijke stand) onbelast, omdat naar algemeen kan worden
aangenomen deze kleding niet meer wordt gedragen en geen besparing op de gewone kleding inhoudt. Dit geldt miins inziens ook
voor het "vrij uniform". Toch pleegt het "voordeel" wegens "vrij
uniform" te worden aangemerkt als loon in natura. Bli jkens punt

12 van de Besluitenlijst Co8rdinatiecommissie is het voordeel
gelijk aan de besparing en moet dit gesteld worden op het genoten voordeel met een maximum van f.270 per jaar (14).

De problemen rond dergelijke kostenvergoedingen betreffen
voornamelijk de toerekening 6f aan de sfeer van de inkomensbesteding, Of aan de sfeer van de inkomensvorming. In 6 9.3.4. zal
hieraan nog nader aandacht worden besteed.

9.3.2.

Zelf voortgebrachte goederen

De consumptieve bestedingen, die het uitgangspunt vormen voor de
inkomensdefinitie van Due en Friedlaender, kunnen ook door de
consument zelf zijn voortgebracht. De toegevoegde waarde wordt
dan niet weerspiegeld door factorinkomsten in de officidle inkomensstatistieken. De waardetoevoeging leidt wel tot vermogensvermeerdering en tot vergroting van de consumptiemogelijkheden.

Deze vorm van voortbrenging kan gericht zijn op de besparing
doordat de voortbrenging bij de consument in de plaats treedt
van de aankoop van het desbetreffende goed of de dienst op de
markt (zgn. doe-het-zelfwerkzaamheden). Deze activiteiten hebben
hetzelfde kenmerk als het voortbrengingsproces dat gericht is op
de markt. De voortbrenging van de doe-het-zelver is gericht op
het voordeel ter grootte van het positieve verschil tussen de
winkelprijs van de voortgebrachte goederen en de kosten van de
voortbrenqing.
Bij andere voortbrengingsprocessen is dit economische motief
afwezig. De voortbrenging z6lf schept de bevrediging en niet het
produkt· Er is dan sprake van hobbyisme; het gaat om de inkomensbesteding en niet om de inkomensverwerving. Alhoewel het
hobbyisme niet gericht is op het behalen van geldelijk voordeel,
kan de hobby wel een vermogensvermeerdering tot gevolg hebben.

In een heffing naar draagkracht kan de vermogensstijging die
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voortvloeit uit de hobby, anders dan in de huidige wet het geval
is, niet buiten aanmerking worden gelaten. Daarvoor is het verzamelen als hobby en als belegging te zeer vermengd geraakt. De
vermogenswaardestijging moet in beginsel worden belast. De praktische uitwerking stelt hier echter haar beperkingen.
De voordelen uit doe-het-zelfwerkzaamheden worden buiten het
geldende inkomensbegrip van de Wet IB gehouden. Slechts bij wijze van uitzondering worden deze voordelen belast, daar waar de
doe-het-zelf-activiteit kan worden beschouwd als een onttrekking
van produktieve prestaties aan de onderneming. Het ruime winstbegrip van art. 7 Wet IB biedt hiertoe de mogelijkheid. Het betreft dan veelal de onttrekking van zijn persoonlijke prestaties
door de ondernemer aan zijn onderneming. In de jurisprudentie is
in dit verband veelvuldig de vraag aan de orde of de werkzaamheid al of niet gericht is op deelname aan het maatschappelijke
verkeer. In het eerste geval is er wel, in het laatste geval is

er geen sprake van een voordeel in fiscale zin.De uitspraken
dragen een sterk feitelijk karakter (15). In de vermogensvergeli jkingstheorie zi jn deze voordelen in beginsel belast. Goode
Wijst er echter op dat dergelijke voordelen nauwelijks technisch
inpasbaar zijn in het brede inkomensbegrip en een onvermijdbare
ongelijkheid in de belastingheffing opleveren tussen de belastingplichtigen onderling. Zijns inziens kan ook de consumptiebelasting deze ongelijkheid niet opheffen (16). In een vermogens-

vergelijkingstheorie is de inbreuk op het gelijkheidsbeginsel
minder groot, omdat sommige doe-het-zelf-aktiviteiten leiden tot
een vermogensvermeerdering en niet "weglekken" in de consumptie.

De onttrekking van de produktieve prestaties gaat meestal
gepaard met onttrekkingen van andere goederen en diensten aan de
onderneming. Deze onttrekkingen mogen de fiscale winst in ieder

geval niet nadelig beinvloeden. Omdat vele persoonlijke aktiviteiten zakelijk worden verpakt, is de problematiek van de onttrekkingen nauw verweven met die van de inkomsten in natura.
Voor de onttrekkingen geldt als waarderingsgrondslag de
waarde in het economische verkeer. Het ruime winstbegrip houdt
in dat gekeken dient te worden naar het voordeel dat bij de ondernemer ontstaat. Als alternatief standpunt kan gelden, dat het
voordeel nimmer hoger kan worden gesteld dan het voordeel dat de
onderneming ontgaat (entgangener Nutzen) (17). In een heffing
naar draagkracht past mijns inziens de eerstgenoemde opvatting.
Ten aanzien van het zgn. priv& verbruik van voorraad is de fiscale praktijk evenwel een andere richting ingeslagen. Onttrekking van goederen die niet ten koste van de omzet gaat geschiedt
tegen kostprijs, mits le, de goederen op zichzelf van geringe
waarde zijn, en 2e, de goederen door de ondernemer zelf of diens
gezinsleden worden verteerd. Onttrekking van goederen ten laste
van de omzet geschiedt tegen verkoopprijs. Giele, V.d. Kolk en
Sleddering hebben tegen dit onderscheid in behandeling stelling
genomen (18). Het arrest van de HR van 24 februari 1971, BNB
1971/67 heeft het onderscheid echter bestendigd. De Hoge Raad
heeft uitgaande van de feitelijke vaststelling dat belanghebbende in 1967 voor een inkoopwaarde van f. 3500,- goederen onttrok236

ken heeft aan de voorraad van zijn kruidenierswinkel ten gebruike in zijn huishouding, zijnde goederen, op zichzelf van geringe
waarde, welke aanstonds en tot de verlangde hoeveelheid opnieuw
konden worden aangeschaft, overwogen dat de fiscale praktijk
v66r invoering van de Wet IB 1964 inhield, dat men bij het onttrekken aan een bedrijf van goederen als hierboven bedoeld voor
het geldelijke beloop van het onttrokkene de kostprijs als waarde aannam en dat nadien de wetgever niet van een andere opvatting dan hiervoor vermeld werd heeft blijk gegeven.
In deze beslissing komt het kenmerkende verschil tussen de
vermogensvergelijkingstheorie en de hronnentheorie tot uiting.
Dit arrest brengt conform de bronnentheorie tot uitdrukking dat
slechts de voordelen die uit de bron afkomstig zijn worden belast en niet de besparing ter grootte van het voordelige verschil met de consumentenprijs als belastbaar feit moet worden
aangenomen. Sommige voordelen blijven derhalve onbelast. Deze
behandeling is in overeenstemming met personeelskortingen en andere voordelen die samenhangen met de werkzaamheid zonder dat
zij het karakter van een beloning hebben. Op draagkrachtgronden
zouden ook deze voordelen belast moeten worden. De praktische
verwezenlijking is echter problematisch.

9.3.3.

Duurzame consumptiegoederen

De inkomensdefinitie van Due en Friedlaender gaat uit van de
waarde van de consumptieve bestedingen gedurende een bepaalde
periode. Daar waar de besteding en de consumptie samenvallen
vormt dit geen probleem. Voor de duurzame consumptiegoederen waar deze momenten niet plegen samen te vallen - hebben Due en
Friedlaender als aparte categorie aan de inkomensdefinitie toegevoegd "the value of the use of durable consumer goods
possessed, such as homes" ( 19). Deze aanpak is noodzakelijk bij
inkomensbepaling door vermogensvergelijking, indien onder con-

sumptie de verbruikte nutseenheden worden begrepen. De voorraad
onverwerkte nuttigheid belichaamd in de duurzame consumptiemiddelen maakt onderdeel uit van het begin- en eindvermogen aan de
hand waarvan overeenkomstig de winstbepaling door vermogensvergelijking het inkomen kan worden bepaald.
Bij deze vermogensopstelling wordt doorgaans om doelmatigheidsredenen de activering van de duurzame consumptiegoederen
achterwege gelaten. De totale inkomensconceptie wordt daarmee
niet noemenswaardig aangetast; slechts wanneer er waardemutaties
- anders dan door het consumptieve gebruik - optreden, leidt

(lit

tot een afwijkend inkomen. Ook kan het nalaten van de activering
van de duurzame consumptiegoederen ertoe leiden dat overdracht
of overgang om niet of tegen te lage prijs onvoldoende wordt onderkend als een vorm van inkomensoverheveling vergelijkbaar met
overheveling van geldinkomen. In $ 9.3.6 wordt hieraan nader
aandacht besteed. De verwerking van dergelijke waardemutaties in
de duurzame consumptiemiddelen moet op grond van het doelmatig237

heidsbeginsel echter in het kader van de bepaling van het jaarinkomen een globaal karakter dragen (zie 9.3.11.).
Een belangrijke complicatie is dat de duurzame consumptiegoederen veelal een gemengd karakter hebben. Zij hebben zowel
een bestedingsfunctie als ook een beleggingsfunctie. De eigen

woning is hiervan een in het oog springend voorbeeld (20).
Voorts kan gedacht worden aan de goederen die algemeen worden
begeerd,

zoals antieke gebruiksvoorwerpen, kunstverzamelingen,
sieraden, wijnvoorraden etc. In beginsel moeten deze goederen
op de inkomensbepalende balans worden geplaatst. Alhoewel zij
doorgaans geen opbrengstenstroom opleveren, kunnen zij wel via
waardemutaties - anders dan door consumptie ontstaan -invloed
hebben op de omvang van het inkomen.

Sommige duurzame consumptiemiddelen kunnen w61 geldelijke
inkomsten opleveren. Hierbij kan gedacht worden aan de tijdelijke verhuur van kampeerwagens, pleziervaartuigen, personenauto's,

onderverhuur van eigen woning, etc. Men kan deze opbrengsten
zien als een aftrekpost op de consumptieve bestedingen en bewust
buiten de heffingsgrondslag houden. Men kan ook de opbrengst als
een aparte inkomenscategorie belasten. Meestal heeft deze vergoeding een gemengd karakter; enerzijds is het een compensatie
wegens het niet zelf onttrekken van de nutseenheden, anderzijds
heeft het een inkomenskarakter voor het surplus. De te kiezen
oplossing is mede afhankelijk van de fiscale behandeling van de
"nutsopbrengsten" wegens het eigen gebruik van de duurzame consumptiegoederen. Schanz gaat uit van de belastbaarheid van deze
opbrengsten. Het Amerikaanse ministerie van Financion bepleit
"to exclude from the tax base the portion of housing consumption
attributable to owner-occupied dwellings"..." Precisely the same
arguments... apply to consumer durables"(22). Bij een belast ei-

gen gebruik dient de opbrengst wegens tijdelijke verhuur niet
daarenboven te worden belast. In andere gevallen is belastbaarheid in overeenstemming met het draagkrachtbeginsel.
Positief-rechtelijk worden de voordelen getrokken uit roerende goederen, andere dan woonschepen, voor zover deze in eigen gebruik zijn echter niet tot de inkomsten uit vermogen gerekend (art. 26 Wet IB). Inkomsten uit duurzame consumptiegoederen
met een onroerend karakter worden wel belast. Voor de eigen woning gelden speciale bepalingen. Artikel 42a Wet IB geeft een
forfaitaire regeling voor de eigen woning waarbij de huurwaarde
enerzijds en kosten, lasten en afschrijvingen exclusief de kos-

ten van geldleningen anderzijs moeten worden gesaldeerd. Het
saldo is op forfaitaire wijze afhankelijk gesteld van de waarde
in het economische verkeer van de woning. Indien de woning tijdelijk aan derden ter beschikking wordt gesteld, wordt de netto
opbrengst forfaitair vastgesteld op drie kwart van de voordelen
verkregen ter zake van dat ter beschikking stellen. Opbrengsten
ter zake van onderverhuring en het houden van kostgangers worden
ingevolge art. 22 Wet IB gelijkgesteld met inkomsten uit arbeid.
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De wettelijke regeling betreffende de duurzame consumptiegoederen wordt gekenmerkt door de eisen van de doelmatigheid.
De regeling voor de eigen woningbezitters draagt een uitgesproken compromissoir karakter. Ervan uitgaande dat de huurder in de
huurprijs ook de rentekosten moet betalen over het geinvesteerde
vermogen wordt hij ten opzichte van de eigen woningbezitter benadeeld. Beperking van de renteaftrek zou echter op zijn beurt
weer de bezitter van eigen vermogen bevoordelen ten opzichte van
de niet-vermogende woninghezitter. De rechtsgelijkheid is het
heste gewaarborgd in een heffingstelsel met een breed inkomensbegrip, dat ook de vermogensmutaties omvat (23) en het belasten
van een reAle huurwaarde tot uitgangspunt heeft.

9.3.4.

Consumptiegoederen met een gemengd karakter

Bij de duurzame consumptiegoederen is er reeds op gewezen dat
sommige goederen een gemengd karakter hebben. Ze kunnen zowel
een bestedingskarakter als een beleggingskarakter dragen. Ook
anderszins kan er sprake zijn van een gemengd karakter. Voor
sommige bestedingen is het moeilijk om vast te stellen of ze in
de inkomensbestedende sfeer liggen of in de inkomensvormende
sfeer. In het voorgaande is de beroepskleding reeds terloops aan
de orde geweest. De fiscale wetgever heeft bij wetsfictie een
aantal twijfelposten toegerekend aan de sfeer van de inkomensbesteding. In art. 42 Wet IB wordt bepaald dat uitgaven tot het
voeren van een zekere staat ook dan niet als kosten van een onderneming of als aftrekbare kosten worden aangemerkt, ingeval
zij tevens worden gedaan in het belang van de onderneming of van
enige werkzaamheid van de belastingplichtige.
Het reiskostenforfait van art. 36 Wet IB heeft een soortgelijk karakter. Onafhankelijk van de werkelijke kosten wordt een
gedeelte van de kosten tot de produktieve sfeer gerekend. Het
eventuele restant wordt toegerekend aan de consumptieve sfeer.
De woonkosten die verbonden zijn aan de duurzame dienstbetrekking worden eveneens als inkomstenbesteding aangemerkt. Slechts
wanneer er sprake is van een tijdelijke dienstbetrekking of tijdelijke woonvoorziening bij de aanvang van een dienstbetrekking
is een uitzondering op deze regel mogelijk. De kosten van deze
tijdelijke voorziening, opgeroepen door het hebben van dubbele
woonkosten, vormen in die gevallen aftrekbare kosten. (Zie HR 30
november 1977, BNB 1978/6 en Hof Amsterdam, 16 augustus 1976,
BNB 1977/279.) Bij de meerderjarige ongehuwde werknemer die economisch onafhankelijk is wordt er volgens constante jurisprudentie van uitgegaan, dat hij niet meer bij zijn ouders woont, doch
wordt aangenomen dat het centrum van zijn sociale en economische
leven in die plaats is gelegen waar hij werkt en dat hij aldaar
zijn woonplaats heeft (24). De reiskosten naar de ouderlijke woning behoren derhalve tot de sfeer van de inkomensbesteding.
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Hetzelfde geldt voor verhuiskosten. Ingevolge de Resolutie
van 9 augustus 1961 no. B 0/20108, BNB 1961/345, is de inspecteur ontslagen van de noodzaak te onderzoeken of de verhuizing
berustte op persoonlijke dan wel op zakelijke motieven. In de
genoemde resolutie worden verhuiskosten wegens de aanvaarding
van een soortgelijke dienstbetrekking tot de kosten ter zake
van een dienstbetrekking bestempeld. Dit geldt ook wanneer de
werknemer uit een zelfstandig beroep of een eigen bedrijf afkomstig is. In de uitspraak van het Hof 's-Gravenhage van 15 december 1975, BNB 1976/128 worden zelfs de opknapkosten van de eigen
woning als verhuiskosten aftrekbaar gesteld bij wisseling van
dienstbetrekking.

Soortgelijk is de problematiek rond de sollicitatiekosten.
In een breed inkomensbegrip maken deze zonder meer als negatieve component deel uit van de inkomensdefinitie. In een bronnenstelsel zit men met het toerekeningsprobleem van deze kosten aan
een bepaalde bron van inkomen. In zijn arrest van 3 december
1975, BNB 1976/28, concludeert de Hoge Raad - weliswaar via een
spitsvondige omzeiling van het kernpunt van de problematiek dat de sollicitatiekosten aftrekbaar zijn. In de Resolutie van
15 september 1976, no. 27-615921, BNB 1976/259, worden de nog
bestaande beperkingen opgeheven en worden - terecht - alle kosten aftrekbaar gesteld binnen de grenzen van de redelijkheid.
De breuklijn tussen de inkomensverwervende en de inkomensbe-

stedende sfeer is lang niet overal duidelijk te trekken. Ook
pleegt deze voor de ondernemer anders te lopen dan voor de loontrekker (25). Rond deze breuklijn moeten door de rechter talloze
geschillen worden opgelost. Vanwege het arbitraire karakter van
de voorgelegde

geschillen met steeds weer een andere feitelijke

achtergrond heeft de scheidslijn dientengevolge een grillig verloop.

De afbakening van de aftrekbaarheid van de opleidings- en
studiekosten is een soortgelijk probleemgebied. Deze uitgaven
kunnen zowel voortspruiten uit de persoonlijke behoefte aan een
grotere ontwikkeling, alsook gebaseerd zijn op het streven in de
toekornst een hoger inkomen te verwerven. De studiekosten die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van een dienstbetrekking zijn aftrekbare beroepskosten. Onmisbare beroepsuitgaven
leveren geen probleem op. De uitgaven welke in verband met de
dienstbetrekkingen zonder enig bezwaar zouden kunnen worden gemist, doch gebaseerd zijn op de persoonlijke dienstopvatting van
de belastingplichtige leveren w61 problemen op. De Hoge Raad
heeft in zijn arrest van 30 november 1977, BNB 1978/7, het criterium als volgt geformuleerd:
"dat ter beoordeling, in hoeverre kosten... als aftrekbare kosten mogen worden aangemerkt, moet worden onderzocht, vooreerst,
of die uitgaven objectief gesproken tot de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking kunnen bijdragen, en voorts, of die
uitgaven door iemand die niet een dienstbetrekking als die van
belastingplichtige vervult, doch wat inkomen, vermogen en gezin
betreft in dezelfde omstandigheden verkeert, niet, althans niet
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tot een bedrag als door belastingplichtige besteed, zouden zijn
gedaan...".
De studiekosten die gericht zijn op het streven in de toe-

komst een hoger inkomen te verwerven behoren aftrekbaar te zijn.

Ook voor deze uitgaven moet worden onderscheiden tussen inkomensverwervende en inkomensbestedende aktiviteiten. De breuklijn

in het positieve recht, waar het aftrekrecht van deze kosten
steunt op de buitengewone lastenregeling (26), wordt eveneens
sterk feitelijk bepaald. Zo werden de uitgaven voor een proefschrift door een gepensioneerde, die geen nieuwe werkkring
zocht, in het arrest van de HR van 8 mei 1974, BNB 1974/149,
niet aangemerkt als buitengewone lasten. Evenzo werden de kosten
verbonden aan het volgen van een "Dale Carnegie cursus" door het

Haagse Hof in de uitspraak van 20 maart 1974, BNB 1974/292, beschouwd als behorend tot de duurzame verbetering van de persoonlijke uitrusting en derhalve niet aftrekbaar gesteld. Moeilijk
valt in te zien waarom de kosten van een cursus Nederlands voor
een hier te lande wonende Marokkaan niet aftrekbaar zijn (uitspraak van het Hof Amsterdam, dd. 6 december 1972, BNB 1974/67)
en de kosten van een vierjarige cursus Frans voor een Nederland-

se met een driejarige MULO-opleiding

(uitspraak van het Hof

's-Gravenhage, dd. 24 januari 1973, BNB 1974/15) wdl.

9.3.5.

Consumptieve

bestedingen

gefinancierd

met

geleend

geld.

Due en Friedlaender gaan in hun definitie uit van de consumptieve bestedingen ongeacht de herkomst van de financieringsmiddelen. De consumptieve bestedingen die worden gefinancierd met geleend geld kan men gelijk stellen met de consumptie uit ontsparingen. De consumptieve bestedingen behoren tot het inkomen,
doch het ontstaan van de schuld of de daling van het gespaarde

vermogen moet als een negatieve component in aanmerking warden
genomen. De kernvraag is echter wat met de rente over het consumptieve krediet moet gebeuren. Due en Friedlaender geven een
drietal overwegingen om deze rente niet tot de consumptie te rekenen (27), c.q. aftrekbaar te stellen bij de bepaling van het
belastbare inkomen:

1. omdat het consumptieve krediet en het produktieve krediet
moeilijk is te scheiden;
2. omdat het consumptieve krediet vaak het resultaat is van tegenspoed;

3. omdat de aftrekbaarheid enigermate de verschillen nivelleert
tussen degene die wel en die niet de beschikking heeft over
een voorraad geldmiddelen.
Zij vermelden zelf reeds dat aan deze argumenten een beperk-

te betekenis moet worden toegekend. De argumenten sub 1 en 2
kunnen naar mijn mening in het kader van de doelmatigheid wel
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een rol spelen. Het argument sub 3 impliceert dat bij de definidring van het inkomensbegrip reeds draagkrachtcompenserende

elementen worden ingevoerd, hetgeen de uiteindelijke draagkrachtmaatstaf, het inkomen, een vertekend beeld geeft.
De rente over het consumptieve krediet heeft naar mijn mening een inkomensbestedend karakter en dient in beginsel niet

op het inkomen in mindering te worden gebracht (28). De aftrekbaarheid van de rente zou immers leiden tot ongelijke behandeling van verschillende juridische overeenkomsten met economisch gelijke strekking. De jurist zal bij "rente" in eerste
instantie denken aan een overeenkomst tot geldlening onder bezwarende titel. De econoom daarentegen pleegt dit begrip te
omschrijven als de vergoeding voor de productiefactor kapitaal, welke wordt bepaald enerzijds door de hoogte van de rentevoet, anderzijds door het tijdsbeslag op het kapitaal. Uitstel van betaling als onderdeel van de betalingsconditie, is
juridisch geen rente. Economisch beschouwd is er echter wel
degelijk sprake van een rentevergoeding in de koopprijs. Rente
en koopprijs zijn zodanig met elkaar verweven dat het om deze
reden de voorkeur heeft de consumptieve rentebetalingen niet
langer aftrekbaar te stellen (29). Daar waar het "nuttigheidsinkomen" of het geldinkomen van duurzame consumptiemiddelen
wordt belast is de rente van het consumptieve krediet wel geheel of gedeeltelijk aftrekbaar te stellen.
In het positieve recht zijn de consumptieve rentebetalingen expliciet als persoonlijke verplichtingen om doelmatigheidsredenen aftrekbaar gesteld. In de nabije toekomst zal deze aftrekbaarheid mogelijk worden beperkt. De betaalde rente
in de priv6-sfeer zal slechts aftrekbaar zijn voor zover het
totaal ervan niet meer bedraagt dan (globaal) de inkomsten uit
vermogen, verhoogd met f.5000,- (30).

9.3.6.

Consumptieve uitgaven gefinancierd uit bijzondere inkomsten.

Naast de inkomsten in de vorm van factorinkomsten (lopend inkomen), overgedragen inkomsten of vermogenswinsten kan de bestedingsruimte zijn toegenomen door bijzondere inkomsten die
het resultaat zijn van de vrijgevigheid van anderen, van erfrechtelijke verkrijging of van toevallige inkomsten uit huitenkansen. De inkomsten zijn thans reeds onderworpen aan het
schenkings-, successie-, of overgangsrecht dan wel aan de
kansspelbelasting, doch maken geen deel uit van het thans geldende fiscale inkomensbegrip.
In § 8.3. is reeds het standpunt ingenomen dat de erfrechtelijke verkrijging onderdeel dient uit te maken van het fiscale inkomen. Ook is erop gewezen dat dit zou kunnen leiden
tot dubbele belastingheffing, omdat 66n inkomen tweemaal zou
worden belast, weliswaar bij twee verschillende personen. Dit
effekt is, wanneer deze dubbele heffing ongewenst is, te ondervangen door de erfenis te beschouwen als een "aftrekbare
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"standard-of-living"-basis. De variant die leidt tot dubbele
heffing wordt aangeduid als de "ability-to-pay"-basis (31). De
belastingrestitutie die bij toepassing van de "standard-ofliving"-basis bij de erflater zou moeten plaatsvinden, kan worden aangemerkt als een verrekenbare voorheffing van de erfgenamen. In de uitvoeringssfeer roept de belasting van de erfgenaam
weliswaar een verzwaring op van de administratieve verplichtingen, doch aan het draagkrachtbeginsel zou meer recht worden gedaan. De cumulatie van inkomsten die ontstaat kan, zoals ook bij

de andere wisselende inkomensbestanddelen het geval is, door
middeling worden gladgestreken. Liquiditeitsproblemen kunnen,
zoals thans reeds met betrekking tot het successierecht het geval is, in de invorderingssfeer worden opgelost.
Voor schenkingen geldt hetzelfde. Ter voorkoming van een oneigenlijk gebruik zou kunnen worden bepaald dat de schenkingen
van ouders aan minderjarige kinderen bij de ouders niet ten las-

te en bij de kinderen niet ten gunste van het inkomen kunnen
worden gebracht, noch de renteaangroei van de "schuldig gebleven" rente over de minderjarigheidsperiode.

Zou de wetgever willen vasthouden aan de dubbele heffing
door toepassing van het "ability-to-pay"-beginsel, dan dient
dit te geschieden ten koste van de schenkings-, successie- en
overgangsrechten. Bij het "standard-of-living"-beginsel behouden deze rechten echter in dat geval hun bestaansrecht.
Ook voor de inkomsten die uit buitenkans worden verkregen
is er geen reden om aan te blijven sluiten bij het inkomensbegrip van de huidige Wet IB. Naar mijn mening dienen ook deze inkomensbestanddelen in het inkomen te worden begrepen onder verrekening van de kansspelbalasting als voorheffing. Alhoewel dit
strijdig zou zijn met de draagkrachtgedachte zou om wille van de
administratieve eenvoud een beperkte vrijstelling van kansspelinkomsten kunnen worden opgenomen, voor zover deze worden verkregen uit loterijen of andere daarmee gelijk te stellen kansspelen met een relatief kleine prijzenpot. De aftrekbaarheid van
inleggelden van de niet-vrijgestelde kansspelen zal vergezeld
moeten gaan van een relatief zware bewijslast voor de belastingplichtige voor de stelling dat hij daadwerkelijk heeft betaald.
Desgewenst kan het buitenkansbeginsel nog als aanvullend begin-

sel leiden tot extra belastingheffing, bijvoorbeeld door een
niet verrekenbare bronbelasting.

9.3.7.

Consumptieve
uitgaven
gefinancierd
krachtens (levens)verzekering

door

inkomsten

Premie- of koopsombetalingen voor levensverzekeringen kunnen gezien worden als consumptieve uitgaven. Deze bestedingen werpen
nut af in het gevoel van zekerheid of geborgenheid. Wanneer de
verzekeringspolis recht geeft op een uitkering, dringt zich de
vraag op of deze uitkering dan wederom tot het inkomen moet wor243

den gerekend. De Nederlandse wetgever heeft deze vraag ontkennend beantwoord. De premiebetaling voor zuivere risikopolissen
is niet aftrekbaar van het inkomen; de uitkeringen ziln onbelast. Voor de kapitaalverzekeringen met een risikokarakter,
waarvoor een koopsom is voldaan, geldt in het algemeen dat het
positieve verschil tussen de uitkeringen en het totaal van de
betaalde koopsommen of premies tot het inkomen moet worden gerekend (32). Indien de polissen echter het karakter van een belegging hebben, gericht op de oudedagsvoorziening of de verzorging
van de nagelaten betrekkingen, bijvoorbeeld lijfrentepolissen,
is de premie ingevolge artikel 45 Wet IB als persoonlijke verplichting tot een bepaald maximum aftrekbaar. De termijnen worden echter belast. Per saldo wordt de belastingheffing hier dus
naar de toekomst verschoven. Dit is ook bij een aantal werknemersverzekeringen en bij pensioenregelingen het qeval.
Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen het risiko-element
en het spaarelement is echter vrij willekeurig. Theoretisch komt
men tot het beste resultaat indien men de volledige premiebetaling, ongeacht of het een risiko-polis betreft of een spaarpo-

lis, zou rekenen tot de negatieve inkomenscomponenten en de
jaarlijkse poliswaardeaangroei tot de positieve. Ook zou aansluiting kunnen worden gezocht bij de hierna te behandelen vermogenswinstbelasting en zou de belastingheffing kunnen worden
uitgesteld tot het realisatiemoment. In dat geval worden alle
polisuitkeringen belast. Het is zaak bij de bepaling van de om-

vang van het te dekken risiko hiermee rekening te houden. De
gang van zaken is te vergelijken met het huidige lijfrenteregime
en de pensioenregeling (33). Distorsies door ongelijke behandeling van belaste en onbelaste polissen doen zich dan niet voor.
Wel zullen er door de opgeroepen latente belastingclaim bij emigratie nadere voorzieningen noodzakelijk zijn ter bewaking van
de claim van de fiscus belichaamd in de waarde van de polis.
De consequentie van dit stelsel is dat ook de risikopremies
aftrekbaar zijn. Voor zover deze worden betaald ter dekking van
vermogensrisiko's buiten de consumptieve sfeer is dit in overeenstemming met de huidige fiscale bepalingen. Ook voor de premies ter zake van de verzekering van inkomensvervangende periodieke uitkeringen is dit het geval. Aansprakelijkheidsverzekeringpremies plaatsen ons voor problemen. Indien het betalen van
schadevergoeding wegens wettelijke aansprakelijkheid buiten de
inkomensverwervende sfeer als een vorm van consumptie wordt gezien, dan is de premie niet aftrekbaar en de uitkering aan de
verzekerde niet belast. Beschouwt men de schadevergoeding als
een - aftrekbare - inkomensoverheveling, dan is de premie aftrekbaar en de uitkering belast. De laatste opvatting sluit het
beste aan bij het draagkrachtbeginsel. Voor de gedupeerde zijn
de uitkeringen belast. Zij dienen ter compensatie van het afgetrokken vermogensverlies of de toekomstige inkomstenderving. Dit
impliceert echter voor de schade aan vermogensbestanddelen dat
de waardedaling door een calamiteit geen onderdeel uitmaakt van
de
consumptie en derhalve een inkomensverminderend effekt

heeft. Men kan zich uiteraard ook op het standpunt stellen
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dat dergelijke waardedalingen gelijkgesteld moeten worden met de
waardedaling door onttrekking van nut. In dat geval is er geen
aftrekbaar vermogensverlies en zou een belaste schade-uitkering
per saldo tot belastbaarheid leiden. In dat geval kunnen premiebetalirg en verzekeringsuitkering beter buiten de belastbare
sfeer worden gehouden.

9.3.8

Gebonden consumptieve bestedingen

Onder de gebonden consumptieve bestedingen worden de bestedingen verstaan waaraan de belastingplichtige zich niet, of in redelijkheid niet, ten gunste van een vrije consumptieve besteding
kan onttrekken. In eerste instantie kan hieronder worden verstaan het tertiaire inkomen, dat zich bij de burger aandient als
profijt van de overheid wegens de door de overheid ter beschikking gestelde voorzieningen en dat uiteindelijk het tertiaire
inkomen bepaalt. Onder het tertiaire inkomen wordt door het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn rapport "Profijt van de
overheid" verstaan het inkomen dat wordt afgeleid uit het secun-

daire inkomen door hieraan toe te voegen het positieve of negatieve saldo van de geldswaarde van collectieve en quasi-collectieve goederen, verhoogd met bestedingsgerichte subsidies of belastinguitgaven (34) en verminderd met de daarvoor door de overheid gevorderde geldswaarde van de individuele consumptievermindering in de vorm van de heffing van indirecte belastingen en
retributies, alsmede de geldswaarde van de afdrachten in natura
(35).

In het huidige fiscale inkomensbegrip spelen de hierboven
genoemde componenten van het tertiaire inkomen geen rol. Wel
kunnen bepaalde subsidies het karakter hebben van een periodieke uitkering, waardoor zij wol deel uitmaken van het belastbare
inkomen. In dit verband kunnen worden genoemd studiebeurzen en
-toelagen, huursubsidies, bedrijfsbedindigingssubsidies, jaarlijkse bijdragen in verband met de bouw of aankoop van een eigen

woning, jaarlijkse bijdragen in verband met het treffen van
voorzieningen aan bestaande woningen aan de eigenaar van de woning, etc.
Subsidies in de vorm van een belastinguitgave, bijvoorbeeld
de relatief te lage huurwaarde van de eigen woning, worden naar
hun aard niet in het belastbare inkomen begrepen, net zo min als

de aftrek van inkomstenbelasting wordt bepleit. Zou de inkomstenbelasting zelf op het inkomen in aftrek worden toegelaten,
dan blaast dit de tarieven onnodig hoog op. Dergelijke verkapte
subsidies of belastinguitgaven die als gebonden consumptieve bestedingen buiten de fiscale inkomensdefinitieworden gehouden,
trekken de relatieve inkomensverhoudingen scheef en frustreren
de belastingheffing naar draagkracht als mocht blijken dat het
profijt van de overheid ongelijk wordt verdeeld.
Het rapport "Profijt van de overheid" geeft omtrent deze
verdeling interessante ci jfers over twee terreinen van de over-
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heidsuitgaven, te weten de huisvesting- en onderwijsuitgaven:
zie tabel 9.1. (36).

Tabel 9.1.: Verdeling van overheidsuitgaven en ontvangsten
voortvloeiende uit een aantal regelingen op het gebied van de
volkshuisvesting en onderwijs naar seeundaire inkomensdecielen
(1975).

deciel

1234567

volkshuisv.

4555

8

7

10

8

9

10 tot.

12

17

27 100%

onderw.

1.2 1.8 3.5 6.2 8.0 11.2 13.6 14.9 16.5 23.1 100%

totaal

1.7 2.4 3.8 5.9 8.0 10.5 13.0 14.3 16.5 23.9 100%

aandeel

4.2 5.6 6.5 7.6 8.6

9.6 10.6 12.0 14.3 21.0 100%

i.h.

sec.ink.

Bij de interpretaties van deze cijfers moet men in aanmerking nemen dat het profijt in de vorm van periodieke inkomsten
voor een gedeelte wordt wegbelast. Dit effekt wordt in het genoemde rapport niet in kaart gebracht. W&1 wordt in het rapport
van de netto huursubsidie uitgegaan. De conclusie van het rapport kan echter worden onderschreven dat op dit terrein nader
onderzoek gewenst is, waarbij ik zou willen aantekenen dat van
groot belang is de vraag of, en zo ja op welke wijze, de tertiaire inkomenscomponenten in het belastbare inkomen moeten worden
opgenomen. Wanneer de subsidieregelingen met een draagkrachtafhankelijk karakter het inkomen nA aftrek van de belasting- en
premiedruk tot uitgangspunt zouden nemen, is het naar mijn mening te verdedigen dat deze subsidies buiten het inkomensbegrip
kunnen blijven, (evenals zulks geschiedt met de inkomstenbelasting zelf en de daarmee gelijk te stellen heffingen) en op netto-basis kunnen worden uitgekeerd (37).
Andere gebonden consumptieve bestedingen liggen in de sfeer
van de persoonlijke verplichtingen en de buitengewone lasten. De
aftrek van premies ingevolge de sociale volksverzekeringen is
een overbodige complicatie in het huidige fiscale inkomensbegrip. Deze verzekeringen zijn zodanig gefiscaliseerd dat de premieheffing gelijk behandeld kan worden als de inkomstenbelasting. In dat geval behoren zij geen deel meer uit te maken van
de aftrekposten. Termijnen van alimentatieverplichtingen of afkoopsommen daarvan verkleinen de bestedingsruimte van de betaler
en vergroten deze bij de ontvanger. Deze bedragen verlagen resp.
verhogen het fiscale inkomen.
De ziektekosten hebben een consumptief karakter zolang zij
het bedrag van de normale kosten die men pleegt te maken om
zich verzekerd te weten van voldoende medische verzorging niet
overtreffen. Daarboven krijgen ze het karakter van een buiten246

gewone last. De aftrekbaarheid van
inziens in een draagkrachtheffing.

9.3.9

deze

posten past

mijns

Besparingen in de consumptieve sfeer

De besparingen in de consumptieve sfeer worden door een aantal
factoren bepaald:
a)
b)
c)
d)

door
door
door
door

de
de
de
de

persoonlijke kundig- en handigheid;
ontwikkelde gemeenschapszin;
beschikbare tijd;
gezinsomstandigheden.

ad a: Het zal duidelijk zijn dat de handige doe-het-zelver met
een bepaald beschikbaar inkomen een grotere nuttigheid kan credren dan de man of vrouw met twee linkse handen. De naaldprinses
credert met haar huishoudgeld meer nut dan de huisvrouw die niet
verder komt dan het traumatische broddellapje. De zorgvuldige
huisvader kan meer met zijn geld doen dan de sloddervos die voor

onnodige uitgaven komt te staan. Deze persoonlijke handig- en
kundigheden kunnen niet als zodanig in het inkomensbegrip worden
ingebouwd en zullen dan ook een permanente bron voor re le welvaartsverschillen blijven van biologische of psychologische oorsprong.

ad b: Ook de ontwikkelde gemeenschapszin is een punt van betekenis.
Factorinkomsten komen tot stand in het marktverkeer.
Dienstverlening als vriendendienst, burenhulp of familiesteun
ligt buiten het economische verkeer. Deze dienstverlening tast
vanwege haar onbaatzuchtige karakter de consumptieve bestedingsmogelijkheden van de ontvanger niet aan, doch houdt slechts een
vanzelfsprekende bereidheid in tot een wederdienst. In de Wet IB
wordt dit inkomen niet belast. Echter, de vriendendienst dient

wel nadrukkelijk te worden onderscheiden van de ruilhandel in
natura die w61 tot inkomen in fiscale zin kan leiden. Ruilhandel
in natura wordt

vaak

de vorm gegeven

van een

"vriendendienst"

ter ontduiking van de belastingheffing, terwijl in wezen van betaling in natura sprake is. De echte vriendendiensten kunnen een
blijvende bron van welvaartsverschillen blijven met een sociologische oorsprong.
ad c: Niet alleen handig- en kundigheid zijn bepalend voor
de mate van besparing op consumptieve uitgaven, doch ook de beschikhare tijd. Bij weinig beschikbare vrije tijd kan 1) minder
activiteit worden ontwikkeld als doe-het-zelver en 2) minder een
beroep worden gedaan op burenhulp etc., omdat de vanzelfsprekende bereidheid en/of mogelijkheid tot het verrichten van een wederdienst niet aanwezig is. Om deze reden wordt er door sommigen
voor gepleit ook de vrije tijd als een vorm van inkomen te beschouwen (38). Er wordt zodoende een "boete" gelegd op het niet
aanbieden van betaalde arbeid. Vrije tijd is echter naar mijn
mening principioel niet gelijk te stellen met inkomen. Wel kan
het gebrek aan vrije tijd een negatieve faktor zijn in de nuts247

beleving bij de inkomensverwerving, waarmee door toepassing van
het beginsel van de bevoorrechte verkrijging rekening kan worden
gehouden. Buiten de "earned-income tax reliefs" wordt met dit
beginsel in de vigerende wetgeving geen rekening gehouden. Vergoeding hiervoor zal doorgaans worden gezocht in de compenserende loonbestanddelen van de primaire inkomenssfeer. De nominale
primaire beloningsvoeten kunnen daardoor een vertekend beeld geven van de werkelijke welvaartsverhoudingen.
ad d: Tenslotte zijn de gezinssituatie en/of de woongemeenschap mede bepalend voor de omvang van de consumptieve bestedingen. Aan een echtpaar wordt in verband met de door hun gekozen
samenlevingsvorm gemiddeld per peroon een grotere consumptiemogelijkheid toegekend dan aan een alleenstaande, omdat de samenwoning woonkosten, voedingskosten etc. bespaart vanwege de
schaalvergroting. Wanneer &&n van de huwelijkspartners beschikbaar is voor het verrichten van het huishoudelijk werk ontstaat
voorts een besparing als vermeld onder c). Beide vormen van besparingen worden in het Nederlandse positieve recht "belast"
door een gemiddeld lagere belastingvrije som per gehuwde persoon. De buitenshuis werkende gehuwde of alleenstaande vrouw
wordt voor de afnemende mogelijkheid tot besparingen "schadeloos
gesteld" door toekenning van een verhoging van haar belasting-

vrije som. Alternatieve samenlevingsvormen worden echter niet
voor het voordeel van de schaalvergroting "belast", omdat elke
partner de belastingvrije som van de ongehuwde heeft. Het past
in een draagkrachtbelasting het voordeel wegens samenwoning op
forfaitaire wijze in de heffing te betrekken. Het gelijkheidsbeginsel eist evenwel dat dit bij alle samenlevingsvormen gebeurt
op een min of meer gelijke wijze. Is dit niet mogelijk dan dienen deze voordelen evenals de voordelen door doe-het-zelf-activiteiten onbelast te blijven.
Redle consumptieverschillen bij een gelijk nominaal verteer-

baar inkomen kunnen in een nominalistische inkomstenbelasting
niet gelijkmatig worden belast. Dit impliceert dat het nominale
inkomen (of verbruik) niet de meest juiste maatstaf is voor de
redle draagkracht. Daarvoor is het reole inkomen (of verbruik)
bepalend. Men moet dus concluderen dat de hier behandelde besparing in de consumptieve sfeer de reole consumptie kunnen vergroten zonder dat daarover belasting kan worden geheven, anders dan
in de vorm van een gemiddeld lagere belastingvrije som voor de
gehuwden. Wanneer deze besparing echter beklijft aan vermogensbestanddelen (doe-het-zelf-activiteiten) wordt een waardestijging wel belast bij toepassing van de vermogensvergelijkingstheorie.

9.3.10

Giften

Men kan de giften zien als een vorm van inkomensbesteding. Voor
een giftenaftrek, zoals thans is neergelegd in artikel 47 Wet
IB, is er dan geen plaats. Men kan ook, indachtig het ruime begrip belastingen, de giften als pure belasting zien. De burger
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voelt zich door de noden van de medemens gedrongen hem financieel te ondersteunen. In deze conceptie zou de schenking een
soort verrekenbare voorbelasting van de inkomstenbelasting behoren te zijn. De fiscale wetgever heeft echter een tussenoplossing gekozen. Giften zijn aftrekbaar van het inkomen, mits wordt
voldaan aan de in artikel 47 Wet IB te stellen eisen. De beperking van de aftrek tot charitatieve instellingen e.d. is overbodig in een inkomensdefinitie, die ook de ontvangsten als schenking omvat.

9.3.11

Vermogensaanwas

Het sluitstuk van een stelsel van inkomensbepaling op basis van
vermogensvergelijking is de vergelijking van het begin- en eindvermogen. Het is ook deze component die het wezenlijke verschil
uitmaakt tussen een inkomsten- en een consumptiebelasting. De
mutatie in het vermogen die niet afkomstig is uit het "lopende
inkomen" wordt als aparte categorie opgenomen.

Dit kan geschie-

den in de vorm van een vermogensaanwasbelasting of in de vorm
van een vermogenswinstbelasting. Theoretisch verdient de vermogensaanwasbelasting de voorkeur. Uiteraard doemen bij de vermogensaanwasbelasting onmiddellijk de uitvoeringsproblemen op die

betrekking hebben op de waardering van het vermogen op de balansdata en de tussentijdse mutaties.
Spaanstra (39) wijst op een drietal problemen, te weten de
problemen van wetgevende aard, de problemen bij invoering en de
problemen bij uitvoering. De problemen van wetgevende aard zouden gemakkelijk oplosbaar zijn als elke belastingplichtige zou
worden verplicht jaarlijks een vermogensopstelling in te dienen
en administratie te voeren van de inkomsten en uitgaven, vergelijkbaar met de administratieve verplichtingen van de ondernemer. Deze administratieplicht is echter geen aanlokkelijk pers-

pectief. Het is echter de consequentie van de stijging van de
tarieven. Hierdoor worden steeds grotere eisen gesteld aan de
definitie van het inkomensbegrip en kunnen lacunes steeds minder
worden verantwoord met een beroep op de doelmatigheid.

De problemen bij invoering zijn inderdaad omvangrijk. Dit
mag echter in een principiUle discussie over de conceptie van
het inkomensbegrip niet een te gemakkelijk doorslaggevend argument zijn om aanpassing van de fiscale definitie van het inkomensbegrip achterwege te laten. De uitvoeringsproblemen liggen
in hetzelfde vlak als de problemen van wetgeving. De hoge belastingdruk stelt aan de uitvoering hoge eisen. Naast de problemen
van technische aard gericht op de bijzondere waarderingsproblemen (40), roept een vermogensaanwasbelasting bijzondere liquiditeitsproblemen op. Op deze complicatie werd h.t.1. reeds gewezen
door Smeets in zijn opstel dat als bijlage werd toegevoegd aan
het rapport van

de VVB over het begrip "inkomen"

( 41).

Door

de

Commissie voor de inkomstenbelasting werd dit bezwaar in haar
rapport eveneens vermeld. Zij suggereerde echter dit bezwaar te
ondervangen: "bijvoorbeeld

door de kapitaalbestanddelen voor een
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onveranderlijke waarde in

de balans op te nemen"

(t.a.p. pag. 9,

19 en 20).

Het bezwaar dat een vermogensaanwasbelasting tot liquiditeitsmoeilijkheden zal leiden kan in de praktijk worden opgelost
door de inbouw van doorschuiffaciliteiten in die zin dat niet de

vermogensaanwas wordt belast, doch de vermogenswinst die ontstaat bij realisatie of fictieve realisatie van de vermogensaanwas. In dat geval resteert een vermogenswinstbelasting. De meeste landen hebben gekozen voor de laatstgenoemde variant. Een bekende uitzondering op deze regel levert Nederland met zijn Vermogensaanwasbelasting over de periode van 1 mei 1940 tot 1 januari 1946 (42). Het nadeel van de vermogenswinstbelasting is evenwel dat de belastingplichtige die de belastingheffing langdurig kan uitstellen een lagere effectieve belastingdruk heeft dan
degene die deze mogelijkheid niet heeft. Door Meade c.s. is in
samenhang met de inflatiecorrectie een vernuftige, doch gecompliceerde, methode ontwikkeld om deze mogelijkheid tot langdurig
betalingsuitstel te vergelden (43). Wanneer men evenwel minder
de nadruk legt op de vermogensaanwascomponent van het inkomen,
omdat men een grondslag zoekt die dichter bij de consumptiebelasting ligt en uitgaat van het verteerbare inkomen, is het betalingsuitstel minder bezwaarlijk.Het past binnen een belasting
op het verteerbare inkomen in beperkte mate belastinguitstel te
verlenen op inkomen dat nog niet kan worden verteerd.
Een derde bezwaar tegen toepassing van de vermogensvergelijkingstheorie dat door haar tegenstanders regelmatig naar voren
werd geschoven is, dat ten tijde van inflatie ook de monetaire
vermogensstijging in het inkomen wordt begrepen (44). Dit bezwaar is echter niet onoverkomelijk. In het rapport "Inflatieneutrale belastingheffing" wordt door Hofstra voor het onderne-

mingsvermogen een moqelijkheid tot inflatiecorrectie geboden die
eventueel na aanpassingen van technische aard ook toepasbaar is
bij de
inkomensbepaling aan de hand van vermogensvergelijking
(45). Wanneer men ervan uitgaat dat de belasting inflatieneutraal dient te worden geheven, dan is een derqelijk oplossing te
overwegen. Sterker, inflatieneutrale inkomstenbelasting is eenvoudiger te realiseren bij een fiscaal inkomensbegrip dat wordt
bepaald via de vermogensvergelijkingstheorie, dan bij een inkomensdefinitie gebaseerd op de bronnentheorie (46)· Niet iedereen
gaat er echter van uit dat de belastingheffing over de louter
nominale inkomens- of vermogensstijgingen moet worden gedlimineerd. In vele gevallen, zo stellen sommigen, zal deze belastingheffing over nominale inflatiewinsten in de prijzen, hetzij
op de verkoopmarkt, hetzij op de inkoopmarkt worden afgewenteld,
zodat de inflatieneutrale belastingheffing leidt tot bevoordeling van de economisch sterke groep die tot afwenteling in staat
is (47). Het afwentelingsvraagstuk zal trouwens aparte aandacht
genieten in hoofdstuk 12.

De inkomensbepaling aan de hand van de vermogensvergelijkingstheorie geeft belangrijke uitvoeringstechnische problemen.
In de vermogenswinstvariant blijven de waarderingsproblemen echter beperkt. Vrijstellingen op grond van de doelmatigheid zullen
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tigheid zullen onontkoombaar zijn. De inkomensconceptie dient
zich echter in beginsel te richten op het primaire doel van de
inkomstenbelasting: een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk (48). Ik deel de opvatting van W.J. de Langen die hij
bij de bespreking van het rapport over het begrip inkomen tot
uitdrukking heeft gebracht (49). De Langen zegt aldaar:

"Naar mijn mening moet op de voorgrond staan, dat de bepaling
van het individuele inkomen dient om de capaciteit om geld af
te staan - het draagvermogen zo men wil - vast te stellen; dat
dit ook voor de commissie tenslotte de leidende gedachte is,
daarvoor vindt men in het rapport enige aanwijzigingen. Maar
dan dient ook goed gemotiveerd te worden, waarom allerlei baten, welke die capaciteit vergrooten, buitengesloten worden,
als de erfenis, de schenking en de geldswaarde van de consumptiegoederen en
-diensten, die men rechtstreeks van eigen arbeid en kapitaal geniet.....Het buitensluiten van allerlei, het
draagvermogen vergrootende, baten met een formule, die voor het
gestelde probleem willekeurig is - want op zichzelf geen grond
opleverend - komt mij al te onbevredigend voor" (50) .
Door de stijging van de belastingdruk is een beperkte defi-

nitie van het inkomen steeds minder acceptabel geworden. Met
o.a. Van Saarloos (51) en Spaanstra (52) schaar ik mij achter de
vermogensvergelijkingstheorie van Schanz. Daarbij heeft de vermogenswinstbelasting mijn voorkeur, omdat de belastingheffing
kan worden uitgesteld tot het moment van de realisatie van het
inkomen. Op deze wijze ontkomt men aan de noodzaak pensioenrechten en andere stamrechten te moeten waarderen en de noodzaak tot
verwerking van de invloed van wijzigingen in de rekenrente in
het jaarinkomen (53). Toepassing van de doorschuiffaciliteiten
geeft ook beter de bestedingsmogelijkheden aan van de inkomensgenieter en vindt derhalve betere aansluiting bij hetgeen in het
maatschappelijke verkeer als inkomen wordt ervaren.
Een zwaarwegend bezwaar is echter de toenemende administratieve belasting van de contribuabele en de neiging van de inspecteur nog meer dan thans het geval is verantwoording van de
priv&-bestedingen te eisen. Met het toenemen van de belastingdruk wordt de fiscale blik in de privdbestedingen schaamtelozer.
Deze privacy-aspekten dienen niet uit het oog te worden verloren.

9.4

DE BRONNENTHEORIE

De vermogensvergelijkingstheorie enerzijds en de bronnentheorie
anderzijs onderscheiden zich voornamelijk door de van elkaar afwijkende benadering van de opbrengstenstromen. De draagkrachtgedachte kan slechts in een vermogensvergelijkingstheorie, gebaseerd op de synthetische (inkomsten)belasting waarin de diverse
opbrengsten als in een bassin worden verzameld, tot gelding worden gebracht. Slechts dan is het mogelijk te werken met een progressief tarief en kunnen draagkrachtverminderende uitgaven worden ingebouwd buiten het inkomen om (54).
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De bronnentheorie geeft een benadering vanuit de opbrengstenkant, gezien vanuit de bron, in plaats van een beschouwing
vanuit de positie van de ontvanger. Wagner (55) spreekt van inkomen als: ".. .der periodische, sich regelmMssig wiederholende
Reinertrag einer festen Erwerbsquelle, dessen Bezug einer Person
rechtlich und thatsMchtlich zusteht, einsdhliesslich des Wertes
der Genusse und Genussmoglichkeiten aus dem Nutzvermogen dieser
Person". De periodiciteit van de opbrengst wordt hier als essentieel voor het inkomensbegrip beschouwd. Fuisting (56) rekent
tot het inkomen, de inkomsten "welche alljXhrlich dem Einzelnen

aus dauernden Erwerbsquellen zufliessen und hiermit ohne Verminderung seines VermBgens zur Bestreitung des Lebensunterhaltes

fur sich und seine Familie und mit dem ersparten Ertrage zur
Bildung von Vermogen zur Verfugung stehen". Ook bij hem dus een
benadering vanuit de bron waarbij de blijvendheid van de bron
voorop staat. Roscher wordt gezien als de grondlegger van de opbrengsttheorie. Zijns inziens ontstaat inkomen slechts door
deelname aan het maatschappelijke verkeer. Hij stelt ( 57) : "Das
rohe Einkommen eines Jahres besteht aus samtlichen Gutern, welche die Wirtschaft im Verlaufe desselben neu produziert hat. Das

reine Einkommen ist derjenige Teil hievon, der nach Abzug der
Produktionskosten ubrig bleibt, der also verzehrt werden kann,
ohne das Stammvermogen zu schmhlern" . Schuster definioert het
inkomen alsvolgt: "Einkommen ist die einem Menschen aus der Anteilnahme am wirtschaftlichen Prozesse in einem bestimmten Zeitraume zuflieBende realisierbare Kaufkraft"(58). Een boeiend 0verzicht van inkomensdefinities treft men aan bij Schanz (59).
In de V.S. was Fisher (60) een belangrijke pleitbezorger voor de
opbrengsttheorie.
In een analytische inkomstenbelasting is het beginsel van
de heffing naar draagkracht niet of nauwelijks te verwezenlijken. Dit houdt echter niet in dat in de heffingen naar draagkracht ook het bronnenstelsel volledig verdwenen is. Alhoewel
veelal in theorie een voorkeur wordt uitgesproken voor de vermogensvergelijking vindt men in de systematiek van de inkomstenbelasting de analytische benadering veelal terug in de formulering
van het onzuivere inkomen. Plasschaert zegt hieromtrent (61):
"The remunerations for the inputs supplied in the production
process to the economic agents, are the original building
stones, that are required to systematize an income tax system.
Each of those incomes derives from a distinct source of income.
Besides, it presents specific possibilities and/or constraints
with respect to its assessment".
Deze systematiek heeft als voordeel dat gemakkelijker kan worden aangesloten bij het karakter van de afzonderlijke inkomensbestanddelen (opbrengsten). Daarbij kunnen afzonderlijke eventueel forfaitaire regelingen per inkomstencategorie worden opgenomen. De aansluiting bij het brede inkomensbegrip van de vermogensvergelijkingstheorie kan volgens sommige auteurs worden verdie bi jvoorbeeld de
kregen door de inbouw van een "restbron",
vermogenswinsten kan omvatten (62).
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Het is evenwel niet juist de vermogensvergelijkingstheorie
te beschouwen als een bronnentheorie die de bron "vermogensaanwas" of "vermogenswinst" omvat. Er is een wezenlijk verschil

in

optiek. Wel is het juist te stellen dat het inkomensbegrip van
de bronnentheorie hoe langer hoe meer overeenstemt met het inkomensbegrip in de vermogensvergelijkingstheorie (63). De bronnentheorie heeft in Nederland een inkomensconceptie ontwikkeld die
veel dichter bij de vermogensvergelijkingstheorie staat dan met
het inkomensbegrip van Wagner, Fuisting of Roscher en Schuster
het geval is.

9.5

HET INKOMENSBEGRIP VAN DE WET IB 1964

9.5.1

Objectieve en subjectieve bronnen

Aan de Wet IB 1914 lag het beginsel

ten grondslag dat inkomen

iets is, dat een persoon geniet ten gevolge van een min of meer
duurzame oorzaak. Daarbij diende wel in aanmerking te worden genomen dat iets slechts als inkomensbestanddeel kon worden aangemerkt, als het aan te merken was als opbrengst van een bron.
Hiermee komt de eerder vermelde objectieve inkomstenconceptie
aan de orde, waarbij het inkomenskarakter werd beoordeeld vanuit
de bron. Schendstok

(64) werkte dit als volgt uit:

"Indien ie-

mand inkomen geniet, dan geschiedt dat omdat er een verbinding
is tusschen hem en een bron van inkomen. Die verbinding wil ik
de bedding noemen. Zij voert de opbrengst van de bron naar een
bepaald persoon en maakt die opbrengst aldus tot een bestanddeel
van zijn inkomen. Het woord opbrengst wijst op iets objectiefs.
Ook de bron heeft men zooveel mogelijk als iets objectiefs te
denken. Eerst door de bedding wordt zij van bron van opbrengst
tot bron van inkomen".
De Commissie voor de Inkomstenbelasting stelt zich in haar
rapport betreffende het begrip "Inkomen" achter het bronnenstelsel. Zij geeft als haar mening te kennen: "..dat het economische
bronnenstelsel in beginsel moet worden aanvaard. Hoewel misschien overbodig, wil zij hier nog uitdrukkelijk aanteekenen,
dat dit systeem allerminst behoeft te leiden tot het stelsel,
dat in artt. 12 t/m 18 onzer wet is neergelegd. De opvattingen
van de commissie gaan bovendien verder dan het economisch bronnenstelsel der Duitsche schrijvers. Zij verwerpt den eisch van
de regelmatig vloeiende bron. Zij erkent alleen de baten uit de
algemeene bronnen: kapitaal en arbeid. Daarnaast wil zij ... juridisch een bron uit gedwongen overgedragen inkomen aanvaarden,
terwijl zij voorts de huurwaarde van het eigen huis, dienende
tot woning, tot het bedrag der bespaarde, anders te betalen,
huur wettelijk met "inkomen" gelijkstelt" (65).
Schendstok geeft een verdeling van de bronnen in drie categorieun (66):
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1. bronnen die voorwerp kunnen zijn van eigendom, waarvan de opbrengst normaliter loopt via de bedding van het zakelijke recht
van eigendom;

2. bronnen die niet behoren tot de zaken in juridische zin,
waaraan het recht (b.v. familierecht) als basis van ontstaan
ten grondslag ligt; van een bedding is geen sprake;

3. overige bronnen, noch bestaande in een goed, noch in een
recht. Dit zijn de bedrijven, de vrije beroepen, de dienstbetrekkingen, de al of niet op zichzelf staande werkzaamheden,
handelingen of diensten.
In het Besluit IB 1941 werd de objectieve benadering uit de
Wet IB 1914 gecontinueerd en werd steeds per bron aangegeven aan
wie de opbrengst toevloeide. In de Wet IB 1964 is het inkomen

echter minder scherp objectief geredigeerd dan in het Besluit
het

geval was,

doordat

het

element

"genieten" werd

opgenomen

(67). Van Dijck stelt dat in het Besluit de aanwijzing van de
genieter niet de functie vervulde om als aanwijzing te fungeren
van de fictieve genieter, doch de functie had te omlijnen welke
figuren in de kring van de genieters als de belastbare figuren

moesten worden aangemerkt (68). Na een uitvoerige beschouwing
van het regime van de Wet IB 1964 trekt hij de gevolgtrekking
dat er twee typen bronnen van inkomen zijn (69):

a) objectleve bronnen van inkomen. Objectief wordt vastgesteld
dat er sprake is van een bron. Genieter is degene die recht
heeft op de inkomsten, of indien geen recht bestaat, degene
aan wie de inkomsten ter beschikking worden gesteld;
b) subjectieve bronnen. Objectief wordt vastgesteld of er sprake is van winst uit onderneming, dan wel van een ander bestanddeel van inkomen. Vervolgens wordt als winst aangemerkt
het voordeel van de gekwalificeerde genieter, zijnde
voordeel dat eerst in en door deze persoon wordt gekend.

het

Als subjectieve bronnen worden aangemerkt winst uit onderne-

ming en winst uit aanmerkelijk belang. De objectieve bronnen
zijn de inkomsten uit arbeid, uit vermogen en in de vorm van periodieke uitkeringen en verstrekkingen. De objectieve bronnen
sluiten als zodanig het meest nauwkeurig aan bij het bronnen-

stelsel en passen derhalve minder goed in de belastingheffing
naar draagkracht, omdat de ontvanger in dit stelsel wordt belast
onafhankelijk van de vraag of de opbrengsten voor hem ook inkomsten zijn. Bij de subjectieve bronnen sluit de tech- niek van de
vermogensvergelijking aan op die van de vermogensvergelijkingstheorie (70).
In de struktuur van de wet is een aantal bepalingen opgenomen die tot doel hebben de inkomstencircuits van de objectieve
en subjectieve bronnen van elkaar gescheiden te houden, omdat
sfeerovergang kan leiden tot het vervallen van fiscale claims of
tot dubbele belastingheffing.
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9.5.2

Het bronkarakter

Onafhankelijk van het objectieve of het subjectieve karakter
van de bron dient, alvorens sprake kan zijn van een belastbaar
inkomensbestanddeel, vast te staan dat er sprake is van een
bron in fiscale zin. Volgens de heersende leer is er sprake van
een bron (71):

a) als het subjectieve oogmerk om voordeel te behalen bestaat;
b) als het voordeel (objectief) redelijkerwijze moet kunnen worden verwacht.

Doedens heeft deze dubbele eis getoetst aan de bestaande jurisprudentie (72). Het eerste door hem ontwikkelde criterium
luidt: Een werkzaamheid of een vermogensbestanddeel is geen bron
van inkomen als de belastingplichtige niet redelijkerwijs kan
verwachten, dat die werkzaamheid of dat vermogensbestanddeel hem
- Zij het in de toekomst - positieve voordelen zal opleveren.
Dit criterium valt in een aantal elementen uiteen. In de eerste
plaats kan men zich afvragen wiens oordeel hiervoor beslissend
is. Binnen de draagkrachtgedachte zou bepalend moeten zijn het
redelijke oordeel van de belastingplichtige zelf. In de uitspraak van het Hof 's-Gravenhage, 10 oktober 1962, BNB 1963/107,

wordt de objectieve winstkans inderdaad gesubjectiveerd. Niet
het oordeel van de deskundige derde is beslissend, doch het redelijke oordeel van de belastingplichtige zelf.

Uiteraard dient de belastingplichtige in zijn pogingen te
falen om de liefhebberij het karakter van inkomensverwerving te
geven. Het bronkarakter vormt veelal onderwerp van geschil bij
de hobbyist, de fantast en de doorzetter. Vaak zal het Hof het
feiteli jke oordeel moeten vellen. Zo wordt bijvoorbeeld de hobbyist de deur gewezen in de uitspraak van de RvB Zwolle van 1
oktober 1940, B 7415; in de uitspraak van de RvB Amsterdam van
10 april 1943, B 7903; in de uitspraak van het Hof Amsterdam van
17 maart 1966, BNB 1966/228; terwijl in de uitspraak van het Hof
Amsterdam van 28 juli 1976, BNB 1977/278, door het Hof nog expliciet wordt gesteld dat ook al leidt de hobby tot ontvangsten
die de kosten ter zake van de hobby niet overtreffen, er van een
bron geen sprake kan zijn. Deze jurisprudentie acht ik bevredigend, omdat de resultaten in overeenstemming zijn met de inkomensconceptie van Schanz. Bij grensoverschrijding van hobby naar
bron v.v. ontstaan evenwel bijzondere problemen, die naar mijn
mening het best kunnen worden opgelost door de invoering van een
overgangsperiode. Indien aan een bestaande bron voor de toekomst
het bronkarakter wordt ontzegd, dient gedurende een bepaalde periode de negatieve opbrengst toch in aanmerking te worden genomen als negatieve opbrengst van een aflopende bron. Wordt een
hobby bestempeld tot bron, dan wordt voorafgaande aan het ontstaan van de bron een "prenatale periode" in acht genomen, van
welke periode de kosten in de eerste bronjaren kunnen worden gecompenseerd met de inkomsten uit de bron.
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De

fantast levert aparte problemen op. Zijn "redeli jk"

oor-

deel kan uiteraard door de inspecteur worden aangevochten. Naar
mijn mening dient echter het subjectieve oordeel van de belastingplichtige zelf doorslaggevend te zijn. Immers, de fantast
die telkens de realiteit te rooskleurig heeft ingeschat, heeft
een geringere draagkracht dan de realist. Uiteraard zullen de
pathologische gevallen, waarin geen sprake meer is van een vrije
wilsuiting, geen fiscale erkenning hehoeven te vinden voor hun
"inkomensverwervende" activiteit.
De doorzetter die na een winstgevende of opbrengstverwervende activiteit in de verliesjaren niet meer van ophouden weet,
dient niet te snel met de hobbyist te worden vereenzelvigd. In

de uitspraak van het Hof Leeuwarden van 17 december 1962, BNB
1963/172, genoot de oude boer die niet met boeren kon ophouden
terecht noq het voordeel van de twijfel. In het arrest van de HR
van 22 maart 1972, BNB 1972/96, kon de verlieslijdende 76-jarige
ondernemer na 7 jaar verlies niet langer op clementie rekenen.
De inspecteur dient zich in de gevallen waarin een bron heeft
bestaan uiterst terughoudend op te stellen bij verliesposities
en slechts bij wijze van uitzondering het bronkarakter voor de
toekomst te verwerpen.

In de tweede plaats dringt zich bij de beoordeling van de
bron de vraag op welke voordelen in aanmerking moeten worden genomen. In een bronnentheorie kunnen zich problemen voordoen als
er objectieve opbrengsten uit een bron zijn die door een ander
worden genoten, bijvoorbeeld omdat de genotsrechten door de eigenaar werden vervreemd. Zo werden in het arrest van de HR van
14 mei 1958, BNB 1959/102, voor de beoordeling van de aanwezig-

heid van de bron slechts de opbrengsten in aanmerking genomen
die de erfpachter zouden toevallen en niet die opbrengsten die
toevloeiden aan de eigenaar. De redaktie van de Vakstudie Inkomstenbelasting trekt hieruit de conclusie dat ook voor het bestaan van een bron van inkomen uit vermogen het criterium geldt
dat er sprake moet zijn van het beogen en redelijkerwijs verwachten van voordeel en dat dit beoordeeld moet worden vanuit
het subject en niet vanuit het object (73).Deze consequentie
staat mijns inziens op gespannen voet met het karakter van het
bronnenstelsel, dat wordt gekarakteriseerd door zijn objectieve
karakter. De vermelde subjectivering van de opbrengstverwachting
blijkt echter niet z6ver te gaan dat bij de beoordeling of er al
of niet sprake is van een te verwachten voordeel de vermoedelijke levensduur van de belastingplichtige een rol van betekenis
gaat spelen (74).
De in aanmerking te nemen voordelen dienen blijkens de heer-

sende leer de voordelen in fiscale zin te zijn. Speculatieve
voordelen of onbelaste waardestijgingen worden buitengesloten.
Dit is een uitvloeisel van de door de wetgever gekozen beperkte
inkomensconceptie. De speculant blijft hiermede buiten de fiscale sfeer, totdat hij aangemerkt kan worden als ondernemer of als
de genieter van opbrengsten uit arbeid anders dan uit dienstbetrekking. De scheidingslijn tussen de belaste en de onbelaste
sfeer resp. ondernemerschap inclusief andere opbrengsten van ar256

beid en speculatie loopt hier zeer grillig (o.a. HR 29 september
1938, B 6747; HR 22 november 1939, B 7031; HR 23 april 1941, B

7323; RvB Zwolle 20 april 1956, BNB 1956/288; HR 16 januari
1957, BNB 1957/64; HR 8 juni 1960, BNB 1960/199; HR 18 januari
1967, BNB 1967/71; HR 31 mei 1967, BNB 1967/182; Hof Amsterdam 3
januari 1977, BNB 1978/103). Binnen het brede inkomensbegrip zou

de noodzaak om onderscheid aan te brengen tussen de bron en de
inkomsten vervallen.
Voorts kan in dit verband nog worden opgemerkt dat volgens
de heersende leer aan de toekomstige opbrengsten niet de eis
kan worden gesteld dat ze deel moeten uitmaken van de in Nederland belaste inkomensbestanddelen. Zo werd in de uitspraak van
het Hof 's-Gravenhage van 19 oktober 1970, BNB 1971/175, de aftrek toegestaan van de meegekochte rente van een rentespaarbrief
en in het arrest HR 15 maart 1978, BNB 1978/224, van de meegekochte obligatierente, waarvan het zeker was dat de opbrengsten
pas nd emigratie zouden worden genoten (75). Wanneer de meegekochte rente in het buitenland wordt belast, dan kan niet worden
gezegd dat deze beslissingen de heffing naar draagkracht frustreren. Omdat de belastingheffing in het buitenland veelal achterwege hlijft, is dit doorgaans echter wel het geval. Bij toepassing van de vermogensvergelijkingstheorie zou de meegekochte
rente het in Nederland belastbare inkomen niet hebben verminderd.

In de sfeer van de dienstbetrekking wordt voor de aftrekbaarheid van de kosten wel de eis gesteld dat de opbrengsten in
Nederland belastbare inkomensbestanddelen moeten zijn. De Hoge
Raad heeft deze zienswijze neergelegd in de arresten van 15 juni
1966, BNB 1966/201 en van 5 juni 1974, BNB 1974/184. Als deze
zienswijze tot gevolg heeft dat de onderhavige kosten nergens
aftrekbaar zijn, is zij in strijd met het draagkrachtbeginsel.
De eis dat voor aanwezigheid van een bron een redelijke opbrengstverwachting aanwezig moet zijn voert,zoals uit het voorgaande blijkt, in zijn algemeenheid niet tot een bevrediqend resultaat. Toepassing van de vermogensvergelijkingstheorie leidt
tot een meer bevredigende en consistente oplossing. De inkomsten
worden dan vanuit het subject beoordeeld. Het onderscheid tussen
de aftrekbare kosten voor onderhoud en de niet aftrekbare kosten
voor verbetering van onroerend goed wordt binnen de vermogensvergelijkingstheorie automatisch verwerkt in de al of niet optredende vermogensaanwas. Het achterstallige onderhoud van een
aangekocht pand zou dan niet meer op de fiscus kunnen worden afgewenteld. Meegekochte rente zou evenmin tot problemen leiden.
Bij emigratie behoeft geen afrekening over de vermogensstijging
te volgen, zoals thans geschiedt in de winstsfeer. Wordt evenwel
niet de vermogensaanwas belast, doch de vermogenswinst, dan herverschijnen vele oude problemen.
Voor de aanwezigheid van een bron in niet alleen de aanwezigheid van de redelijke winstverwachting een voorwaarde doch
ook het oogmerk van de belastingplichtige om een positief voordeel te behalen (76). Dit subjectieve criterium heeft geen absoluut karakter. De omstandigheid dat de belastingplichtige de
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werkzaamheid niet heeft verricht om reden van een beloning, is
geen omstandigheid die het bronkarakter doet verdwijnen als er
uitzicht bestaat op een beloning. In het arrest van de HR van 5
mei 1971, BNB 1971/116, werd derhalve het presentiegeld van een
gemeenteraadslid belast dat stelde de vergoeding niet te hebben
beoogd. Staat echter van te voren vast dat de functie geen positieve opbrengst zal opleveren, dan is van een bron gddn sprake.
Zie bijv. de arresten van de Hoge Raad van 26 november 1930, B
4857 en van 10 november 1954, BNB 1954/365.

9.5.3

Het onderscheid tussen bron en opbrengst

De consequentie van de bronnentheorie is dat er een strikt onderscheid moet worden gemaakt tussen de vermogenssfeer en de inkomstensfeer. Slechts bij de subjectieve bronnen, waar het inkomen wordt bepaald door vermogensvergelijking, vervalt dit strikte onderscheid. Bij de objectieve bronnen is dit stringente onderscheid echter nog steeds relevant. Vele procedures zijn gevoerd rond de vraag of iets als opbrengst uit de bron moest worden beschouwd, dan wel als opbrengst ter zake van de bron. Met
name bij de inkomsten uit vermogen is dit onderscheid uitermate
arbitrair, omdat sprake is van een rechtstreekse relatie tussen
hoogte van de inkomsten uit de bron en de waardemutatie van de
bron zelf. Wat fiscaal-juridisch zo nadrukkelijk moet worden onderscheiden vanwege de verschillende consequenties, is economisch beschouwd vaak nagenoeg aan elkaar gelijkwaardig. In economische zin kan het inkomen zowel zijn uitdrukkingsvorm vinden
in hoge inkomsten uit de bron, als in een waardestijging van de
bron zelf. Door fiscaal-juridisch verschillende consequenties te
verbinden aan de uitdrukkingsvorm van het inkomen, wordt een
spanningsveld opgeroepen tussen de fiscale inkomensdefinitie en
het maatschappelijke inkomensbegrip. Dit spanningsveld heeft
zijn uitwerking naar twee kanten. De rente-opbrengst van een nominale geldvordering wordt integraal in de belastingheffing betrokken, terwijl toch onmiskenbaar de hoogte van de rentevoet
mede wordt beYnvloed door een vergoeding voor de geldontwaarding
van de hoofdsom. In casu wordt dus mdgr in het belastbare inkomen begrepen dan de inkomsten uit de bron. Het "compensatie-inkomen" wegens vermogensverlies wordt immers in de belastbare
sfeer getrokken.

Dit spanningsveld roept ook resultaten op in tegengestelde
zin. Wanneer in verband met de lage nominale rentevoet en het
beduidend hogere effectieve rendement de koersen beneden pari
zijn gedaald, ontvangt de koper van een dergelijke laagrentende
obligatie een lage couponrente, alsmede een geleidelijke koersstijging van de obligatie tot 100% op de aflossingsdatum.Alleen
de relatief lage couponrente maakt deel uit van het belastbare

inkomen. Op dit patroon zijn tal van fiscale "grapjes" bedacht,
die ten doel hebben belaste inkomensbestanddelen om te zetten in
onbelaste vermogensstijging. Door financiering met vreemd vermogen kan voorts een gesloten circuit worden opgebouwd, waarbinnen
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aanzienlijke belastingbesparingen kunnen worden verkregen. Dit
circuit onderscheidt zich slechts van het "zwarte circuit" in
die zin, dat het gebruik maken van deze mogelijkheid niet illegaal is. De toekomstige beperking van de rente-aftrek zal de
ergste uitwassen in deze kunnen besnoeien. De bestaande spanning
kan slechts door een meer economische interpretatie van het begrip inkomen in de richting van de vermogensvergelijkingstheorie
worden opgelost.
Er zijn wel tekenen die wijzen op een verbreding van het in-

komensbegrip. Speculatiewinsten in de effecten- of onroerend
goed-sfeer

worden

soms

aangemerkt

als

inkomsten

uit

arbeid

(verg. o.a. het arrest van de HR van 10 februari 1971, BNB
1971/65; van 24 maart 1971, BNB 1971/86; van 14 februari 1973,
1973, BNB 1973/133; van 16 januari
BNB 1973/131; van 4 april
1974, BNB 1974/44; van 27 november 1974, BNB 1975/7; van 4 februari 1976, BNB 1976/68; van 26 maart 1976, BNB 1976/132; de
uitspraak van het Hof Arnhem van 14 januari 1976, BNB 1976/117,
van het Hof Leeuwarden van 28 november 1975, BNB 1976/271; het
arrest van de Hoge Raad van 12 januari 1977, BNB 1977/74 en de
uitspraak van het Hof Arnhem van 2 januari 1978, BNB 1979/197).
Ook in een andere richting werd de puur civielrechtelijke inter-

pretatie vervangen door een meer economische benadering. Zo
overwoog de Hoge Raad in zijn arrest van 25 juni 1969, BNB
1969/212:

"dat het vestigen van een erfpachtrecht voor enkele jaren tegen
een naast de canon bedongen betaling van een som ineens een wijze van rendabel maken van onroerend goed is en mitsdien de som
van f.6000,- als een uit het onroerend goed getrokken voordeel,
als bedoeld in art. 24 van de wet IB 1964, moet worden aangemerkt".
Dit arrest werd gevolgd door de arresten van 30 mei 1973, BNB
1973/151 en van 28 juni 1978, BNB 1978/253, waar in dezelfde
zin werd beslist.

Bij de fiscale behandeling van de genotsrechten ontstaan
soortgelijke problemen. Zwemmer acht de heersende leer, gebaseerd op de leidraad bij het Besluit par. 41 onbevredigend (77).
Zijns inziens is slechts de vermogensvergelijkingstheorie in
staat om in deze gevallen een valide oplossing te bieden (78).
Ook in de sfeer van de verkoop van lopende of nog niet 10pende coupons van obligaties ontstaan grote problemen. Bij de

bespreking van de artikelen 24, 27 en 31 Wet IB zal aan de
problematiek van de lopende termijnen nog nader aandacht worden

besteed. Door de Hoge Raad is in de arresten van 7 februari
1979, BNB 1979/87, BNB 1979/88, BNB 1979/89 en BNB 1979/90 de
objectieve leer bevestigd.

9.6

HET REELE STELSEL

Door de bezetter werd in het Besluit het bronnenfictiestelsel
in navolging van de Duitse inkomstenbelasting vervangen door
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het reule stelsel. Dit stelsel houdt in dat in beginsel wordt
uitgegaan van de werkelijk opbrengsten.

Dit houdt echter niet in dat er steeds met het werkelijke
inkomen rekening wordt gehouden. In de wettelijke bepalingen
treft men soms afwijkende en forfaitaire regelingen, die met het
draagkrachtbeginsel op gespannen voet staan. Deze wettelijke
afwijkingen maken deel uit van de beschouwingen in deel C van
deze studie.
Met betrekking tot aanspraken dringt zich de vraag op of de
aanspraak zelf of de toekomstige uit de aanspraak voortvloeiende

uitkering is aan te merken als inkomen. Normaliter is het praktische belang of de aanspraak dan wel de toekomstige uitkering
het aangrijpingspunt voor belastingheffing is, gering. Wanneer
er evenwel een groot tijdsverloop bestaat tussen de aanspraak en
de uitkering, of een grote mate van onzekerheid is rond de kans
op vervulling van de voorwaarde, kan de waarde van de aanspraak

en die van de uitkering ver uit elkaar lopen. Een dergelijk
waardeverschil tussen uitkering en aanspraak deed zich voor in
het arrest van de HR van 4 maart 1970, BNB 1970/100 betreffende
een ongevallenuitkering aan de erfgenamen van een ten gevolge
van een vliegramp tijdens een dienstreis om het leven gekomen
werknemer. De aanspraak was belast, ergo, de uitkeringen zijn
vrij.

In het positieve recht wordt in art. 10 Wet LB de aanspraak
in beginsel belastbaar gesteld. In de gevallen waarin sprake is

van een groot tijdsverloop tussen de aanspraak en de uitkering,
of te grote onzekerheid bestaat rond de omvang en bepaalbaarheid
van de aanspraak heeft de wetgever via de omkeerregel in artikel
11 Wet LB meestal vrijstelling van de aanspraak en belastingheffing over de toekomstige uitkering verkozen. Deze bepaling sluit
wegens de heffing over het verteerbare inkomen, inclusief renteaangroei en risiko-uitkering beter aan bij het draagkrachtbeginsel. Internationaal kan dit echter nog bijzondere problemen oproepen.

Lodder is van mening dat bij "aanspraken op uitkering" in
het algemeen niet kan worden gedacht aan zaken welke het voorwerp van eigendom kunnen zijn en optierechten (79). In het vigerende fiscale systeem bestaan met betrekking tot deze looncomponenten taxatieproblemen, die niet automatisch achteraf worden
rechtgetrokken. Indien een werkgever aan zijn werknemer een optie heeft verleend, wordt blijkens de uitspraak van het Hof Amsterdam van 11 juni 1970, BNB 1971/11, de optie belast op hetmoment waarop de optie kan worden uitgeoefend. De later optredende
waardemutaties liggen in de onbelaste sfeer. Zou de vermogensvergelijkingstheorie worden toegepast, dan zijn ook de waardemutaties achteraf belast. Derhalve is de taxatie minder problematisch, omdat men de onzekerheden gemakkelijker in de belaste
sfeer kan laten uitwerken, evenals dit geschiedt bij toepassing
van de omkeerregel (80).
Ook de toepassing van de vermogensvergelijkingstheorie behoudt, indien wordt gekozen voor de vermogensaanwasvariant, een
fictief element, omdat de waarde van vele vermogensbestanddelen
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gelijk is aan de contante waarde van de geschatte toekomstige
inkomsten. Hiermee komt een speculatief element in de bepaling
van het inkomen dat vergelijkbaar is met het bronnenfictiestelsel. Toepassing van de vermogenswinstvariant schuift, evenals de
omkeerregel in de loonbelasting, de onzekerheden naar de toekomst en lost vele taxatieproblemen op. Aanhangers van de vermogensaanwasbelasting zullen echter tegenwerpen dat dan geen sprake meer is van een "pure" vermogensvergelijkingstheorie.

9.7

CONCLUSIE

Een breed inkomensbegrip, zoals dat o.m. ontwikkeld is binnen
de vermogensvergelijkingstheorie van Schanz verdient overweging.
De toegenomen belastingdruk stelt aan de inkomensconceptie hogere eisen dan die waaraan een objectieve vanuit de bron geredigeerde inkomensdefinitie kan voldoen. De geschetste problemen
bij de inkomensbepaling volgens de vermogensvergelijkingstheorie
betreffende de onderscheiding en waardering van de inkomsten in
natura, de uitgaven met een gemengd karakter en de besparingen
op consumptieve uitgaven leveren ook in een meer beperkte inkomensconceptie problemen op. Het bijzondere probleem van de vermogenswaardering in de vermogensvergelijkingstheorie wordt opgeroepen door de noodzaak over te gaan op een meer volledig inkomensbegrip, omdat wegens de toenemende belastingdruk het beginsel van de rechtsgelijkheid aan gewicht wint. De waarderingsproblemen kunnen wat worden verzacht door inbouw van het beginsel
van de voorzichtigheid, inhoudende dat bepaalde vermogenswinsten

pas fiscaal tot belastingheffing aanleiding geven als ze daadwerkelijk worden gerealiseerd. De gelijkheid tussen de contribuabelen onderling kan hierdoor echter worden verstoord. Van een
dergelijke "verstoring" is echter geen sprake, indien de wetgever bewust als grondslag heeft gekozen het verteerbare inkomen.
zwaardere administratieve verplichtingen de
Voorts kunnen de
privacy van de burgers in het gedrang brengen.
De problemen van de beperkte territoriale bevoegdheden van
de Nederlandse belastingwetgever leiden ertoe dat bij de grens
steeds moet worden afgerekend ter voorkoming van de "import"
van vermogensverliezen en de "export" van vermogenswinsten. Uiteraard mogen deze heffingen de emigratie zelf niet belemmeren.
Zolang er echter verschillende staten bestaan met elk een eigen

fiscale souvereiniteit is volledig onbelemmerde mobiliteit niet
te verwezenlijken.
Het bronnenstelsel heeft een hoofdzakelijk juridisch gedefi-

nieerd verschil geintroduceerd tussen de vermogenssfeer en de
inkomenssfeer. Dit onderscheid is in tegenspraak met de economische realiteit. De bronvaststelling heeft een sterk arbitrair
karakter en het onderscheid tussen de bron en de opbrengsten
roept onnodige puzzles op bij de bepaling van het inkomen. De
spanning tussen de maatschappelijke en de fiscale inkomensdefinitie oefent druk uit op de rechter om de wet extensief te interpreteren. Ik prefereer een wettelijke verankering van een
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brede inkomensdefinitie waarin ook de aanspraken en de optierechten, de transacties met betrekking tot de genotsrechten,
etc. op een bevredigende wijze kunnen worden opgelost. In de
huidige situatie begint de fiscale definitie van het inkomensbegrip onder de toenemende belastingdruk te bezwijken. Het is
hoognodig aan vervanging toe, althans als men de heffing naar
draagkracht serieus wil nemen.
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NOTEN
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

In WFR 5182/1974 "De belastingplicht van buitenlandse belastingplichtigen onvoldoende ingepast in het systeem van de
inkomstenbelasting" heb ik mij met deze materie bezig gehouden en alternatieven uitgewerkt. Thans mag ik mij tot deze
verwijzing beperken.
J.E.A.M. van Dijck: Vernieuwing in de inkomstenbelasting,
WFR 5354/1978.
Slechts het aanmerkelijk-belangverlies wordt buiten het inkomensbegrip gehouden en verrekend met het bedrag van de
verschuldigde belasting.
Eventueel kan men als analytische elementen beschouwen: de

kansspelbelasting, de dividendbelasting voor buitenlanders,
de economische dubbele heffing van de vennootschapsbelasting
en het successierecht. Ook kan worden verdedigd dat alle objectieve vrijstellinqen een analytisch element inhouden.
C.P. Tuk: Vijfentwintig jaar vereenvoudiging belastingen,
WFR 5047/1971, pag. 591.
H.J. Hofstra: De toekomst van de belastingheffing, WFR
5248/1975.
Hofstra: WFR 5248/1975.
Dergelijke elementen kan men ook nog terug vinden in de economische dubbele heffing van de uitgedeelde vennootschapswinsten en de beperking van de aftrek van de commissarissenbeloning in de Wet Vpb. Zie ook de uiteenzetting van Richard
A. Musgrave in Fiscal Systems, 1969, pag. 188 over "global
versus schedular approach".

9.

Sylvian R.F. Plasschaert: First Principles about Schedular
and Global Frames of Income Taxation, Bulletin Vol.XXX,
march no. 3, 1976, pag. 110.
10. G. Schanz: Der Einkommensbegriff und die Einkommensteuergesetze, Finanz Archiv 1896.
11. Robert, Murray, Haig: The Concept of Income- Economic and
Legal Aspects, 1921;
Henri Simons: Personal Income Taxation, 1938.
12. Deze definitie is ontleend aan John F. Due en Ann F. Friedlaender: Government Finance, Economics of the Public Sector,
1973, pag. 253 e.v. Zij geeft een goede mogelijkheid tot een
nadere analyse van de verschillen tussen de inkomensdefinitie van Simons en het "maatschappelijke inkomensbegrip" dat
aan de diverse heffingswetten ten grondslag pleegt te liggen. Simons geeft zelf echter een andere definitie.
"Personal income may be defined as the algebraic sum of (1)
the market value of rights exercised in consumption and (2)
the change in the value of the store of property rights
between the beginning and end of the period in question"
(pag. 50). Simons maakt zich dus niet druk om de herkomst
van het inkomen in de definitie te verwerken.
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13. Besproken in WFR 5219/1975 door C.J. Oranje: Loon in

natu-

ra. Wereldreis. In de uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch
van 12 december 1975, BNB 1976/265 wordt de waarde van kosteloze medische verzorging gesteld op het bedrag van de pre-

mie die voor die ziektekostenverzekering nomaliter zou moeten worden betaald.
14. F.J. Fesevur oefent in zijn artikel:*Vrij uniform een voordeel uit dienstbetrekking 7" in WFR 5361/1978 m.i. terecht

kritiek uit op deze bepaling en pleit voor een wijziging van
de UBLB.
Dit kan z.i. gebeuren door in art. 16 UBLB als 5de lid op
te nemen: "De waarde van verstrekte beroepskleding wordt gesteld op nihil, tenzij het gebruikelijk is deze kleding ook
in belangrijke mate buiten de werktijd te dragen, in welk
geval de waarde van de daaruit vloeiende besparing wordt gesteld op het werkelijk genoten voordeel, doch met een maximum van f. 270,- per jaar".
15. In het arrest van de Hoge Raad van 19 april 1978, BNB
1978/132, is nadrukkelijk bevestigd dat hulp die haar oor-

zaak vindt in de familiebetrekking niet is te rekenen tot
inkomsten in de zin van de Wet IB.
16. Richard Goode: The Economic Definition of Income, 1977,
pag. 16.
17. Deze twee opvattingen worden in het rapport van de Commissie ter bestudering van veranderingen van regime voor vermogensbestanddelen van dezelfde belastingplichtige, Geschrift
nr. 124 VVB, 1969, scherp tegenover elkaar geplaatst door de
tegenstelling wol of go&n winst (pag.14). Deze tegenstelling
zou minder scherp worden als de vraagstelling zou luiden wdl
of g66n inkomen. Vergelijk D. Brull: Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, 1964, pag.
65..."Of zij (de voordelen die niet ten laste van de winst
zijn ontvangen) uit anderen hoofde belast kunnen of behoren
te worden, kan hier in het midden worden gelaten".
Resp. WFR 41154/1953, WFR 4424/1958 en WFR 4760/1965.
19. Due en Fiedlaender: 1973, t.a.p. pag. 253.
20. In de Nederlandse litteratuur is aan dit gemengde karakter
van de eigen woning uitgebreid aandacht besteed. Voor een
meer afgeronde beschouwing kan worden verwezen naar een artikel van de hand van Ch.P.A. Geppaart: "Hypotheekrente van
het eigen huis in discussie", WFR 5143/1973.

21. Georg Schanz (1896, t.a.p. pag.39) stelt bijvoorbeeld voor
de huurwaarde van het meubilair te stellen op 3% van de verzekerde waarde.
22. Department of the Treasury: Blueprints for Basic Tax
Reform, 1977, pag. 86 en 89.
Idem: Goode: 1977, t.a.p. 22.
23. Vergelijk J.M. Meade c.s., The Structure and Reform of
Direct Taxation, 1978, pag. 128:" One of the aims of a CIT
(Comprehensive Income Tax) is to promote what is sometimes
termed 'horizontal equity' by taxing all kinds of income
under a single schedule".
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24. HR 23 november 1977, BNB 1977/290.
25. Het ondernemersbeleid wordt subjectief afgegrensd. De behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking geldt als een
meer objectief criterium.
26. Zie art. 46 Wet IB. Studiekosten van kinderen geven soms
recht op twee- of drievoudige kinderaftrek.
27. Due en Friedlaender: 1973, t.a.p. pag. 286 en 287.
28. J.E.A.M. van Dijck: Vernieuwingen in de inkomstenbelasting,
WFR 5354/1978. Van Dijck is van mening dat de rentebetaling
geen inkomensbesteding, doch een inkomensvermindering is.
Men kan inderdaad verdedigen dat de pure vermogensvergelijkingstheorie als inkomstenbelasting de vroege consumptie wel
modt bevoordelen en de late consumptie mo&t afstraffen. Ik
wil deze conseguentie niet zo scherp doortrekken, omdat de
inkomstenbelasting ook geen pure inkomstenbelasting is.
29. Zie ook mijn bijdrage in MBB no. 12, december 1977, getiteld: Renteperikelen.
Richard Goode: The individual income tax, 1976: "This
justification does not apply, however, when the return on
assets is excluded from gross income for tax purposes, as
is true of owner-occupied dwellings and consumer durable
equipment. In these cases, the allowance of an interest
deduction results in an understatement of income and a bias
in favor of investment in the tax-sheltered kinds of
property", pag. 149.
30. Zie Belastingplan 1980.
31. Department of the Treasury: 1977, t.a.p. pag. 36.
32. Zie art. 28 Wet IB.
33. Vergelijk mijn bijdrage in ESB 12-1-1977 "Rente uit levensverzekering".
34. Subsidie die wordt verleend in de vorm van een fiscale aftrekpost (b.v. hypotheekrente).
35. Sociaal en Cultureel Planbureau: Profijt van de overheid,
1977, t.a.p. pag. 20.
36. Sociaal en Cultureel Planbureau: 1977, t.a.p. tabel 5.12,
6.17 en 7.1.
37. J.H. Christiaanse noemt als voorbeeld van vereenvoudiging
van het belastingrecht de gehele vrijstelling van die uitkeringen van de overheid, waarbij het behoefte-element meespeelt, omdat thans de linkerhand van de overheid niet weet
wat de rechterhand doet. Geschrift 118 VVB, 1967.
Geppaart spreekt in dit kader van een complementaire onevenwichtigheid. Zie: Onevenwichtigheden in onze belastingwetqeving, Belastingconsulentendag 1968.
38. o.a. Simons: 1938, t.a.p. pag. 52.
Goode: 1977. t.a.p. pag. 16.
In Nederland onlangs E.N. Kertzman: Belastingheffing van gehuwden en ongehuwden, 1978, pag. 43 en 44.
39. J. Spaanstra: Fiscaal-juridische aspecten van een vermogenswinstbelasting; WFR 5206/1974.
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40. H.J. Hellema: Vermogenswinstbelasting op kunstvoorwerpen,
1967, geeft bij wijze van voorbeeld en ter nadere uitwerking van zijn standpunt dat hij vertolkte op de Belastingconsulentendag 1967 een beschouwing over de (taxatie)problemen bij vermogenswinstbelasting op kunstvoorwerpen·
41. Geschrift no. 16 VVB, 1931.
42. F. Hartog betoont zich in zijn inleiding gehouden op de algemene vergadering van de Vereniging van Inspecteurs van 's
Rijksbelastingen op 17 mei 1974 te Amsterdam (opgenomen in
WFR 5206/1974) voorstander van de vermogensaanwas als heffingsbasis i.p·v· de vermogenswinst, omdat de vermogenswinst
een vertekening van de prijzen veroorzaakt en daardoor het
welvaartsoptimum kan verstoren. De vermogensaanwasbelasting
kan niet worden afgewenteld in de prijzen en leidt niet tot
een vertekening van de prijzen.
43. Meade c.s.: 1978, t.a.p. pag. 132.
44. Geschrift no.16 VVB, pag. 19 en in het bijzonder het opstel
van M.J.H. Smeets, pag. 81, 1931.
45. Inflatieneutrale belastingheffing, rapport uitgebracht aan
de Minister van Financidn in december 1977 door Prof. mr.
H.J. Hofstra.
46. De commissie-Eizenga heeft in haar rapport "Inflatie en belastingheffing, geschrift 145 VVB, 1977, zelfs gepleit voor
invoering van een keuzesysteem, waarin de belastingplichtige
de mogelijkheid wordt geboden voor een gedeelte van het privo-vermogen een systeem te kiezen dat nauw aansluit bij het
regime voor het ondernemingsvermogen (pag. 26).
47. Zie o.a. de opmerkingen van J. Verburg in WFR 5206/1974.
Naar aanleiding van het rapport Inflatieneutrale belastingheffing is deze vraag ook weer opgeroepen door S. Cnossen in
het Economisch Dagblad van 23 februari 1978 en A. Heertje in
WFR 5359/1978.
48. Deze voorkeur heb ik eerder o.a. in ESB 12 januari 1977 no.
3086, tot uitdrukking gebracht, waar erop is gewezen dat het
onderscheid tussen "bron" en "inkomsten" te zeer leidt tot
juridische verfijningen.
49. Pag. 25 van geschrift no. 19 WB, 1932.
50. In soortgelijke bewoordingen heeft Robert Murray Haig zich
reeds eerder uitgelaten. In Concept of Income-Economic and
Legal Aspects formuleert Haig alsvolgt: (pag. 62)
"The general conclusion from the foregoing discussion is
this: That the economist when asked whether a particular
item is income or is not income, must, in the opinion of
the writer, make his reply depend upon whether the receipt
of that item has increased the economic power of the
recipient to command satisfaction-yielding goods or
services. If it does, it is income; if it does not, it is
not income. The answer would then be based on practically
the bed-rock of economic principle - not quite, perhaps,
because of the approximations already pointed out, but
certainly on a level as near as is practicable to that
bed-rock. If courts are to base their decisions on economic
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economic principle, the answer to their queries should be
in terms of the most fundamental of principles".
51. A.E.C. van Saarloos: De begrippen "Inkomen" en "Winst" in

52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

de Indische belastingwetgeving, Maandblad voor het Boekhouden, 1 dec. 1926.
J. Spaanstra: Aspecten van de belastingheffing van vermogenswinsten, 1963.
Zie ook Meade c.s.: 1978, t.a.p. pag. 128.
Zie Sylvain R.F. Plasschaert: First Principles about
Schedular and Global Frames of Income Taxation, Bulletin
vol.III, 1977/3, pag. 102.
Citaat ontleend aan Smeets: 1931, t.a.p. pag. 59.
Citaat ontleend aan Smeets: 1931, t.a.p. pag. 61.
Citaat ontleend aan Smeets: 1931, t.a.p. pag. 66.
Citaat ontleend aan Smeets: 1931, t.a.p. pag. 72.
Schanz: 1896.
Goode: 1975, t.a.p. pag. 8 geeft een overzicht van de litteratuur van Irving Fisher en een korte bespreking van zijn
definitie van het inkomen.
R.F. Plasschaert: The definition of gross taxable income
in schedular or global Income Taxes, Bulletin vol. XXXI
1977/12, pag. 536.

61. Sylvain R.F. Plasschaert: Bulletin vol.XXX, 1976/3, pag.
102.

62. E.M.G. Creusen, D. Booy en P.M. van Schie: Naar een breder
inkomensbegrip7 Deze auteurs onderscheiden in hun gespecificeerde vermogensvergelijkingstheorie in feite twee bronnen,
t.w. winst en alle vermogensmutaties buiten de onderneming,
WFR 5406/1979.
E.M.G. Creusen: Biedt de economische wetenschap aanknopingspunten bij de interpretatie van het fiscale inkomensbegrip7,
WFR 5430/1979. In dit artikel gaat deze auteur er mijns inziens ten onrechte van uit dat de Wet IB haar bronkarakter
verloren heeft.
63. Plasschaert drukt dit alsvolgt uit:
"One should not at all exaggerate the discrepency between
the two approaches. The most important and traditional
categories of receipts, such as wages,profits or rents,
are unquestionably part of gross taxable income". Bulletin
XXXI, 1977/12 pag. 541.
64. Zie B.Schendstok: Inkomensbestanddelen en hun bronnen,
1932, overdruk opgenomen in Tributen aan het recht,1971,
pag. 98.
65. Geschrift no. 16 VVB, pag. 22 en 23.
66. Schendstok: 1931, t.a.p. 99 e.v.
67. M.v.T. pag. 32.
68. J.E.A.M. van Dijck: Wie geniet het inkomen ?, 1967 'pag.
164.

69. Van Dijck: 1967, t.a.p. pag. 189.
70. Voor de aanmerkelijk-belangregeling geldt echter dat als minimum voor de overdrachtsprijs resp. verkrijgingsprijs wordt
genomen het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte
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71.
72.
73.

74.

kapitaal. Het ab-regime geldt ook slechts voor gerealiseerde koerswinsten.
A.J. en J. van Soest: Belastingen, 1965, 10e druk blz. 21.
H.J. Doedens: Voordeel verwachten, voordeel beogen, 1967.
Fiscale encyclopedie de Vakstudie, deel 2: Inkomstenbelasting artikel 4, aantekening 16.
Vergelijk W.E. Kremer in Belastingbeschouwingen, sept·
1959.

75. Dit effekt wordt in het wetsontwerp tot wijziging van de inkomstenbelasting en loonbelasting in verband met oneigenlijk
gebruik (reparatiewetgeving) dat op 6 maart 1979 bij de
Tweede Kamer is ingediend teniet gedaan.
76. Doedens: 1967, t.a.p. pag. 118.
77. J. Zwemmer: De fiscale gevolgen van de vervreemding van genotsrechten, 1975, pag. 46 en 47:
"In principe stelt de heersende leer de vervreemding van de
eigendom en de vestiging van een genotsrecht op &6n lijn.
Daarbij wordt geen aandacht geschonken aan het aspect dat
degene die een genotsrecht tegen een bepaalde tegenprestatie
vestigt, na afloop van het genotsrecht met instandhouding
van de bron een voordeel blijkt te hebben genoten. De verwaarlozing van dit aspect is naar mijn mening te wijten aan
een sterke gerichtheid op het ogenblik waarop de tegenprestatie wordt betaald. Het objectieve inkomensbegrip brengt
dan met zich mee dat op dat ogenblik bekeken moet worden of
de bron een aan een bepaald subject toe te rekenen voordeel
oplevert. Van dit geobjectiveerde inkomensbegrip is de heersende leer op dit punt nog onvoldoende losgekomen. Naar mijn
mening dient ook de relatie van het subject met de bron bekeken te worden. In deze relatie is de tegenprestatie een
voordeel, dat weliswaar een ogenschijnlijke vermogensvermindering compenseert, doch zich, zeker wanneer de "vermogensvermindering" jaarlijks door tijdsverloop wordt gecorrigeerd, aan het einde van het genotsrecht als een voordeel
manifesteert".
78. Zwemmer: 1975, t.a.p. 55.
79. Zie J. Lodder: Loon in de vorm van aanspraken op uitkeringen, WFR 5099 en 5100/1972.
80. H.B.A. Verhoeven: Optierechten en inkomstenbelasting; WFR
5029, 5030, 5031, 5032/1971.
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Deel C
Positief-rechtelijke aspecten van het
draagkrachtbeginsel

Hoofdstuk 10
Draagkracht en inkomstenbelasting

10.1.

INLEIDING

In deel A en B is het rdraagkrachtbeginsel belicht in zi jn maatschappelijke context. Lin deel C zal de aandacht verder worden

toegespitst op de uitwerking van dit beginsel in de Wet IB.
Daarhij zal als uitgangspunt worden gekozen dat het inkomen de
gewenste maatstaf van draagkracht is en dat voornamelijk de
stijgende marginale tarieven van de inkomstenbelasting de uitdrukkingsvorm zijn van de door de wetgever gewenste drukverdeling op basis van de leer van het evenredige nutsoffer Van deze
hypothese uitgaande zal worden onderzocht op welke punten door
de positief-rechtelijke bepalingen op dit uitgangspunt een inbreuk wordt gemaakt . In dit hoofdstuk zal worden onderzocht op

welke onderdelen de inkomensdefinitie van de Wet IB afwijkt van
het in hoofdstuk 9 gepropageerde ruime inkomensbegrip en zal
worden belicht welke gevolgen dit heeft voor de effektieve belastingdruk. Daarbij zal voorshands nog worden geabstraheerd van
de effekten van de gebrekkige maatschappelijke aanvaarding van
de belastingheffing naar draagkracht. De defekten in de vitale
sfeer worden pas in deel D geintroduceerd.

10.2

HET BELASTINGSUBJECT

Artikel 1 Wet IB wijst aan wie aan de heffing van inkomstenbelasting worden onderworpen. Aan de heffing zijn onderworpen alle natuurlijke personen die:
a) binnen het Rijk wonen;
b) niet binnen het Rijk wonen en binnenlands inkomen genieten.

A

De subjectieve belastingplicht vangt derhalve aan bij de geboorte of immigratie en eindigt bij overlijden of door emigratie,
indien de emigrant ophoudt binnenlands inkomen te genieten.
rEe inkomstenbelasting is naar de vorm een individuele belastingheffing3 Omdat ingevolge artikel 5 Wet IB de bestanddelen

van het inkomen van bepaalde belastingplichtigen worden overgeeen ander subject, in concreto de gehuwde man, wordt
heveld
naar
het puur
individualistische karakter van de inkomstenbelasting
Dit proces wordt versterkt door de diverse doorafgezwak- 3
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«/ schuiffaciliteiten in gezinsverband die de Wet IB kent. De toerekeningsbepalingen van artikel 5 Wet IB bouwen de individuele
W inkomstenbelasting om tot een gezinsbelasting met beperkte verf zelfstandigin,El In par. 7.5.2 is reeds opgemerkt dat dit leidt
tot de noodzaaf van fiscale controle op de inkomenstoerekening
binnen het gezin als de marginale belastingvoeten van de belastingplichtige gezinsleden van elkaar afwijken.

10.2.1.

De minderjarige

De krachtens wettelijk vruchtgenot aan een kind ontleende bestanddelen van het inkomen, andere dan zuivere inkomsten uit
vermogen en persoonlijke verplichtingen, worden aangemerkt als
bestanddelen van het inkomen van dat kind (art. 5, derde lid,
Wet IB) .

Ingevolge art. 251 Boek 1

BW

heeft elke ouder die het

gezag over zijn wettige of natuurlijke kinderen uitoefent het
vruchtgenot van hun vermogen. Indien het kind bij de ouder inwoont, omvat dit vruchtgenot ook het inkomen uit arbeid van het
kind. Dit wettelijke vruchtgenot is beperkt tot de minderjarige
kinderen. Het komt niet aan de ouder toe:
a) indien en voor zover hij ontheven is van het ouderlijke gezag (art. 251, tweede lid, boek 1 BW);
b) indien bij uiterste wilsbeschikking van de erflater of bij
gift is bepaald dat de ouders van de verkrijging niet het
vruchtgenot zullen hebben (art. 253 boek 1 BW);
c) indien de kinderen van de onwaardig verklaarde ouder uit eigen hoofde als erfgenaam optreden (art. 887 boek III, BW);
d) indien de ouders afstand hebben gedaan;
e) voor zover de inkomstenbestanddelen bestaan uit rente-inkomsten van spaarbankboekjes als bedoeld in de Postspaarbankwet
(1);

f) voor zover de inkomstenbestanddelen, alhoewel zij fiscaalrechtelijk als opbrengsten worden aangemerkt, civielrechtelijk niet het karakter van vrucht van vermogen hebben.
De bepaling dat de inkomsten in geval van wettelijk vruchtgenot aan de ouder moeten worden toegerekend heeft ten doel ver-

schuiving van inkomstenbestanddelen van ouders naar kinderen
louter om fiscale motieven tegen te gaan (2) . Zo werd in de uitspraak van het Hof Leeuwarden van 20 juli 1970, BNB 1971/190, de

afstand van het vruchtgenot, gedaan om fiscale redenen, strijdig
geacht met het doel en de stekking van artikel 5 Wet IB. Vanaf 1
januari 1980 zal echter niet meer bepalend zijn of de ouders het
wettelijke vruchtgenot hebben, maar of zij het ouderlijke gezag
uitoefenen.
De minderjarigheid eindigt bij het bereiken van de ouderdom
van een en twintig jaren of bij het aangaan van een huwelijk.
Alhoewel artikel 5 blijkens de MvT beoogt een regeling te geven
voor de praktijk des levens, vordert artikel 5 van de ouder dat
hij zelfs bij de buitenshuis wonende kinderen die nog niet de
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meerderjarigheidsleeftijd hebben bereikt, informeert of zij inkomsten uit vermogen hebben die hij moet aangeven. Dit wordt in
het maatschappelijke verkeer niet meer als een vanzelfsprekendheid ervaren. De grotere maatschappelijke zelfstandigheid van de
oudste categorie minderjarigen verdient m.i. ook fiscale erkenning. Het verdient aanbeveling om, zolang de meerderjarigheidsleeftijd nog niet is verlaagd, de fiscale zelfstandigheid reeds
bij de 18-jarige leeftijd te laten aanvangen (3).
Blijft op grond van art. 5, derde lid, Wet IB het minderjarige kind toch zelfstandig belastingplichtig, dan kan het vierde
lid in werking treden. Dit vierde lid bepaalt dat de zuivere inkomsten uit vermogen en persoonlijke verplichtingen van een minderjarig kind voor hetwelk de belastingplichtige kinderaftrek
geniet of geacht wordt te genieten (4), worden aangemerkt als
bestanddelen van het inkomen van die belastingplichtige.
Opmerkelijk is dat in de handboeken dit vierde lid weinig
belangstelling ontmoet, terwijl het bij een grammaticale interpretatie toch tot interessante problemen leidt. De wetgever is
er bij de formulering van de wettekst kennelijk van uitgegaan
dat slechts &dn belastingplichtige in aanmerking kan komen voor
kinderaftrek en dat deze belastingplichtige tevens de ouder is.
Er kunnen evenwel tegelijkertijd drie personen geacht worden
voor Sdn kind aanspraak te hebben op kinderaftrek.Dit kunnen
Zijn:

1) de moeder van het kind die gehuwd is geweest met de vader
van het kind, omdat het kind tot haar huishouden behoort;
2) de vader van het kind, omdat hij het kind via alimentatieuitkeringen grotendeels op zijn kosten onderhoudt;
3) de partner van de moeder van het kind die dit kind op zijn
kosten onderhoudt en als eigen kind opvoedt.

Bij wie moeten nu de eventuele vermogensinkomsten van het
kind worden belast ? Naar de letter van de wet worden de vermogensinkomsten driemaal belast, immers elke belastingplichtige
die recht heeft op kinderaftrek krijgt fictief deze inkomstenbestanddelen toegerekend. Meestal zal dit niet tot problemen leiden, omdat de voorziening van art. 5, derde lid, Wet IB aan het
vierde

lid

voorafgaat en

het

vruchtgenot

de

bepalende

faktor

vormt. Voor de vermogensinkomsten die geen deel uitmaken van het
vruchtgenot geeft artikel 5, vierde lid, Wet IB echter geen eenduidige voorziening. Bij invoering van de derde fase herstrukturering kinderbijslag en kinderaftrek ondergaat art. 5, vierde
lid, een wijziging. Omdat deze inkomenscomponenten per 1 januari
1980 worden toegerekend aan de ouder die het gezag over dat kind

uitoefent,

zullen dubbeltellingen dan niet meer kunnen voor-

komen.

De toerekening aan de ouder blijft beperkt tot de inkomsten
uit vermogen en de persoonlijke verplichtingen, niet zijnde de
premies AOW, AWW, AWBZ, AAW en AKW (5). Deze onderscheiding in
wel en niet bij het kind zelf belastbare inkomensbestanddelen
ZO
leidt tot vrij willekeurige consequenties.
genieten de
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minderjarige kinderen die als commandieten met recht op stille
reserves van een commanditaire vennootschap de status van
ondernemer hebben een zelfstandige belastingplicht (zie Hof
's-Hertogenbosch, 11 april 1975, BNB 1975/270). Indien deze kinderen, die veelal op grond van hun leeftijd nog niet premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen, als zodanig optreden,
worden zij zelfstandig belast ten koste van het progressief belaste ouderlijke winstinkomen. Omdat voorts alle kinderen apart
recht kunnen doen gelden op een eigen belastingvrije som, kan
per saldo het fiscale voordeel voor het gezin fikse vormen aannemen.

Ook is het fiscaal niet zonder belang of een oudedagsvoorziening wordt getroffen in de privdsfeer in de vorm van een
lijfrente-overeenkomst of in het kader van de dienstbetrekking
door middel van een pensioenovereenkomst. Het wezenpensioen dat
de wees rechtstreeks toekomt is bij hem als inkomsten uit arbeid
belast. De lijfrentetermijnen zijn belast bij de overblijvende
ouder als inkomsten uit vermogen.
Bij de minderjarige houder van een aanmerkelijk-belangpakket worden de inkomsten uit aandelen belast bij de ouder als inkomsten uit vermogen, doch wordt het voordeel dat wordt behaald
bij vervreemding belast bij de minderjarige zelf. De te volgen
dividendpolitiek wordt dan mede door de bepalingen van artikel 5
Wet IB beinvloed. Wanneer de inkomsten uit vermogen gaan samenlopen met verlies uit aanmerkelijk belang bij inkoop van eigen
aandelen beneden de verkrijgingsprijs, doch boven het gemiddeld
op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal, wordt de ouder
die kinderaftrek geniet (dan wel het gezag uitoefent) belast

voor de inkomsten uit vermogen wegens deze inkoop en kan de
halfwees 20% van het aanmerkelijk-belangverlies (pogen te) verrekenen met en ten hoogste tot het bedrag van de belasting over
achtereenvolgens het kalenderjaar waarin het verlies in geleden,
het voorgaande en de zes volgende kalenderjaren (6).
De toerekening aan de minderjarige is fiscaal doorgaans gunstiger dan toerekening aan de ouder, omdat de minderjarige een
eigen belastingvrije som heeft en doorgaans een laag aanvangstarief. Daar de afbakening van de vermogensinkomsten ten opzichte
van de andere inkomstenbestanddelen een erg arbitrair karakter
heeft, en vatbaar is voor manipulatie zou het meer in overeenstemming met het draagkrachtbeginsel zijn om alle andere inkomsten dan de arbeidsinkomsten toe te rekenen aan de ouder(s), dan
wel om aan de minderjarige die 16 jaar of jonger is de belastingvrije som te onthouden. Hij wordt immers ook voor de kinderaftrek geacht van de ouder(s) afhankelijk te zijn. Voor hem is
er derhalve geen "bestaansminimum" dat in zijn draagkracht moet
worden geYncorporeerd.

10.2.2.

vrouw
Sedert
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De gehuwde vrouw

een

1973

beperkte
is

aan

de gehuwde niet duurzaam gescheiden levende
zelfstandige belastingplicht toegekend De

bestanddelen van het object van heffing van de gehuwde vrouw
worden uitputtend opgesomd in art. 5 Wet IB. Zij omvatten globaal gezegd de inkomsten uit arbeid en winst uit de feitelijk
door de vrouw gedreven onderneming of een winstaandeel uit de
onderneming van haar man waarin zij arbeid heeft verricht, alsmede de bij wijze van inhouding van de vrouw geheven premies
AOW, AWW, en de ter' zake van haar inkomstenbestanddelen verhaal-

de *rem:Les AWBZ, AAW en AKW.
LIn het systeem van een beperkte belastingplicht blijkt het

van groot belang te zijn aan wie bepaalde bestanddelen van het
gezinsinkomen worden toegereken

In tabel 10.1 is op basis van

het tarief voor 1978 aangegeven hoe het belastingbedrag wijziging ondergaat als het gezinsinkomen dat aan de vrouw wordt toegerekend telkens met 10% stijgt van 0% tot 100%.

Tabel 10.1.: Invloed van de toerekening van het gezinsinkomen aan
de partners op de totale gezinsbelasting in gld.

(tarief 1978 % )
aandeel van de echtgenote
0%
10%
20% 30 %
40

0

0

9
-

.
X

%

50 %

60%

70 %

80

%

90 %

100 %

10

80

0

15

215

415

615

815

1015

1215

1469

1729

20

2333

1828

1708

1695

1695

1809

2249

2769

3309

3949

4589

30

5333

4588

4228

4062

4062

4109

4429

4909

5869

6928

8128

40

9057

7872

7188

6942

6722

6922

7162

7808

8928

10613

12613

9922

50

13775

11890 10786 10086

9922 10461 11208 12693

15113

17615

60

18986

16590 15024 13806 13326 13461 14026 15426 17093

19975

23515
29464

70

24886

21771 19544 18184 17185 17185 18306 19706 22035

25285

:

80

30951

27281 24655 22644 21703 21670 22586 24568 27168

30744

35864

4

90

37351

33060 30015 27684 26388 26388 27432 29658 32557

36504

42264

M

100

43811

39080 35540 33014 31599 31390 32572 34797 38197

42344

48955

110

50511

45130 41300 38359 37139 36840 37830 40237 43837

48565

55655

120

57211

51420 47060 44124 42679 42501 43519 45881 49688

54795

62459

130

64085

57710 53019 50104 48466 48401 49359 51582 55688

61039

69459

140

71085

64054 59179 56084 54666 54350 55199 57472 61688

67539

76459

150

78085

70614 65339 62274 60866 60500 61250 63580 67792

74039

83459

160

85085

77194 71613 68464 67066 66815 67621 69770 74032

80552

90459

170

92085

83814 78013 74746 73386 73215 74001 76034 80316

87112

97481

180

99154

90434 84498 81260 79915 79615 80381 82434 86716

93672 104681

190

106354

200

113554 103743 97698 94600 93075 92766 93410 95445 99516 107014 119081

C

97054 91098 87930 86495 86156 86761 88834 93116 100274 111881
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l_In tabel 10.2 is dit bedrag vervolgens uitgedrukt in

procenten

van het belastingbedrag van twee samenwonende ongehuwden ouder
dan 34 jaar, beiden met de helft van het totale inkomen van de
gehuwde personen. Daaruit blijkt dat in de gevallen dat 40 tot
50% van het gezinsinkomen wordt verdiend door de vrouw de belastingdruk nauwelijks van die van de ongehuwden afwijkt. Neemt
binnen het gezin de ongelijkheid van inkomenstoerekening toe,
dan blijkt ook de belastingdruk toe te nemen. Deze toename is
het grootste bij de gezinsinkomens tussen f.20.000 en f.30·000·
Uiteraard trekt de premieheffing dit beeld weer scheef ten gunste van de echtparen boven de premiegrens

Tabel 10.2.: Invloed van de toerekening van het gezinsinkomen
aan huwelijkspartners uitgedrukt in % van de belastingdruk van
samenwonende ongehuwden (tarief 1978).

aandeel echtgenote
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

I.

CO

00

00

0

20

232

182

170

169

169

180

224

276

330

393

457

2

30

169

145

134

128

128

130

140

155

185

219

257
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157

137

125

120

117

120

124

135

155

184

219

*

50

156

135

122

114

113

113

119

127

144

171

200

60

158

138

125

115

111

112

117

128

142

166

196

j 70

157

138

124

115

109

109

116

125

139

160

186

80

156

138

125

114

110

109

114

124

137

155

181

90

151

134

122

112

107

107

111

120

132

148

171

100

148

132

120

111

107

106

110

117

129

143

165

110

146

130

119

111

107

106

109

116

126

140

161

120

141

127

116

109

105

105

108

113

123

135

154

130
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124

114

108

105

104

106

111

120

132

150

140

136

123

113

107
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104

106

110

118

129

146

150

134

121

112

107

105

104

105

109

116

127

143

160

132

119

111

106

104

103

105

108

115

125

140

107

113

123
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135

10

-

-

00

00

00

-

C

5
0

01

170

130

180

128

190

127

200

126

115
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110

105

103

117

109

105

116

109

105

108

105

118

103

104

103

103

104

106

112

121

103

103

104

106

111

120

134

103

103

103

106

110

118

132

LBinnen het gezin ontstaat derhalve een permanente behoefte
om te komen tot een optimale verdeling van de inkomstenbestanddelen De in art. 5 Wet IB neergelegde criteria voor deze toerekening zijn in de uitvoeringssfeer moeilijk hanteerbaar. Wanneer
de vrouw optreedt als deelgenoot van haar man in een vennootschap onder firma, kan doorgaans op vrij gemakkelijke wijze de
optimale verdeling worden bereikt. Voor de inkomsten uit tegenwoordige arbeid is dit moeilijker te verwezenlijken. Gaat men
ervan uit dat het gezin kan worden aangemerkt als eenheid van
draagkracht, dan is deze noodzaak tot toerekening overbodig. Zij

leidt. dan tot onnodige complicaties q
aanbeveling in plahts van het beperkte samen- B
LHet verdient
te
als

voegingsstelsel het splitsingsstelsel

uitgangspunt

nemenl 3

Het gezinsinkomen wordt dan op fifty-fifty-basis toegerekend aan
de partners. Elke partner krijgt zijn eigen belastingvrije som,
gelijk aan de belastingvrije som van ongehuwden. De verhoging
van de belastingvrije som in verband met kindertal, invaliditeit
of ouderdom van &6n der ouders, wordt eventueel in tweeon gesplitst. Kosten wegens huishoudelijke hulp in verband met een
dubbele dienstbetrekking moeten in aanmerking kunnen komen als
aftrekbare kosten. Wanneer ook de persoonlijke verplichtingen,
de buitengewone lasten en de giften ponds-pondsgewijze worden
toegerekend, waarbij drempelbedragen dienoverkomstig worden aangepast, komt de fiscus beduidend neutraler te staan tegenover de
rolverdeling in het

gezin

dan thans

het

geval i E&n van de

knelpunten, genoemd door van Dijck in geschrift no. 138 VVB, betreffende de belastingheffing van de gehuwde vrouw (1) zou daar-

mee zijn opgelost. Ook komt de fiscus neutraler te staan tegenover de gekozen samenlevingsvorm, omdat in de huidige regeling
voor de gehuwden een verplichte samentelling van inkomsten geldt
voor zover de vrouw niet zelfstandig wordt belast."]Andere knelpunten in de huidige regeling die hierna worden uitgewerkt betreffen de verliescompensatie, de in het buitenland aan belastingheffing onderworpen bestanddelen van het inkomen, de gescheiden woonplaats van man en vrouw en de terugbetalingen van
te veel ingehouden premies AOW/AWW.
Consequentie van de zelfstandige belastingheffing van de gehuwde vrouw zou zijn dat eventuele verliezen slechts met haar
eigen inkomen compensabel zijn. Deze consequentie heeft de
staatssecretaris echter niet gewild. In de resolutie van 19 juni
1974, BNB 1974/225, gewijzigd in de resolutie van 19 januari
1976, BNB 1976/86, wordt toegestaan in die gevallen waarin het
inkomen van een duurzaam gescheiden levende, binnen het Rijk wonende, echtgenoot in enig jaar negatief is, dit negatieve inkomen - voor zover mogelijk - als verrekenbaar verlies in mindering te brengen op het inkomen van de andere echtgenoot in hetzelfde jaar, op voorwaarde dat de ene echtgenoot afstand doet
van zijn recht op verliescompensatie tot het op deze wijze verrekende bedrag. Deze zgn. maritale verliescompensatie zou geen
functie hebben als het gezin zou fungeren als eenheid van draagkracht. De maritale verliescompensatie is een symptoom van het
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feit dat artikel 5 Wet IB onvoldoende aan de maatschappelijke
opvattingen is aangepast.
De regeling dat eventueel bij de vrouw aanwezige compensabele verliezen bij haar overlijden verloren gaan, is wel een consequente voortzetting van de zelfstandigheidsgedachte, doch

staat op gespannen voet met de maatschappelijke opvattingen.
Voorts wordt het toevalselement in deze regeling erg groot•
Voorbeeld:

Inkomen man in 1977: + 20.000 vrouw in 1977: - 3.000
in 1978: 5.000 vrouw in 1978
tot overlijden 2.000

Het belastbare inkomen van de man bedraagt in 1977 wegens maritale verliescompensatie: f.17.000, van de vrouw in 1977: nihil.
Het belastbare inkomen van de man in 1978: neg. f. 5.000, wordt
via carry-back verrekend met 1977. Het verlies van de vrouw gaat
verloren. Zou de man in 1978 een positief inkomen hebben gehad
of zou bij de vrouw in 1977 zulks het geval zijn geweest, dan
zou het totaal te belasten inkomen f. 2.000 lager zijn geweest.
De volgtijdelijke samenstelling van het inkomen blijkt dus erg
belangrijk te zijn. Door gebruik te maken van de maritale verliescompensatie vertraagt men de normale verliescompensatie en
loopt men het risiko van verliesverdamping. Maakt men echter van
de geboden mogelijkheid van maritale verliescompensatie geen gebruik, dan loopt men het risiko dat door overlijden de compensatiemogelijkheid verloren gaat.

Bij overlijden van de man wordt ingevolge art.51, vijfde
lid, Wet IB het verlies van de man, voorzover dit is voortgevloeid uit bestanddelen van zijn inkomen welke van de zijde van
zi jn vrouw zijn opgekomen en niet kan worden verrekend met inkomens van de jaren waarin het huwelijk heeft bestaan, uitsluitend
verrekend met inkomens van de vrouw. Dit is ook het geval bij
echtscheiding en het duurzaam gescheiden gaan leven.Deze regeling scheidt de inkomensbestanddelen die tezamen hebben geleid
tot een verlies dus toe aan de huwelijkspartner bij wie deze inkomensbestanddelen zijn opgekomen. Bij overlijden van de vrouw
ondergaat het compensabele verlies van de man echter geen wijziging.

In de praktijk is deze regeling van verliescompensatie nauwelijks uitvoerbaar, omdat alle inkomensbestanddelen van de man,
inclusief die bestanddelen die zijn opgekomen bij zijn echtgeno-

te, worden samengevoegd in het onzuivere inkomen. Vervolgens
worden de persoonlijke verplichtingen (8), de buitengewone lasten en de giften van man &n vrouw samengevoegd en in mindering
gebracht op het onzuivere inkomen. De afzonderlijke bestanddelen
hebben daarmee hun eigen identiteit verloren. Als daarop nadien
ingevolge art.51, vijfde lid, Wet IB een beroep wordt gedaan, is
reconstructie nauwelijks mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de invloed op de buitengewone lasten.
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Voorbeeld (bij overlijden van man):
1977 winst uit onderneming:
inkomsten uit arbeid:
inkomsten uit vermogen:
buitengewone lasten:

Man

Vrouw

6.000
-/- 4.000
2.000

1978 winst tot overlijden man:
inkomsten uit arbeid gehele

3.000
-/- 4.000
2.000

3.000
10.000

jaar:

inkomsten uit vermogen:

-/- 2.000

buitengewone lasten tot
overlijden:
nA overlijden:

500

-/- 2.000
(tot overl.)
-/- 2.000
(na overl.)
500
800

1977:

belastbaar inkomen:
winst:
Inkomsten uit verm.:

Man
6.000
-/- 8.000
-/- 2.000
-/- 4.000
buitengew. lasten:
inkomen
-/- 6.000
maritale verliescomp.:
+ 3.000
compensabel verlies:
3.000 (= neg. belastbaar inkomen)
stel: geen carry-back mogelijk.

Vrouw
inkomsten uit arbeid:
maritale verliescomp.:
belastbaar inkomen

3.000
-/- 3.000

0

1978:

belastbaar inkomen:
winst:
inkomsten uit vermogen:

-/-/-/-/-

buitengew. lasten
inkomen
+ maritale verliescomp.: +

Man
3.000
4.000
1.000
1.000
2.000
2.000
nihil
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Vrouw
10.000
inkomsten uit arbeid:
inkomsten uit vermogen: -/- 2.000
8.000
onz. inkomen:
buitengew. lasten
1,25 (800-10,5 % v.
nihil
8.000):
8.000
inkomen:
-/- maritale verliescomp:-/- 2.000
6.000
Alhoewel strikt genomen maritale verliescompensatie niet mogelijk is, omdat er geen sprake meer kan zijn van een gezamenin de praktijk deze
lijk verzoek van de echtgenoten, blijkt
compensatie wel te worden verleend. Bij de man is in dat geval
nog een compensabel verlies van f.3.000 aanwezig. Hoeveel kan
hiervan worden toegerekend aan de vrouw 7 De enige manier om dit
nog verantwoord te doen is naar mijn mening door reconstructie
van het belastbare inkomen van de vrouw zonder toerekening aan
de man. Wanneer buitengewone lasten ten tijde van het huwelijk
aan de man worden toegerekend, hetgeen voor bestrijding vatbaar
is, dan is het resultaat als volgt:
1977: belastbaar inkomen vrouw: -/- 1.000
belastbaar inkomen man:
-/- 2.000

1978: belastbaar inkomen man:

nihil

(3.000-4.000)
(6.000-4.0004.000)

(3.000-2.0001.000)

verrekenbaar verlies:
inkomen vrouw:

2.000 gaat verloren
6.000
(10.000-2.0002.000)

verrekenbaar verlies van
'
de vrouw:
belastbaar inkomen:

1.000 Cart.51 lid 5)
5.000

Soortgelijke problemen doen zich voor bij de aanvang van
het huwelijk. Ingevolge art. 51, vierde lid, Wet IB wordt het
verlies van de vrouw over een kalenderjaar v66r haar huwelijk
of een negatief inkomen over het v66r haar huwelijk verstreken
gedeelte van het kalenderjaar, voor zover dit niet kan worden
gecompenseerd met positieve inkomens van de vrouw, verdeeld in
twee categorie6n. Dat gedeelte dat is voortgevloeid uit andere
bestanddelen van haar inkomen dan zijn bedoeld in art. 5, eerste
lid, Wet IB wordt verrekend met de inkomens van de man, onderscheidenlijk aangemerkt als bestanddeel van het inkomen van de
man over het kalenderjaar waarin het huwelijk is gesloten. De
verliezen uit jaren voorafgaande aan het jaar van het huwelijk
welke zijn voortgevloeid uit de w61 in art. 5, eerste lid, Wet
IB genoemde inkomensbestanddelen, worden niet naar de man overgeheveld. Deze verliezen kunnen derhalve staande het huwelijk
alleen door de vrouw zelf worden verrekend met positieve inko280

mens waarvoor zij zelf wordt belast; dit als uitvloeisel van
haar zelfstandige belastingplicht. Ook hier is bij de toerekening niet duidelijk op welke wijze de verliezen ten gevolge van
de persoonlijke verplichtingen, de buitengewone lasten en de
giften van de vrouw in de voorhuwelijkse jaren moeten worden
verwerkt in het inkomen van de man. Van den Berge noemt twee mogelijkheden voor splitsing van het voorhuwelijkse verlies (9).
Hij noemt als eerste mogelijkheid dat de negatieve inkomensbestanddelen naar evenredigheid worden toegerekend aan het nega-

tieve inkomen. Als tweede mogelijkheid wordt genoemd dat de
splitsing geschiedt door samentelling van de componenten van dezelfde inkomenscategorie6n. Is het verlies reeds ten dele verrekend, dan geschiedt de samentelling naar evenredigheid.
Voorbeeld:

Mejuffrouw A geniet in het jaar v66r haar huwelijk: a) verlies
uit onderneming f.20.000; b) negatieve opbrengsten uit vermogen
f.10.000; c) inkomsten uit arbeid f.6.000; d) persoonlijke verplichtingen f.3.000. Van dit negatieve inkomen ad f.27.000 kon
f.6.000 worden teruggewenteld naar voorgaande jaren. In de eerste opvatting blijft compensabel bij mej.A" :20/30 x f.21.000 =

f.14.000; f.7.000 gaat naar haar echtgenoot. In de tweede opvat6.000) is
ting is bij mej. A compensabel: 21/27 x (20.000
f.10.888,89. Bij haar man is compensabel 21/27 x (10.000 +
-

3.000) is f.10.111,11.

Nog meer onduidelijkheid bestaat er met betrekking tot het
negatieve inkomen over het v66r het huwelijk verstreken gedeelte
van het kalenderjaar. Voor zover dit is voortgevloeid uit andere
bestanddelen van het inkomen van de vrouw dan waarvoor zij zelfstandig wordt belast, wordt dit negatieve inkomen aangemerkt als

bestanddeel van het inkomen van de man over het kalenderjaar
waarin het huwelijk is gesloten. De bedoeling van de wetgever is
echter niet duidelijk. Men kan ervan uitgaan dat de man in het

jaar van zijn huwelijk als extra bestanddeel van zijn inkomen
krijgt toegerekend het negatieve inkomen over de voorhuwelijkse
periode van de vrouw. Het is echter ook mogelijk dat de afzonderlijke bestanddelen van het nergatieve inkomen van de vrouw
over de voorhuwelijkse periode per categorie worden toegerekend
aan de overeenkomstige bestanddelen van de man (10). Het verschil in behandeling betreft voornamelijk de omvang van het onzuivere en belastbare inkomen zowel van de man als van de vrouw
en heeft gevolgen voor de drempelbedragen voor de buitengewone
lasten en giften, alsmede voor de verliescompensatiemogelijkheden, middeling van inkomens en de aftrek ter voorkoming van
dubbele belasting.
De fiscale gevolgen bij verliescompensatie vertonen een zodanig grillig verloop in de uitkomst dat artikel 51, lid 4 en 5,
Wet IB niet kan worden geacht een regeling te geven die is geinspireerd door het draagkrachtbeginsel. Samentelling van negatieve en positieve inkomstenbestanddelen van man en vrouw gevolgd
door verdeling in gelijke parten waarover aparte aanslagen wor281

den opgelegd, zou beter aansluiten op het draagkrachtbeginsel.
Het recht op verliescompensatie wordt eveneens bij aanvang van
het huwelijksjaar in gelijke parten verdeeld en direct of geleidelijk in mindering gebracht op het inkomen van de huwelijkspartners. Voorhuwelijkse verliezen in het huwelijksjaar kunnen
automatisch worden verwerkt door het splitsingsstelsel desgewenst te laten ingaan per 1 januari van het huwelijksjaar. Bij
toepassing van het splitsingsstelsel leveren ook de verliezen
tijdens het huwelijk geen problemen op. Bij begindiging van het
huwelijk behoudt elke partner de helft van de verliescompensatie. Slechts als het huwelijk eindigt door overlijden zou het
totale verlies aan de achterblijvende partner moeten worden toegerekend.

Als tweede knelpunt in de huidige wettelijke regeling kan
worden genoemd het voorschrift dat de terugbetaalde AOW/AWW-premie tot het inkomen van de man moet worden gerekend. Aangezien
negatieve persoonlijke verplichtingen wegens per saldo m66r terugontvangen dan betaalde AOW/AWW premies niet tot belastbaarheid leiden in de bestaande
wettelijke struktuur (verg. Hof
's-Gravenhage, 27 november 1964, BNB 1965/159) blijft soms een
gedeelte van het totale inkomen onhelast. Belastingheffing naar
draagkracht zou wijziging van artikel 3 Wet IB tot gevolg hebben. Een bepaling zou moeten worden opgenomen die het mogelijk
maakt rekening te houden met negatieve persoonlijke verplichtingen (11).

Het derde punt dat de huidige wettelijke bepaling strijdig
doet zijn met het draagkrachtbeginsel ligt in de internationale
sfeer. De man wiens inkomen geheel wordt onderworpen aan een
buitenlandse belastingheffing heeft geen mogelijkheid de overige
aan hem toegerekende negatieve inkomstencomponenten (hypotheekrente) effektief in aftrek te brengen. Bij toepassing van een
splitsingsstelsel zou de helft van deze negatieve componenten
aan de vrouw worden toegerekend en tenminste tot een gedeeltelijke tegemoetkoming leiden, als de vrouw inkomensbestanddelen
heeft die in Nederland worden belast. Wanneer het niet-elders
belaste inkomen van de vrouw de negatieve component overtreft
levert het splitsingsstelsel automatisch een bevredigende oplossing, omdat de helft van haar inkomen aan de man wordt toegerekend.

Indien man en vrouw in fiscale zin gescheiden woonplaatsen
hebben in verschillende landen, ontstaan problemen in de gevallen waarin de stelsels in beide landen niet op elkaar aansluiten. De regelingen ter voorkoming van dubbele belastingheffing
zullen hier uitkomst moeten bieden·
De conclusie is gerechtvaardigd dat de huidige wettelijke
reguling betreffende het gezinsinkomen niet in overeenstemming
blijkt te zijn met het draagkrachtbeginsel en tot grote uitvoeringstechnische problemen leidt. Mijn voorkeur gaat derhalve uit
naar het splitsingsstelsel. Uitvoeringstechnisch levert dit
stelsel echter ook problemen op, omdat het minder goed spoort
met de wet op de loonbelasting als voorheffing van de inkomstenbelasting, daar de loonbelasting niet meer als eindheffing kan
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fungeren Dit probleem kan

echter gedeeltelijk worden
ondervangen door invoering van een aparte tabel voor werknemers wier
echtgenoten geen eigen inkomen genieten. Omdat echter de toerekening binnen het gezin bij toepassing het splitsingsstelsel
zeer eenvoudig verloopt, wordt per saldo een belangrijke vereenvoudiging verkregen. De belastingvrije som van elk van de gehuwde partners kan gelijk worden gesteld aan die van de ongehuwde, dan wel worden aangepast op grond van de besparingen wegens
de samenwoning. Deze aanpassing, die voor bestrijding vatbaar is
omdat het kwestieus is of deze besparingen - weliswaar indirect
- tot het inkomen kunnen warden gerekend (zie 4 9.3.9), zou in
beg»sel dan ook moeten gelden voor ongehuwd samenwonendeR]
LOnlangs is de Nota inzake gelijke behandeling voor de loonen inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar
man, en van deelgenoten aan vormen van samenleven en samenwonen
bij de Tweede Kamer ingediend (kamerstuk 15 835). In deze nota
worden de hiervoor vermelde bezwaren van de huidige regeling onderken dit pet uitzondering van de problemen rond de verliescompensatie. LDe staatssecretaris stelt terecht dat de huidige ,/f
(beperkte) verzelfstandiging een poging is om twee verschillende if/
gedachten met elkaar te verzoenen, namelijk die van een zelf- Z)
standige fiscale positig van de werkende gehuwde vrouw en die
van de
Als ideaalbeeld wordt een puur indivigezinsdraagkrach_
duele belastingheffing geschetst. Vervanging van de huidige be- ITY
perkte verzelfstandiging door een volkomen zelfstandigheid van 1 0/
elk van de partners zou in beginsel inhouden een fiscale neutra- 1
liteit ten aanzien van burgerlijke staat, geslacht en leefti j d7 c --'
Met de bekostiging van het levensonderhoud van de niet-verdienende partner zou bij de belastingheffing van die andere partner
in afwijking van het stelsel van volledige verzelfstandiging rekening moeten worden gehouden. Een volkomen gescheiden heffing
wordt dan ook om uitvoeringstechnische redenen afgewezena
Ten gunste van het splitsingsstelsel wordt in de genoemde
nota opgemerkt dat het weliswaar een methode is van gezamenlijke heffing naar het totale inkomen van het echtpaar, doch dat
het niet de bezwaren heeft die voortvloeien uit een systeem van
gescheiden heffing met een bepaalde toerekening van inkomensbestanddelen en ongelijke belastingvrije sommen voor echtgenoten.

Dit stelsel wordt echter afgewezen, omdat het geen bijdrage
vormt tot de fiscale zelfstandigheid van de
arbeidsinkomen genietd

gehuwde vrouw die

In de nota wordt uiteindelijk gekozen voor een uitbreiding
van de beperkte fiscale zelfstandigheid van de gehuwde vrouw
door ook de inkomsten uit vroeger verrichte arbeid te belasten.
Voorts zullen de andere inkomensbestanddelen niet meer per definitie aan de man worden toegerekend, doch aan de partner met het
hoogste arbeidsinkomen. De spanning tussen het gehuwden- en ongehuwdenregime die onder de huidige wetteli jke regeling vogrtvloeit uit de gekozen rolverdeling wordt daardoor verminderdj De
partner van de kostwinner zal onder de nieuwe regeling als zij
of hij eigen arbeidsinkomsten heeft een eigen belastingvrije som
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krijgen die gelijk is aan die van jongere ongehuwden. De kostwinner krijgt eveneens de belastingvrije som van de jongere ongehuwde, tenzij hij (of zij) aantoont dat hij (of zij) geheel of
nagenoeg geheel voorziet in het levensonderhoud van de partner.
In dat geval wordt zijn belastingvrije som verhoogd. oor zover
een partner een gedeelte van zijn belastingvrije som niet heeft
verbruikt kan dit onbenutte deel worden doorgeschoven naar de
andere partner, mits aan de gestelde formele eisen wordt voldaan. De gezamenlijke belastingvrije som kan echter niet die van
de "alleen-verdienende" partner
overtreffil
et deze voorgestelde aanpassing van de fiscale wetgeving
wordt mijns inziens het probleem van de inkomenstoerekening in
het samenlevingsverband niet opgelost. Wel wordt de fiscale relevantie van de rolverdeling verkleind. Ook worden de tweerela-

ties - althans voor de loon- en inkomstenbelasting - met de huwelijksrelatie gelijkgesteld. Op deze punten is de voorgestelde
<<31
een verbetering ten opzichte van de thans bestaande3 regeling
Onvoldoende overtuigend is echter de afwijzing van het splitC-_/ singsstelsel. Waarom moet de belastingheffing van personen in
een samenlevingsverband per se geschieden alsof zij zelfstandig
zijn? De draagkracht wordt immers mede beinvloed door het gekozen samenlevingsverban 1 De in dit verband door Mobach als belangrijk bezwaar vermelde mogelijkheid dat partners met een ongelijke inkomenscapaciteit zich relationeel gaan binden (mede)
op grond van de fiscale wetgeving (12), deel ik niet. Waarom zou
immers de afgedwongen inkomensnivellering w&1 en de vrijwillige
1

inkomensnivellering ni&t wenselijk zijn? Ik geef echter toe dat
dit een kwestie van appreciatie is.

10.3.

OBJECTIEVE VRIJSTELLINGEN

10.3.1.

Algemeen

Onder een objectieve vrijstelling wordt verstaan een wettelijke
regeling die ertoe leidt dat een bepaald inkomensbestanddeel of
een gedeelte daarvan voor de hepaling van het onzuivere inkomen
niet in aanmerking wordt genomen. In de wet op de inkomstenbelasting zijn achtereenvolgens als objectieve vrijstelling opgenomen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

bosbouwvrijstelling (art. 8a)
landbouwvrijstelling (art. 8b)
vrijstelling voor kwijtscheldingswinst (art. 8c)
stakingswinstvrijstelling (art. 8d)
spaarpremievrijstellingen (art. 8e)
vrijstelling voor verplichte deelneming in pensioenregelingen (art. 8f)
g) bedrijfssaneringsvrijstelling (art. 8g)
h) stamrechtvrijstelling (art. 19, art. 32 en art. 44f)
i) vrijstelling van spaarloon (art.23, tweede lid, letter c IB
juncto art. 34a Wet LB)
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j) vrijstelling ter zake van voordelen getrokken uit roerende
goederen, andere dan woonschepen, voor zover deze in eigen
gebruik zijn (art. 26a)
k) vrijstelling voor bepaalde periodieke uitkeringen tussen familieleden (art. 26c)
1) vrijstelling van renteaangroei bij kapitaalsuitkeringen uit
levensverzekeringen (art. 26b)
m) vrijstelling voor AWBZ, AKW, KWL en KKZ-uitkeringen (art.
30a)

n) vrijstellingen in de loonbelastingsfeer die doorwerken voor
de inkomstenbelasting (art. 22)
Niet alle vrijstellingen berusten op de wet. Sommige berusten op
een resolutie of op de praktijk van de aanslagregeling. Zo kan
worden gewezen op de resolutie betreffende de aankoopkosten van
gebouwen en grond door agrariors (Res. 2 januari 1930 no. 57),
de resolutie betreffende het gebruik van de auto van de werkgever door de werknemer voor priv&doeleinden (Res. 22 juni 1972,
BNB 1972/180) en de 35%-regeling voor buitenlandse, tijdelijk in
Nederland werkzame, werknemers (niet officieel gepubliceerd).
Deze zullen niet expliciet worden behandeld.
De vrijstellingen onder f, g en h zijn in wezen geen echte
vrijstellingen, omdat zij slechts voorzien in een doorschuiving
van de fiscale claim. Bij doorschuiving van de fiscale claim
naar een andere inkomstencategorie van dezelfde belastingplichtige wordt de belastingheffing slechts uitgesteld. Van afstel is
geen sprake. Het uitstel van belastingheffing wordt soms gemotiveerd met een beroep op de draagkracht, waarbij dan impliciet
het "verteerbaarheidscriterium" wordt aangelegd. De "omkeerregel" van art. 11 Wet LB is hiervan een voorbeeld, omdat niet geheven wordt over wat op grond van de aanspraak wordt genoten,
doch over wat in werkelijkheid te zijner tijd ingevolge de aanspraak wordt verkregen (13). Hetzelfde geldt voor de stamrechtvrijstelling, de bedrijfssaneringsvrijstelling en de vrijstelling voor verplichte deelneming in een pensioenregeling. Het zou
trouwens psychologisch op grote moeilijkheden stuiten als nu zou
worden geheven over hetgeen in de toekomst pas wordt genoten.
Het beginsel van de minste pijn wordt ermee gediend de heffing
pas te laten plaatsvinden op het moment dat normaliter ook de
gelden voor de betaling aanwezig zijn. Voorts zijn er doorgaans
ook nog overwegingen gebaseerd op het welvaartbeginsel, die uitstel van belastingbetaling billijken.
De genoemde vormen van doorschuiving tussen de bronnen onderling, die dus eigenlijk ten onrechte de benaming "vrijstelling" dragen, zijn te vergelijken met de

doorschuiving van de

fiscale claim bij fusie (art. 40 en 44 Wet IB). Het verdient
aanbeveling de "vrijstellingen" genoemd onder f, g en h niet
langer als zodanig te benoemen. Ze zullen in § 10.7 worden behandeld, waar de doorschuiffaciliteiten aan de orde komen.

De vormgeving van een objectieve vrijstelling is uitvloei-

sel van de gekozen techniek van wetgeving. Zo wordt de "objectieve vrijstelling" voor de omzetdividenden van de co6peratie,
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voor zover deze bestaan uit verlengstukwinst, ingebouwd door de-

ze als aftrekpost bij het bepalen van de winst toe te laten
(art. 9, eerste lid, letter h, en art.9, tweede lid Wet Vpb),
terwijl de verlengstukwinst van de beleggingsinstelling buiten
de vennootschapsbelastingheffing wordt gehouden door toepassing
van een 0%-tarief (art. 28 Wet Vpb). In het tarief kunnen zodanige tegemoetkomingen worden ingebouwd, dat het effekt overeenkomt met een objectieve vrijstelling. De bijzondere tarieven
worden apart besproken in § 10.8.
De wetgever kan een tegemoetkoming ook realiseren door toepassing van fiktieve aftrekposten op het onzuivere inkomen, zoals de zelfstandigenaftrek en de mutaties in de oudedagsreserve
voor zover de toevoeging aan deze reserve weer onbelast kan worden afgebroken. Deze faciliteiten, die verbonden zijn aan het
ondernemerschap, worden in § 10.4 nader aan de orde gesteld, evenals de investeringsfaciliteiten die aanvankelijk ook in de
vorm van een objectieve vrijstelling werden genoten, doch thans
worden verwerkt in het tarief.
Tenslotte kan een objectieve vrijstelling versluierd in de
wettelijke bepalingen zijn opgenomen. Bij wijze van voorbeeld
noem ik artikel 15, tweede lid, letter b van de uitvoeringsbeschikking loonbelasting waarin wordt bepaald dat de waarde van
regelmatig bij de betaling van het loon verstrekte vakantiebonnen en vakantietoeslagen wordt gesteld op 60 percent van de nominale waarde van die bonnen. Ook in de andere waarderingsregels
van belastbare aanspraken kunnen soortgelijk vrijstellingen zijn
opgenomen. Tezamen met de overige vrijstellingen in de loonsfeer
zullen deze inbreuken op de heffing naar draagkracht in deze paals
(zie
ragraaf
objectieve vrijstelling worden besproken
10.3.11).

De vrijstellingen in de Vpb-sfeer blijven onbesproken. Voor-

zover de vennootschapsbelasting vanwege de economisch dubbele
heffing een extra druk op de natuurlijke persoon legt, zijn deze
vrijstellingen voor hem niet zonder invloed. Het zou echter te
ver voeren ook deze afgeleide effekten in de beschouwingen te
betrekken.

10.3.2.

De bosbouwvrijstelling

De voordelen uit bosbedrijf, voor zover binnen het Rijk uitgeoefend, behoren niet tot de winst, met dien verstande dat de exploitatie van hakhout niet tot het bosbedrijf wordt gerekend. In
§ 30 van de leidraad bij het Besluit IB wordt de vrijstelling
gebaseerd op twee overwegingen. Enerzijds dient de vrijstelling
tot bescherming van het toch reeds weinig winstgevende bosbedrijf. Anderzijds is het een middel om te ontkomen aan de bijzondere moeilijkheden, welke zich voordoen bij het bepalen van
de winst van bosbedrijven van beperkte omvang.
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Ten voordele van de bosbouwvrijstelling kan worden gesteld
dat ze een lange traditie heeft. Ten nadele van de bosbouwvrijstelling kan worden qesteld dat aan haar bestaansrecht in de zeventiger jaren mag worden getwijfeld. De beperking tot binnen-

landse bedrijven in het Besluit en de Wet IB '64 toont nog
scherper dan de MvT op het ontwerp van de Wet van 28 juni 1926,
Stb 228, bij welke wet de bosbouwvrijstelling werd ingevoerd,
dat de bepaling werd ingevoegd met het oogmerk de bossen aan de
inkomstenbelasting te onttrekken op grond van het algemene belang, dat in de aanwezigheid van een goede bosstand is gelegen.
Deze inbreuk op de verdelingsbeginselen ter wille van het algemene belang - het welvaartbeginsel - verdient beter te worden
toegespitst op dit doel. Schiethart (14) klaagt dat de bosbedrijfvrijstelling in verband met het gebrek aan uniformiteit in
de jurisprudentie een dubieuze zaak is. Voor de beoordeling van
de vraag of er sprake is van een bos is vereist dat de instandhouding van het opgaand hout op de voorgrond staat, hetgeen in
het algemeen aangenomen kan worden indien niet meer wordt gekapt
dan een normaal bosbeheer meebrengt en het kappen zonodig door
herbeplanting wordt gevolgd (Hof Leeuwarden, 11 december 1959,
BNB 1960/291). Of aan deze voorwaarden genoegzaam is voldaan, is
een vraagpunt van feitelijk aard.
De voordelen uit bosbedrijf worden ruimer geInterpreteerd
dan de opbrengst van hout. De vrijstelling strekt zich uit tot
alle aan het bos toe te rekenen baten, met name ook de vruchten,
de renten en de schadeloosstellingen. Zo bleef onbelast: de mosverkoop (Hof Arnhem, 1 mei 1961, BNB 1961/357) en de vervreemdingswinst op bospercelen (o.a. Hof Arnhem dd. 6 maart 1961, BNB
1961/311). Schiethart (15) acht verder onbelast hetgeen behoort
tot de "biologische gemeenschap", zoals: de opbrengsten van
zand- of grondontgravingen, de huuropbrengsten van boswachterswoningen en andere bedrijfsgebouwen en de overheidsubsidies aan
boseigenaren. De verpachting van het jachtgenot werd belast door
de R.v.b te Utrecht in zijn uitspraak van 14 maart 1928, B 4547.
In latere uitspraken bleef deze onbelast (Hof Amsterdam 21 september 1977, BNB 1978/274 en Hof 's-Gravenhage 21 september
1978, FED IB '64: Art. 8:124).
Het zou de voorkeur verdienen aan deze objectieve vrijstelling dezelfde eisen te stellen als worden gesteld voor de subjectieve vrijstelling van de natuurschoonlichamen van art. 5,
eerste lid, wet Vpb. De moeizaam geconstrueerde transparence
fiscale in artikel 68 Wet IB voor de aandeelhouders van dergelijke vrijgestelde lichamen, waaraan vele bezwaren kleven (16),
zou beter kunnen worden geoffektueerd door in de objectieve bosbouwvrijstelling ook de uitdelingen van deze lichamen op te nemen.

Het argument dat de winstbepaling van bosbouwbedrijven op
(te) grote problemen stuit, aangedragen ter rechtvaardiging van
de objectieve vrijstelling, is niet overtuigend. Ten eerste zou
de vrijstelling dan niet beperkt moeten blijven tot de binnenlandse voordelen. De moeilijkheid van een juiste winstbepaling
geldt immers nog nadrukkelijker voor de buitenlandse voordelen.
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Ten tweede zou, als de gecompliceerde winstbepaling het argument
voor een vrijstelling zou zijn, ook een groot aantal andere bedrijven aanspraak kunnen maken op een vrijstelling.
W&1 overtuigend is het argument dat de draagkrachtgedachte
moet wi jken op grond van het welvaartbeginsel, inhoudende de bescherming van het binnenlandse natuurschoon. Daarvoor is de huidige wettelijke regeling echter te weinig toegesneden op het behoud van het natuurschoon. Soms wordt zelfs het tegendeel bereikt, omdat de vrijstelling de aftrek van de negatieve opbrengsten frustreert, hetgeen door de slechte rendementspositie van
het bosbedrijf een niet zelden voorkomende situatie is.

10.3.3.

De landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling is steeds een omstreden vrijstelling geweest. Brull (17) spreekt dan ook van "het landbouwprivilege".
Door het amendement-Lucas is

de vrijstelling van voordelen uit

landbouwbedrijf ter zake van waardeveranderingen van gronden daaronder begrepen de ondergrond van gebouwen -, behoudens voorzover de waardeverandering in de uitoefening van het bedrijf is
ontstaan, toch nog gedeeltelijk in de Wet IB gehandhaafd. Een
voorbeeld van politiek lobbyisme door agrarische pressiegroepen.
De motieven die in de MvT en de MvA van de huidige Wet IB werden
aangedragen, waren overtuigend genoeg om de bestaande landbouwvrijstelling niet te bestendigen (18).
De huidige landbouwvrijstelling is aanleiding tot talloze
fiscale problemen. Geppaart (19) heeft erop gewezen dat door
uitsluiting van het gebruik van evolutionaire elementen bij de
interpretatie van het begrip landbouwbedrijf (HR 5 maart 1969,
BNB 1969/83) het geldende belastingrecht de aansluiting heeft
verloren met de maatschappelijke ontwikkelingen. Met name geldt
dit voor de buitensluiting van de veredelingsbedrijven in de
veeteelt. Soortgelijke conclusies zijn te trekken uit het arrest
van de HR van 5 oktober 1977, BNB 1977/255, waar als eis werd
gesteld dat de grond rechtstreeks moet worden gebruikt om daarin

produkten te kweken (20), waardoor ook de veredelingslandbouw
wordt buitengesloten.

De eis dat de waardeveranderingen aan een externe oorzaak
moeten zijn toe te schrijven, heeft tot veel rechtsonzekerheid
geleid tot in het arrest van 16 juni 1971, BNB 1971/169, door de
Hoge Raad werd beslist dat vrijgesteld is de totale tegenprestatie voor zover deze de verkeerswaarde van het onroerende goed
als toekomstig haven- en industrieterrein niet te boven gaat.
Niet uitsluitend de agrarische bestemming werd dus relevant geacht. Ook nd dit arrest is er echter van de kant van de belastingdienst nog geregeld gepoogd de "inkomensschadeuitkeringen"
aan de agrari@rs bij (minnelijke) onteigening te belasten, 66k
als deze diende als ambtelijke kunstgreep om het verschil tussen
de werkelijke waarde en de agrarische waarde van de grond te 0verbruggen.
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Voorts heeft zich als regelmatig terugkerend twistpunt aangediend de toerekening van de vervreemdingsprijs aan de opstallen en (onder)grond. Hieromtrent heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 22 september 1976, BNB 1979/2 beslist dat voor de toevan de vervreemdingspri js moet worden uitgegaan van de
agrarische waarde van de samenstellende delen (21).
De landbouwvrijstelling staat op gespannen voet met de
rechtsgelijkheid tussen de ondernemers onderling. De resultaten
zijn vaak erg afhankelijk van toevalligheden. Zo verspeelt bijrekening

voorbeeld de landbouwer die het kalmer aan wil doen en zijn
grond gedeeltelijk verpacht voor het verpachte land de vrijstelling vanaf het moment van verpachting. Ingeval het verpachte
land echter deel gaat uitmaken van zijn privdvermogen, blijft de
toekomstige waardestijging onbelast. Dit benadrukt de discrepantie die er kan bestaan in de behandeling van verpacht land in de
priv6sfeer en dat in de ondernemingssfeer. Veranderde productietechnieken blijken soms achteraf grote consequenties te hebben.
Dergelijke toevalligheden benadrukken dat de heffing naar draagkracht ernstig wordt aangetast en tonen aan hoe beginselloos de
landbouwvrijstelling is. Ik deel de conclusie van Hofstra in
zijn rapport "Inflatieneutrale belastingheffing" dat deze vrijstelling dient te verdwijnen (22).

10.3.4.

Vrijstelling voor kwijtscheldingswinst

Voordelen verkegen door het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten door schuldeisers, voor zover deze voordelen de som van het verlies dat overigens mocht zijn geleden en
de op de voet van Hoofdstuk IV Wet IB te verrekenen verliezen
uit het verleden overtreffen, maken geen deel uit van de winst.
Gegeven de beperktheid van de verliescompensatie is de vrijstellingsgedachte voor de kwijtscheldingswinst in beginsel in 0vereenstemming met het draagkrachtbeginsel. De kwijtscheldingswinstvrijstelling is in wezen niet meer dan een uitbrei- ding
van de verliescompensatie (23). In de vigerende wettelijke bepalingen wordt dit effekt echter niet volledig bereikt. Het hoeft
immers niet zo te zijn dat de prijsgegeven, niet voor verwezenlijking vatbare rechten voor het volle bedrag van de kwijtschelding hun ontstaan vinden in bedrijfsverliezen. De schuldeiser
kan immers de mate van insolventie van zijn schuldenaar hebben
overschat, zodat teveel werd kwijtgescholden (24). Ook is het
mogelijk dat de reden van de insolventie in de privesfeer is gelegen, zodat het onbelast blijven van de kwijtscheldingswinst
een "lek" in het totale inkomensbegrip volgens de vermogensvergelijkingstheorie betekent. Binnen de bronnentheorie kijkt men
anders tegen deze vrijstelling aan. Onder het besluit IB was al
de leer tot ontwikkeling gekomen dat het voordeel wegens het
prijsgeven van vorderingen die niet voor verwezenlijking vatbaar
waren niet kan worden aangemerkt als een bedrijfsvoordeel, omdat
er geen causale samenhang met een bron bestaat. De verliezen die
tot de onverhaalbaarheid hadden bijgedragen mochten evenwel niet
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in de verliescompensatie worden betrokken. Het kwijtscheldingsvoordeel was "buiten-bronneli jk" en als zodanig dus onbelast.
Ook in andere gevallen blijkt de kwijtscheldingswinstvrijstelling, bezien tegen de achtergrond van het draagkrachtbeginsel in samenhang met de vermogensvdrgelijkingstheorie, te ruim

in haar jasje te zitten. Zo is een uit zakelijke overwegingen
geboren terugbetaling van kwijtgescholden bedragen aftrekbaar,
ongeacht de vraag of de kwijtscheldingswinst voordien was vrij-

gesteld, mits de bron dan nog bestaat (HR 27 juni 1973, BNB
1973/187). Ook indien de bedrijfsverliezen konden worden gecompenseerd, bijvoorbeeld met de vermogensinkomsten van de echtgenote, kan een eventuele kwijtscheldingswinstvrijstelling een
stuk van de totale winst onbelast laten (25).
De inbouw van de kwijtscheldingswinst als objectieve vrijstelling heeft in het jaar van kwijtschelding grote gevolgen
voor de omvang van het onzuivere inkomen en daarmee ook voor de
aftrekbare buitengewone lasten en giften en de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.
Het verdient de voorkeur de verliescompensatiemogelijkheden
te verruimen in plaats van moeizame reparatiemaatregelen te
treffen in de vorm van een objectieve vrijstelling. De kwijtscheldingswinstvrijstelling kan beter verdwijnen; zij heeft een
te ruwe werking. Voor zover deze faciliteit, steunend op de
strikte toepassing van de bronnentheorie, uitgaat boven de -uitgebreide- verliescompensatie, zou haar bestaan verdedigd kunnen
worden op basis van het welvaartbeginsel, inhoudende de maatschappelijke ondersteuning van in moeilijkheden verkerende ondernemingen. In dat geval kan men zich afvragen of subsidie- en
kredietverleningsregelingen daartoe niet meer ge#igende en beter
gerichte middelen zouden zijn.

10.3.5.

De stakingswinstvrijstelling.

Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zijn voordelen
behaald met of bij het geheel of gedeeltelijk staken van een onderneming tot een bedrag van f. 20.000 vrijgesteld. In de MvA
(blz.31 rk.) wordt deze vrijstelling (franchise) gerechtvaardigd

als een middel om geschillen te voorkomen en als compensatie
voor het feit dat in de bij staking behaalde winst een kapitaalselement schuil gaat.
Van
Dijck (26) heeft reeds geattendeerd op de zwakte van
deze argumentatie. Hij is wel geporteerd voor een stakingswinstvrijstelling die compensatie moet bieden voor de belastingheffing over het kapitaalselement in de winst, doch de omvang van
de vrijstelling moet dan afhankelijk zijn van de levensduur van
de onderneming.

Naar mijn mening zou de franchise als compensatie voor inflatoire belastingheffing echter mede moeten worden bepaald
door de omvang van het eigen vermogen. Over de functie van deze
vrijstelling als compensatie voor belastingheffing over kapitaalsbestanddelen kan analoog aan de opmerking van Hofstra in
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"Inflatieneutrale belastingheffing" worden gesteld
(27), dat in een inflatieneutrale winstberekening deze stakingswinstvrijstelling niet past. Correctie door de gegeven stakingswinstvrijstelling kan in dit verband nauwelijks als serieus alternatief worden beschouwd.
De omvang van de vrijstelling en de omstandigheid dat deze
per onderneming kan worden genoten, levert naar mijn mening een
zodanig grote inbreuk op de progressiegedachte, dat de door
Briill vermelde rechtsgronden (28) niet (meer) van voldoende gewicht zijn deze inbreuk te billijken. Haar functie, instrument
van het uitvoeringsbeginsel gericht op de voorkoming van geschillen van kleine omvang, gaat vanwege de complexiteit van de
vrijstelling verloren. Het tegendeel is eerder waar. De stakingsfaciliteiten roepen, omdat zij zijn toegespitst op de stakingswinst, extra uitvoeringstechnische problemen op rond de
vraag of er in casu sprake is van staking, en zo ja, wat als
stakingswinst moet worden aangemerkt, en wat als gewone jaarwinst. Aan een stakingswinstvrijstelling in de huidige vorm bestaat naar mijn mening geen behoefte.

zijn

rapport

10.3.6.

Spaarpremievrijstellingen

Ingevolge art. 8, letter e, Wet IB blijven de voordelen bestaande uit premies ingevolge de Jeugdspaarwet, de Algemene Premiespaarwet en de Wet Bezitsvormingsfonds onbelast. Op grond van de
Algemene Premiespaarwet kunnen thans geen nieuwe stortingen meer
worden verricht, zodat de objectieve vrijstelling voor deze premies een aflopende zaak is (29). De Jeugdspaarwet is van toepassing op jeugdigen van 15 t/m 20 jaar (30). Zij kunnen in geblokkeerde vorm spaargelden storten tot een maximaal bedrag van f.
480,- per jaar (1978) waarover een belastingvrije premie wordt
verkegen van 10%. De omvang van de objectief vrijgestelde premie
is dus gering.
De vrijgestelde premie ingevolge de Wet Bezitsvormingsfonds
kan worden genoten door elke meerderjarige ingezetene jonger dan
60 jaar, wiens inkomen de aanslaggrens van art. 64 Wet IB niet
heeft overschreden. De premie bedraagt 35% van de koopprijs van
de aangekochte spaareffecten, mits deze gedurende ten minste zes
kalenderjaren ononderbroken en onbezwaard werden aangehouden. De

premie wordt berekend over een koopprijs van ten hoogste f.
500,- per kalenderjaar.
Deze objectieve vrijstellingen appelleren duidelijk aan het

welvaartbeginsel, te weten de bevordering van de spaarzin. De
omvang van de objectieve vrijstelling is echter per belastingplichtige zo gering, dat niet gesproken kan worden van ernstige
aantasting van de draagkrachtgedachte. Omdat inmiddels is gebleken dat het aandeel van deze spaarvormen slechts een fractie is
van de totale gezinsbesparingen, is het de vraag of de welvaart
met dergelijke administratief bewerkelijke regelingen is gediend
(31).
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10.3.7.

Spaarloonvrijstellingen

Loon dat in geblokkeerde vorm wordt gespaard ingevolge een
spaarloonregeling, als bedoeld in art. 34a van de Wet LB ( 32),

is van heffing vrijgesteld. Via deze bepaling wordt bereikt dat
de tarieffaciliteit van artikel 34a Wet LB voor de inkomstenbelasting in stand blijft. Ingevolge dit artikel is over het
spaarloon 15% loonbelasting verschuldigd, welk bedrag echter
niet van de werknemer, doch van de werkgever geheven wordt. Buiten deze loonsomheffing is geen inkomstenbelasting of premieheffing meer verschuldigd. Voor de werknemer heeft de spaarloonregeling derhalve het karakter van een objectieve vrijstelling·
Deze objectieve vrijstelling kan slechts genoten worden
door de in dienstbetrekking staande werknemers, mits wordt voldaan aan de in art. 34a Wet LB onder lid 3 vermelde eisen en de
nadere voorwaarden, opgenomen in het Besluit bedrijfsspaarregelingen. Het spaarloon mag niet hoger zijn dan 2% van het voor
dat jaar geldende maximale premieloon voor de ziektewet.

Een soortgelijke regeling geldt voor premiespaarregelingen
en winstdelingsspaarrregelingen. Deze regelingen zijn objectief
van loonbelasting (en inkomstenbelasting (33)) vrijgesteld ingevolge art. 11 Wet LB tot een max. van f.750,- (1978). Bij een
premiespaarregeling spaart de werknemer een bepaald gedeelte van
het loon, waarover door de werkgever een premie wordt gegeven.
Wanneer de premiespaarregeling aan art. 11 Wet LB en aan het Besluit bedrijfsspaarregelingen voldoet, is de door de werkgever
over de gespaarde bedragen van de werknemer verleende premies
van heffing vrijgesteld. De beslissing om aan een premiespaarregeling deel te nemen kan door elke werknemer individueel worden
genomen. Bij een winstdelingsspaarregeling (en ook bij een
spaarloonregeling) verstrekt de werkgever geen premie, doch zijn

de bespaarde bedragen objectief vrijgesteld. Het besluit tot
deelname aan een winstdelingsspaarregeling kan per werknemer individueel worden genomen. Dit in tegenstelling tot de spaarloonregeling die als collectieve regeling kan worden gekarakteriseerd (34). De spaarloonregeling kan cumuleren met de premiespaarregeling en de winstdelingsspaarregeling, mits wordt deelgenomen met verschillende rekeningen (35). Voor de premiespaarregeling en winstdelingsspaarregeling geldt het gezamenlijke
maximum van f. 750,-.
De Premiespaarregeling Rijksambtenaren zal hier niet worden

besproken, en evenmin de regeling voor lagere publiekrechtelijke
lichamen.

Deze objectieve vrijstellingen zijn verleend met een beroep
op het welvaartbeginsel. Dit wordt duidelijk verwoord in de Memorie van Antwoord op het wetsontwerp houdende begeleiding van
spaarloon op het terrein van belasting en premieheffing:
"Een derde omstandigheid tenslotte, die geleid heeft tot de
wens het collectieve sparen van loon duidelijker vorm te geven,
is het feit dat macro-economisch bezien een voldoende hoog
spaarniveau alleen kan worden bereikt indien alle geledingen van
onze samenleving daartoe een bijdrage leveren" (36) . Kenmerkend
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voor al deze spaarregelingen is de omstandigheid dat de gelden
in geblokkeerde vorm moeten worden gespaard. De voorwaarden
waaraan moet worden voldaan zijn uitgewerkt in het Besluit bedrijfsspaarregelingen.
De inbreuk op de draagkrachtgedachte door deze vrijstellingen is beperkt. Het geblokkeerde spaarloon dat per jaar maximaal
kan worden gespaard is f.1122,30 (in 1978). Samen met de premiekan
maximaal
en
winstdelingsspaarregeling
spaarregeling
f.1122,30 + f.750,- = f.1872,30 buiten heffing blijven. In tabel
10.3 wordt het verschil in belasting en in gemiddelde belastingdruk aangegeven, indien maximaal wordt geprofiteerd van de premiespaarregeling (en winstdelingsspaarregeling) en het spaarloon
2% van het fiscale loon bedraagt. Deze belastingdruk wordt vergeleken met de situatie waarin alle onbelaste besparingen dn de
daarover door de werkgever verschuldigde belasting in de vorm
van direct beschikbaar loon zou zijn uitgekeerd.
Uiteraard hebben deze objectieve vrijstellingen ook nog invloed op de premiedruk. Dit niet onaanzienlijke verschil in verschuldigde belasting en premies bij deelname aan deze spaarrege-

lingen, wordt nog verscherpt door de omstandigheid dat ook de
renteaangroei onbelast blijft.
Tabel 10.3:
Belasting en gemiddelde belastingdruk m&t en zonder spaarfaciliteiten: (tarief 1978, tabel 4-0).

(1)

(2)

(3)

(4)

loon met spaar- loon zonder verschuldigde verschuldigfaciliteiten
spaarfacili- ib bij spaar- de ib zonder
teiten (37)
faciliteiten spaarfaciliteiten

20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000

21.210
31.440
41.670
51.900
62.040
72.040
82.040

2393
5453
9177
13925
19154
25054
31119

2647
5793
9725
14725
20189
26089
32256

(6)

(7)

(4)in

(6) min

(5)
(

3) in

%

van

%

van

(2)

(2)

11.28
17.34
22.02
26.83
30.87
34.78
37.93

12.48
18.43
23.34
28.37
32.54
36.21
39.32

(5)

1.20
1.09
1.32
1.54
1.67
1.43
1.39

Hoe nadrukkelijk de fiscale wetgever de spaarregelingen fiscaal wil begunstigen blijkt bij beleggingen in zgn. spaareffecten, die slechts aan bepaalde belastingplichtigen kunnen worden
afgegeven (zie 10.3.6). De bijzondere faciliteiten met betrekking tot deze spaareffecten zijn:
- vrijstelling van dividendbelasting wegens uitdelingen op de
door
de
bijzondere
beleggingsinstellingen
spaareffecten
(art. 4, eerste lid, Wet Div. bel. 1965 en Beschikking bijzondere beleggingsinstellingen);
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-

teruggaaf van dividendbelasting die is ingehouden op de opbrengst van effecten waartoe de houder van spaareffecten als
participant in een bijzonder beleggingsdepot gerechtigd is

-

vrijstelling van inkomstenbelasting voor hetgeen bij inkoop
door de instelling zelve van zulke aandelen wordt uitgekeerd
boven hetgeen op die aandelen is gestort (art. 44c Wet IB);
vrijstelling van kapitaalsbelasting voor de uitgifte van
spaareffecten (art. 37 letter b, Wet BvR en Ubbr);
vrijstelling van beursbelasting voor de aankoop en de verkoop van spaareffecten (art. 45, letter d, Wet BvR en Ubbr).

(art. 6 Uitv.besl. IB 1964);

-

-

Uit dit alles moge blijken dat de bezitsvorming als een
maatschappelijke wenselijkheid wordt ervaren. De wetgever heeft
zich nogal wat moeite getroost dit gewenste gevolg te bevorderen. Minitieuze regelingen zijn hiervan het gevolg. De spaarregelingen vormen een niet te verwaarlozen inbreuk op de draagkrachtgedachte. Deze inbreuk wordt gerechtvaardigd met een verwijzing naar het welvaartbeginsel. Opvallend is dat het accent
is verschoven van individuele naar collectieve spaarvormen. Dit
is ook het geval in het wetsontwerp betreffende de aanspraak van
werknemers op de vermogensaanwas van de ondernemingen waarin zij
werkzaam zijn (38), waarbij nauwe aansluiting is gezocht bij de
spaarloonregeling. De aanspraak omvat 3% van het premieplichtig
loon.

Ook voor deze regeling geldt dat de administratieve beslommeringen dermate groot zijn, dat het welvaartbeginsel maar matig
wordt gediend. Een meer algemene spaarfaciliteit zou de voorkeur
verdienen, als het welvaartbeginsel noopt tot het inbouwen van
dergelijke faciliteiten. De Algemene Bijstandswet is echter een
belangrijke tegenkracht. De aanwezigheid van spaargelden verkleint immers de aanspraken ingevolge deze wet, waardoor besparingen in hun algemeenheid extra worden belast.

10.3.8.

Inkomsten uit consumptiegoederen

In artikel 26, eerste lid, letter a, Wet IB worden expliciet
vrijgesteld de voordelen getrokken uit roerende goederen, andere dan woonschepen, voor zover deze in eigen gehruik zijn. Deze
objectieve vrijstelling houdt verband met de beperkte afbakening
van het inkomensbegrip. Deze materie is in het voorgaande hoofdstuk aan de orde geweest. Daartoe kan worden verwezen naar de §
9.3.3. en § 9.3.4.

10.3.9.

Periodieke uitkeringen in de familiesfeer

Periodieke uitkeringen en verstrekkingen behoren ingevolge art.
26, eerste lid,

letter c, Wet IB niet tot de inkomsten uit ver-

mogen, indien de genieter bloed- of aanverwant is in de rechte
lijn of in de tweede graad van de zijlinie, tenzij zij de tegen294

waarde voor een prestatie vormen. Evenmin zijn de termijnen van
deze periodieke uitkeringen of verstrekkingen als persoonlijke
verplichting aftrekbaar.
Deze objectieve vrijstelling hangt samen met de gekozen beperkte fiscale inkomensconceptie. In het licht van de leer van
het bronnenstelsel, waarin slechts inkomen ontstaat door de gerichtheid op het maatschappelijke verkeer, is deze vrijstelling
wel verklaarbaar. In de vermogensvergelijkingstheorie is een
dergelijke vrijstelling niet in te passen. Het maakt immers voor
de omvang van het inkomen geen verschil of een dergelijke uitkering afkomstig is van een familielid, een willekeurige derde of
de staat. In de huidige wet is de benadering van het inkomensbegrip vanuit het bronnenstelsel in art. 26, letter c, Wet IB geaccentueerd door de toevoeging "tenzij zij de tegenwaarde voor

een prestatie vormen". Ook wanneer de uitkeringen voortvloeien
uit het familierecht blijft de objectieve vrijstelling van art.
26, letter c, Wet IB van kracht, tenzij deze uitkering een alimentatie-uitkering betreft aan de gewezen echtgeno(o)t(e) of de
echtgenote waarvan men van tafel en bed gescheiden is.
De consequentie hiervan is dat bepaalde verstrekkingen kunnen worden aangemerkt als buitengewone lasten wegens uitgaven
tot voorziening in het levensonderhoud van genoemde verwanten,
zonder dat de ontvangsten kunnen worden belast als inkomsten in
de zin van de inkomstenbelasting. Deze inbreuk op de systematiek
van het draagkrachtbeginsel dat overheveling van draagkracht gevolgen moet hebben voor de ontvanger dn de betaler zou worden
voorkomen als artikel 26, letter c, Wet IB zou worden ge@limineerd (zie § 9.3.6).
Het "bezwaar" dat dit kan leiden tot inkomensoverheveling
van de ene belastingplichtige naar de andere belastingplichtige
ge in familieverband is niet reuel. Wanneer een zodanige overheveling plaatsvindt, leidt dit immers ook tot wijziging van de
feitelijke draagkracht. Overheveling naar minderjarige kinderen
in gezinsverband om belastingbesparende redenen heeft fiscaal
geen effekt vanwege art.5 Wet IB, zodat in gezinsverband geen
oneigenlijk gebruik te vrezen valt. Overheveling naar meerderjarige kinderen om fiscale redenen is slechts dan interessant als
de marginale inkomsten- en premiedruk van de 66n beduidend afwijkt van die van de ander. Bij een meer gelijk marginaal tarief
vormt de eliminering van art.26, letter c, Wet IB derhalve geen
probleem. Bij een progressief marginaal tarief of in relatie met
overdrachten aan buitenlanders kan art.26, letter c, Wet IB w61
een functie hebben. In een echte draagkrachtheffing hoort dit
artikel echter niet thuis.

10.3.10. Onbelaste renteaangroei bij kapitaalverzekeringen

De rente begrepen in kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering
waarvoor gddn koopsom is gestort is ingevolge art. 26, eerste
lid, letter b, Wet IB onbelast indien de uitkering plaatsvindt
tengevolge van overlijden v66r het bereiken van de leeftijd van
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72 jaar (39). Komt een kapitaalsverzekering tot uitkering, anders dan ten gevolge van overlijden, dan is de renteaangroei
onbelast, tenzij voor de kapitaaluitkering een koopsom werd
betaald.

In art. 25, eerste lid, letter c, Wet IB wordt het begrip
"koopsom" ruim geinterpreteerd. Er is sprake van een koopsom,
indien ter zake van de verzekering gedurende minder dan 12

jaar jaarlijkse premies zijn voldaan. Ter voorkoming van ontwijking van deze bepaling is voorts de afwijking tussen de minimum- en maximumpremies gebonden aan een limiet die afhankelijk is van de looptijd van de verzekering. Wordt deze limiet
overschreden, dan wordt aangenomen dat er een koopsombetaling
heeft plaatsgevonden.
Verzekeringscontracten met een looptijd van tenminste
twaalf jaren hebben naar het oordeel van de fiscale wetgever

zo zeer een risiko-karakter dat de renteaangroei buiten de
fiscaleinkomensdefinitie behoort te blijven. Dergelijke polissen plegen veelvuldig te worden afgesloten in samenhang met en
ter aflossing van een hypotheek.
Zou de wetgever zich hebben laten leiden door het draagkrachtbeginsel, dan zou hij hierin geen reden hebben gevonden
voor het onbelast laten van deze renteaangroei. Evenals alle
andere inkomstenbestanddelen levert de renteaangroei bij uitkering verteerbaar inkomen op. Ook dringt zich de vergelijking
op met pensioenovereenkomsten, waarbij de renteaangroei w61
wordt belast. Het verdient derhalve aanbeveling deze renteaan-

groei in overeenstemming met het brede inkomensbegrip niet
langer onbelast te laten.

10.3.11. Kinderbijslag en kindertoelage

De objectieve vrijstelling van de uitkeringen ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet en de Kinderbijslagwet voor kleine
zelfstandigen is neergelegd in art. 30a Wet IB. De uitkeringen
ingevolge de kinderbijslagwet voor loontrekkenden zijn objectief vrijgesteld ingevolge art. 11, eerste lid, letter e, Wet
LB. De kinderbijslag en de kindertoelage kan niet geisoleerd
worden beschouwd van de regeling voor kinderaftrek. In de beleidssfeer staat derhalve meestal het gecombineerde, zgn. KBAeffekt centraal. In dit kader is het te billijken dat de wetgever heeft gekozen voor de objectieve vrijstelling waardoor

wordt bereikt dat het KBA-effekt een netto karakter krijgt
(40).

Het gevaar van deze benadering is dat onvoldoende rekening
wordt gehouden met soortgelijke kindergelduitkeringen die worden verkegen uit buitenlandse dienstbetrekking. Het KBA-effekt
kan dan niet meer door de Nederlandse wetgever worden afgebakend. Deze buitenlandse kindergelden worden in tegenstelling
tot de soortgelijke Nederlandse uitkeringen wdl in het belastbare inkomen begrepen (HR 30 maart 1977, BNB 1977/119). Ingevolge de Res. 25 februari 1974, BNB 1974/90, is art. 6 Uitv.
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besch. IB van toepassing op uitkeringen van Belgisch kindergeld. Deze regeling voorziet per 1 januari 1979 in een verhoging van de belastingvrije som met f. 550,- indien recht bestaat op kinderaftrek voor drie of meer kinderen. Deze verhoging wordt vermeerderd met f. 1800,- voor ieder kind boven het
tweede waarvoor kinderaftrek wordt genoten. Na 1 januari 1980
zal dit geschieden in de vorm van een buitengewone-lastenregeling.

In de gevallen waarin gddn sprake is van buitengewone lastenaftrek blijkt door deze compensatieregeling het verschil in
belastbare som (en dus ook in belasting) tussen de grensarbeider en zijn in Nederland werkzame collega met hetzelfde inko-

men (i.c. loon + kinderbijslag) gering te zijn. In gevallen
waarin sprake is van buitengewone-lastenaftrek kunnen echter
aanmerkelijke verschillen optreden, omdat de Belgische kinderbijslag, anders dan de Nederlandse, het onzuivere inkomen verhoogt en dus ook de drempelaftrek bij de buitengewone lasten.
Het verdient aanbeveling de wet zodanig aan te passen dat
inkomsten en verstrekkingen die naar hun aard soortgelijk zijn

aan de uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Algemene
Kinderbijslagwet en de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden
met de inkomsten en verstrekkingen uit de genoemde wetten gelijk worden gesteld voor zover deze inkomsten en verstrekkingen de aanspraak die de overigens in dezelfde omstandigheden
verkerende in Nederland werkzame verzekerden hebben niet te
boven gaan. Artikel 53, vierde lid, Wet IB dient overeenkomstig te worden aangepast (41).

Op deze wijze zou op een meer eenvoudige en meer rechtvaardige wijze inpassing van de grensarbeiders in het heffingsysteem worden verkregen. De Belgische kinderbijslag wordt dan

slechts in het onzuivere inkomen opgenomen, voor zover deze
uitkering de Nederlandse kinderbijslag overtreft. De uitkerin-

gen uit Belgit moeten dus steeds gerelateerd worden aan de
aanspraak op kinderbijslag in Nederland die over dezelfde periode belastingvrij zou worden verkregen. Soortgelijke regelingen kunnen worden getroffen voor andere kindergelden die in
Nederland worden belast, zonder dat ter zake aanspraak bestaat
op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

10.3.12. Objectieve vrijstellingen in de loonbelasting

Omdat ingevolge art. 22, tweede lid, Wet IB het loonbegrip
moet worden opgevat overeenkomstig de wettelijke bepalingen
van de loonbelasting, zijn de in de laatstgenoemde wet opgeno-

men objectieve vrijstellingen ook van kracht voor de inkomstenbelasting. Ik ga voorbij aan de problematiek van de kostenvergoedingen. Deze vergoedingen behoren uiteraard, voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van
noodzakelijke kosten die de werknemer in zijn dienstbetrekking
heeft te maken, niet tot het loon. Kostenvergoedingen hebben
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evenwel soms het karakter van verkapt loon. Deze problematiek
is reeds in 6 9.3.4 aan de orde gesteld.
De bepaling dat uitkeringen tot dekking van de kosten van
een opleiding of studie voor een beroep van de werkgever alsmede verstrekkingen ten behoeve van zodanige opleiding of studie, niet tot het loon behoren (art.11, tweede lid, letter d,
Wet LB) is opgenomen uit doelmatigheidsoverwegingen. De ratio
is gelegen in het streven naar administratieve vereenvoudiging
door te voorkomen dat enerzijds de uitkeringen en verstrekkingen bij het loon zouden moeten worden geteld en anderzijds de
studiekosten als buitengewone lasten van de werknemer in aanmerking zouden moeten worden genomen (42). In het arrest van
de HR van 24 december 1969, BNB 1970/60 wordt cumulatie van de

objectieve vrijstelling met de aftrek als buitengewone last
afgewezen met een beroep op de wetsgeschiedenis. Dit arrest
geeft een aanvulling die het systeem sluitend maakt. Hollander
wijst in zijn noot op dit arrest terecht nog op de onevenwichtigheid wegens de beperking van de aftrek door drempels in de
buitengewone-lastenaftrek. In de huidige wettelijke regeling
is het belang hiervan nog maar zeer gering, zodat het gestelde
doel, het op eenvoudige wijze uitvoeren van de belastingwetgeving, op een verantwoorde manier wordt bereikt.
Uitkeringen die niet tot het normale regelmatig verstrekte
loon behoren, zoals gratificaties ter gelegenheid van verjaardagen en van jubilea en andere dergelijke voordelen, mits zij
van betrekkelijk geringe betekenis zijn, worden niet als loon
aangemerkt. In artikel 12 van de Uitv.Besch. LB 1972 wordt deze bepaling nader uitgewerkt. Voor dienstjubilea en bij bedindiging van de dienstbetrekking is de objectieve vrijstelling
afhankelijk van de diensttijd en het maandloon. De uitkeringen
en verstrekkingen ineens ter gelegenheid van een dienstjubileum van de werknemer en bij het beMindigen van zijn dienstbetrekking is objectief vrijgesteld voorzover de waarde daarvan
niet overtreft bij een diensttijd van ten minste:

-

10
20
30
40
50

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

:
:
:
:
:

een kwart van het loon over een maand;
een loon over een maand;
anderhalf maal het loon over een maand;
twee maal het loon over een maand;
twee maal het loon over een maand;

Uitkeringen en verstrekkingen ineens ter gelegenheid van het
huwelijk van de werknemer zijn vrijgesteld voor zover de waarde daarvan niet de helft van het loon over een maand overtreft.

Geschenken ter gelegenheid van:
- algemeen erkende feestdagen en het Sint Nicolaasfeest;
- een jubileum van de inhoudingsplichtige;

-

de

verjaardag en andere persoonlijke feestdagen van de

werknemer;

zijn vrijgesteld voor zover de waarde daarvan f.70,- (1979)
per gelegenheid niet overtreft.
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De onbelastbaarheid van deze uitkeringen vormt een inbreuk
op de heffing naar draagkracht zonder dat er motieven voor deze inbreuk worden aangedragen. Naar mijn mening zijn deze uitkeringen uitgezonderd op grond van een grotendeels verouderde
visie op de dienstbetrekking, waarin aan de werkgever nog pa-

triarchale eigenschappen worden toegedicht. Thans zijn deze
uitkeringen zodanig geinstitutionaliseerd dat van liberaliteit geen sprake meer is. Voor een objectieve vrijstelling is
geen plaats meer, althans zeker niet voor de geschenken ter
gelegenheid van de jaarli jkse terugkerende feestdagen. De om-

vang die deze vrijstelling kan aannemen moet trouwens niet
worden onderschat. Deze bedraagt bij maximale benutting tenminste 11 x f.70,- per jaar (43).
Art.12, letter e, f, h en i, Uitv.besch.LB omvat de objec-

tieve vrijstelling van een aantal draagkrachtondersteunende
uitkeringen in de primaire sfeer. Omdat van deze uitkering in
beginsel geen draagkrachtverhogende invloed uitgaat, is het
terecht dat deze uitkeringen objectief worden vrijgesteld. Deze vrijstellingen werken ook door in de sociale verzekeringswetten. De onderhavige bepalingen in de uitvoeringsbeschikking
zijn:

1. art. 12e: uitkeringen en verstrekkingen tot dekking van op
de werknemer drukkende kosten ter zake van ziekte, invaliditeit en bevalling van de werknemer, zijn echtgenoot, zijn
eigen en aangehuwde kinderen en pleegkinderen en zijn
bloed- of aanverwanten in de rechte linie of in de tweede
graad van de zijlinie, behoudens vergoedingen ter zake van
premies voor een ziektekostenverzekering en uitkeringen en

verstrekkingen die naar aard en omvang overeenkomen met
uitkeringen ingevolge de Ziekenfondswet. Deze bepaling
overeen met art. 3Oa Wet IB waarin de inkomsten in de
van bepaalde inkomsten en verstrekkingen ingevolge de
worden vrijgesteld.
2. art. 12 f: eenmalige uitkeringen en verstrekkingen ter

komt
vorm
AWBZ
zake

van overlijden van de werknemer, zijn echtgenoot of zijn
eigen en aangehuwde kinderen en pleegkinderen, voor zover
deze niet overtreffen driemaal het loon over een maand.
3. art. 12 h: uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van
door de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking geleden schade aan of verlies van persoonlijke goederen.
4. art. 12 i: uitkeringen en verstrekkingen die de werknemer
ontvangt uit een fonds, tot welks middelen de inhoudings-

plichtige gedurende de laatstverlopen vijf kalenderjaren
evenveel of minder heeft bijgedragen dan de bij het fonds
betrokken werknemers, tenzij die uitkeringen geschieden ingevolge een aanspraak die niet tot het loon behoort.
Ook hier geldt dat de aldus objectief onbelast gebleven
uitkeringen aan de werknemer, bij hem bij de besteding ervan
niet kunnen leiden tot een buitengewone-lastenaftrek. Dit is
gebleken in de uitspraak van het Hof Leeuwarden van 29 april
1976, BNB 1977/228 en in de uitspraak van het Hof 's-Hertogen299

bosch, 22 oktober 1976, VN 1978 pag. 315. In laatstgenoemde
uitspraak overweegt het Hof: "..dat immers de vrijstellingsbepaling van artikel 12, aanhef en letter f, van de Beschikking
steunt op artikel 1 1, tweede lid, aanhef en letter c, van de
Wet op de loonbelasting 1964, betrekking hebbende op uitkeringen en verstrekkingen tot dekking van bijzondere kosten van de
werknemer ter zake van ziekte, invaliditeit, bevalling of

sterfgeval; dat, nu de onderhavige kosten van lijkbezorging
ten bedrage van f. 2847,55 geheel uit de ontvangen uitkering
kunnen worden bestreden, die kostdn niet op de belanghebbende
drukken en derhalve niet tot haar buitengewone lasten kunnen
worden gerekend;..".
In zijn arrest van 5 april 1978, BNB 1978/180, verklaart
de HR de beperking in art. 12 i in de tekst v66r 1979 "andere
dan die ter zake van bevalling, ziekte en invaliditeit" onverbindend. Hierdoor werd de mogelijkheid geopend te komen tot
een vorm van onderlinge werknemersziektekostenverzekeringen,
die - zonder dat dit leidt tot een belast loonbestanddeel kunnen worden gesubsidieerd door de werkgever tot de helft van
de werknemersbijdragen. Dit zou strijdig zijn met het draagkrachtbeginsel. Een dergelijke werkgeverssubsidie dient inbeginsel gelijk te worden gesteld met een belaste aanspraak. Inmiddels is een wetsontwerp ingediend dat het aan de Minister
mogelijk moet maken aan de vrijstellingen van art. 11 Wet LB
nadere voorwaarden te verbinden.Hiermee wordt beooqd de thans
ontstane rechtsongelijkheid op te heffen.
Artikel 11, tweede lid, letter f, Uitv.besch. LB heeft een
forfaitair karakter, waardoor de uitkering mogelijk niet met
de werkelijk gemaakte of te maken kosten overeenkomt. De inbreuk die hierdoor mogelijk ontstaat op de belastingheffing

naar draagkracht kan met een beroep op het beginsel van de
doelmatige uitvoering worden gerechtvaardigd.
Dat de grenslijn tussen een tarieffaciliteit, een objectieve vrijstelling en een waarderingsvoorschrift niet scherp
te trekken is, leert artikel 15, tweede lid, letter b, Uitv.
besch. LB, alwaar de waarde van regelmatig bij de betaling van

het loon verstrekte vakantiebonnen en vakantietoeslagbonnen
wordt gesteld op 60% van de nominale waarde van die bonnen. De

ratio van de bepaling is hierin gelegen, dat zonder nadere
voorziening de betaling van vakantiegeld in deze vorm zou leiden tot progressienadeel. Het loon is in plaats van over 52
weken over 48 weken verdeeld, hetgeen leidt tot verzwaring van

de progressie in het tarief. Hiervoor biedt de vrijstelling
compensatie.

Deze ratio zou echter slechts voldoende grond opleveren
voor een tegemoetkoming, indien de loonbelasting eindheffing
zou zijn. In andere gevallen heeft de objectieve vrijstelling
ter grootte van 40% van de vakantie- en vakantietoeslagbonnen
geen reden van bestaan. Het genoemde artikel 15, tweede lid,
letter b, Nitv.besch. LB. is dan ook in strijd met de heffing

naar draagkracht. De tegemoetkoming zou beter beperkt kunnen
blijven tot de loonbelastingsfeer en zou beter gegoten kunnen
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worden in een tarieffaciliteit dan in een waarderingsvoorschrift dat een objectieve vrijstelling camoufleert. De ongerechtvaardigd gunstige effekten die de 60%-regeling heeft op
de premieheffing van de sociale verzekeringen blijven dan
eveneens achterwege (44).
Krachtens resolutie gelden nog als bijzondere vrijstelling
de waarde van de zgn. "rokertjes" aan werknemers in de tabak(verwerkende)industrie (Res. 30 mei 1941, nr. 101) en de waarde van de door de werkgever aan zijn werknemers verleende kortingen bij bestedingen in het bedrijf van de werkgever, mits
de kortingen zich beperken tot datgene wat de werknemer voor
gebruik of verbruik ten behoeve van zichzelf of van zijn gezin
nodig heeft (Res. 26 juni 1942, nr. 46). Deze vrijstellingen
kunnen echter niet door draagkrachtoverwegingen worden gedragen.

10.3.13. Loonbelasting als eindheffing

Wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, wordt geen
aanslag inkomstenbelasting opgelegd en is de loonbelasting
eindheffing. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde inkomstenbestanddelen niet in het belastbare inkomen worden begrepen, omdat zij geen deel uitmaken van het zuivere loon. Ook kan dit
tot gevolg hebben dat loonbestanddelen die naar de tabel voor
bijzondere beloningen worden belast, hierdoor een tarieffaciliteit kunnen genieten. Zo worden tantidmes, gratificaties en
andere beloningen die in de regel slechts eenmaal of eenmaal
's jaars worden toegekend belast naar de tabel voor bijzondere
beloningen. Het belastingpercentage komt overeen met het
schijventariefpercentage bij een belastbare som, afgeleid uit
90% van het jaarloon (45). Het overwerk]oon mag eveneens volgens deze tabel worden belast.
Als jaarloon geldt:
a) ingeval de werknemer over het gehele voorafgaande kalenderjaar van de inhoudingplichtige loon heeft genoten: het in
dat jaar genoten loon;
b) ingeval de werknemer over een gedeelte van het voorafgaande
kalenderjaar van de inhoudingsplichtige loon heeft genoten:
het tot een jaarloon herleide bedrag van het in dat jaar
genoten loon;

c) in andere gevallen: het in het kalenderjaar te genieten
loon, indien over het gehele jaar van de inhoudingsplichtige loon zou worden genoten.

Indien deze globale methode in het voordeel van de loontrekker
is, blijft correctie achterwege zolang de loonbelasting eindheffing is. Is de globale methode in het nadeel van de loontrekker, dan kan hij, als hij aan de voorwaarden van artikel
63a of artikel 65 Wet IB voldoet, om een inkomstenbelastingaanslag verzoeken.
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De loonbelasting als eindheffing leidt tot het insluipen
van een aantal grofheden, zoals het onbelast blijven van het
voordeel in de vorm van de beschikbaarstelling van een personenauto (46), de onbelastbaarheid van inkomsten die geen loon
vormen (47), de vaak beperktere inbouw van het reiskostenforfait, mutaties in de belastingvrije som van de loontrekker
tijdens het kalenderjaar, etc. Hier staan rechtvaardigheid en
doelmatigheid met elkaar op gespannen voet. Op rechtvaardigheidsgronden zou elke belastingplichtige in de inkomstenbelastingheffing moeten worden betrokken. De doelmatigheid eist
echter een meer beperkte groep belastingplichtigen voor de
heffing van de inkomstenbelasting (48, 49).
Slechts als de druk van de inkomstenbelasting niet te
sterk afwijkt van de druk van de loonbelasting, is het verantwoord aan de doelmatigheid voorrang te geven. In tabel 10.4
blijkt dat het drukverschil naarmate de aanslaggrens dichter
wordt genaderd toeneemt. De gemiddelde belastingdrukverschillen stijqen tot maximaal 1,5% van het belastbare inkomen. Omdat maximaal f.600,- niet aan de loonbelasting onderworpen bestanddelen van het onzuivere inkomen onbelast blijven op grond
van art. 64 Wet IB, kan dit verschil nog iets toenemen. De
verschillen zijn echter niet van zodanige aard dat men kan
spreken van een ernstige aantasting van het draagkrachtbeginsel.
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Tabel 10.4.: Verschuldigde belasting ingevolge de loonbelasting, vergeleken met de inkomstenbelasting (tarief 4-0; 1978).

(1)

tabelloon
per maand

(2)

(4)

(3)

ingeh.AOW/
AWW over

idem als
(2) voor

(1)per jr.

loonbel.

(5)

(6)

(7)

vakantie- jaarloon AOW/ loonAWW bel.
geld 7%
over over
(4)

(3)

+

(9)

(10)

(11)

belastb. verschuld. (10)ink.

ib.

(8)

(7)

(4)

1357

-

840

12840

93

-

1250

1704

578

1050

16050

116

1500

2040

1072

1260

19260

1750

2378

1670

1470

22470

2000

2728

2337

1680

1000

(8)

-

10671

214

214

177

755

13383

756

1

139

206

:278

16068

1310

32

163

327

1997

18893

2045

48

25680

186

374

2711

21718

2779

68

28890

209

421

3424

24543

3586

162

2250

3078

3003

1890

2500

3427

3778
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233

550

4328

27368

4490
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2750

3765

4572

2310
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5177

30192

5394

217

3000

4100

5358

2520

38520

279

660

6018

33017

6298

280

3250

4435

6142

2730

41730

303

715

6857

35842

7393

536

3500

4770

7051

2940

44940*

240

961

8012

38930

8629

617*

3750

5010

8072

3150

48150*

-

1030

9102

42140

9913

811*

4000

5010

9188

3360

51360*

-

1249 10437

45350

11450

1013*

* loonbelasting is geen eindheffing.
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Het verschil tussen loon- en inkomstenbelastingdruk kan
echter sterk toenemen indien de aan inhouding van loonbelasting onderworpen inkomsten gelijktijdig van mder dan &&n inhoudingsplichtige worden ontvangen. Artikel 65, eerste lid,
letter a, Wet IB bepaalt derhalve dat de aan inhouding van
loonbelasting onderworpen inkomsten over tijdvakken welke langer dan een maand samenvallen, uit meer dan 66n dienstbetrekking of van mddr dan een inhoudingsplichtige zijn genoten, tevens aan de inkomstenbelasting worden onderworpen. Deze beperking van de regel "loonbelasting is eindheffing" geldt niet,
indien de aan inhouding van loonbelasting onderworpen uitkeringen door de tweede inhoudingsplichtige uitkeringen zijn ingevolge de Algemene Bijstandswet, uitkeringen ingevolge de Beschikking individuele huursubsidie, uitkeringen uit een stakingskas of loonsuppletie-uitkeringen ingevolge de werkloosheidswet of Wet Werkloosheidsvoorziening, e.d. (51). In de gevallen dat de uitkering samenloopt met een vrij normaal arbeidsinkomen, doch de inhouding op de aanvullende uitkering

vrij laag is, zoals bij de ABW het geval is (52) wordt de
spanning tussen de loon- en inkomstenbelastingdruk te groot.
Dit kan bij neveninkomsten groter dan f.600,- tot problemen
leiden. Bij de inhoudingen op de huursubsidie wordt deze spanning door de hoge inhouding van loonbelasting beter ingedamd
(53). De reeds genoemde ongelijke regeling voor het privdgebruik van de personenauto van de werkgever door de werknemer
brengt onnodig een extra spanning teweeg tussen de inkomstenen loonbelasting.

10.4

ONDERNEMERS EN NIET-ONDERNEMERS

10.4.1.

Het ondernemerschap

De ondernemer onderscheidt zich van de overige belastingplichtigen doordat op hem speciale bepalingen van toepassing zijn.

Deze vloeien voort uit de omstandigheid dat "ieder, die een
bedrijf uitoefent, verpligt (is) van zijn vermogenstoestand en
van alles, wat zijn bedrijf betreft, naar de eischen van zijn
bedrijf aanteekening te houden op zoodanige wijze, dat uit de
gehouden aanteekeningen te allen tijde zijne regten en verpligtingen kunnen worden gekend" (art. 6 eerste lid W.v.K).
Ingevolge artikel 47 AWR is ieder gehouden aan de inspecteur
boeken en andere bescheiden waarvan de kennisneming van belang
kan zijn voor de vaststelling van de feiten welke invloed kunnen hebben op de belastingheffing te zijnen aanzien, desgevorderd ter inzage te verstrekken. Nu op deze wijze in de AWR de
plicht tot het voeren van een boekhouding uit het W.v.K. werd
overgenomen, weliswaar met verzwaring van de te stellen eisen,
was de mogelijkheid tot controle in ruime mate aanwezig en kon
de eerste stap worden gezet in de richting van een inkomensbegrip op basis van de vermogensvergelijkingstheorie door toepassing van de techniek van inkomensbepaling door vermogens304

vergelijking. Winst, de opbrengst van de bron onderneming uit
onderneming, kon daardoor een subjectief karakter krijgen.
In artikel 6 Wet IB wordt de winstgenieter als volgt aangewezen: Winst uit onderneming geniet hij voor wiens rekening
een onderneming wordt gedreven, daaronder begrepen hij die,
anders dan als aandeelhouder, medegerechtigd is tot het vermogen van een onderneming. In WFR 5295/1976 heb ik er op gewezen
dat de categorie "medegerechtigden tot het vermogen van een
onderneming" betrekking heeft op het ondernemingsbegrip in objectieve zin, terwijl voor de feitelijke ondernemer slechts
zijn eigen ondernemingsvermogen, het subjectieve ondernemingsbegrip, relevant is. De fictieve uitbreiding in art. 6 Wet IB
schakelt dus gelijk wat in wezen ongelijk is. Op deze problemen en op de vraag welke de constituerende elementen van het
ondernemerschap zijn, zullen we thans niet verder ingaan. Wij

zullen ons hier beperken tot een onderzoek of, en zo ja in
hoeverre, de belastingdruk voor de ondernemers afwijkt van de
belastingdruk van de niet-ondernemers.
De kwalificatie "ondernemer" leidt ertoe dat voor hem speciale winstbepalingsvoorschriften gelden. Deze zijn opgenomen
in de artt. 6 t/m 20 Wet IB. Voorts is van belang dat ingevolge art. 5, eerste lid, letter a Wet IB de winst uit een door
de vrouw feitelijk gedreven onderneming en de aan deze winst

toe te rekenen toevoegingen aan en de afnemingen van haar

oudedagsreserve bij haar worden belast. Ingevolge art. 5,
tweede lid, Wet IB wordt een nader voorgeschreven aandeel van
de naar de gewone tabel belaste winst van de onderneming van
de man aan de medewerkende echtgenote toegerekend. Deze aangelegenheden zijn reeds besproken in § 10.2.2. De conclusie aldaar was dat de ondernemer doorgaans meer mogelijkheden heeft
om binnen het gezin te komen tot een gunstigere verdeling van
het inkomen.
Een andere faciliteit die verbonden is aan het ondernemer-

schap is de oudedagsreserve. De wet stelt dat de belastingplichtige die winst uit onderneming geniet een oudedagsreserve
kan hebben (54). Voorwaarde is echter dat hij een positief ondernemingsvermogen heeft. De oudedagsreserve is een fictieve
vermindering van het inkomen. In § 10.4.2 zal nader op de verhouding tussen de draagkracht en de oudedagsreserve worden ingegaan.

Door de Wet investeringsrekening is aan de inkomsten- en
vennootschapsbelasting een nieuw hoofdstuk SA toegevoegd, dat
uitsluitend betrekking heeft op de ondernemer. De verschuldigde belasting wordt verminderd met de investeringsbijdragen en
vermeerderd met de desinvesteringsbetalingen· Deze bijdragen

en betalingen vormen een belangrijke inbreuk op het draagkrachtbeginsel. In 4 10.4.3 zal de verhouding tussen de investeringsfaciliteiten en de draagkracht nader worden besproken.

Bij Wet van 26 maart 1975 is de tijdelijke zelfstandigenaftrek voor kleinere zelfstandigen ingevoerd. De aftrek kan
worden genoten door een bepaalde categorie winstgenieters. De
305

effekten hiervan op de draagkracht komen in §

10.4.4 aan de

orde.

Ook in de vermogensbelasting is de status van de ondernemer niet zonder belang. De belangrijkste tegemoetkoming is
neergelegd in art. 7, tweede lid, Wet VB, waarin wordt bepaald: "Ten aanzien van de belastingplichtige voor wiens rekening een of meer ondernemingen worden gedreven, daaronder begrepen hij die anders dan als aandeelhouder medegerechtigd is
tot het vermogen van een of meer ondernemingen, blijft het in
die onderneming of die ondernemingen belegde vermogen tot een

bedrag van ten hoogste f. 90.000,- buiten aanmerking". Deze
vrijstelling is als voorlopige regeling ingevoerd in afwachting van te nemen beleidsbeslissingen gericht op rechtvaardiger inkomens- en vermogensverhoudingen, waarbij het naar de
mening van de bewindslieden geen betoog behoeft dat er aanleiding is bij hervormingen op het gebied van de vermogensbelasting aandacht te geven aan het specifieke karakter van het in
de eigen onderneming belegde vermogen, met name door de binding van dit vermogen aan de onderneming (55). In het inmiddels ingediende wetsontwerp 15.905 wordt deze vrijstelling
verruimd tot maximaal f.250.000. Deze tegemoetkoming houdt
kennelijk verband met de overweging dat het ondernemingsvermogen dermate gebonden is, dat het in mindere mate draagkrachtverhogende werking heeft (56). Belicht tegen de achtergrond
van de vrijstelling voor pensioenaanspraken is deze vrijstelling niet te groot. Het verdient evenwel de voorkeur in beginsel alle vermogensbestanddelen integraal te belasten en de be-

lastingvrije sommen aan te passen. Ook zou overwogen kunnen
worden de vrijstelling te beperken tot de opgebouwde oudedagsreserve. Als tegemoetkoming voor de ondernemers in het kader
van een inflatieneutrale belastingheffing, ter compensatie van
de verschillen tussen ondernemers en nietondernemers die ont-

staan omdat

de

ondernemer belasting moet betalen over de

schijnwinst, is art. 7, tweede lid, Wet VB een te weinig doelgericht instrument. Andere bepalingen in de vermogensbelasting

voor de ondernemer blijven hier buiten bespreking, omdat de
grillige effekten op de draagkracht ons zouden nopen tot uitvoerige beschouwingen die ons zouden voeren tot buiten het bestek van deze studie.
Naast de bepalingen opgenomen in art. 5, 6 t/m 20, afdeling 5a van hoofdstuk II en hoofdstuk VA Wet IB is voor de ondernemer nog van belang het autokostenforfait van artikel 42,

tweede lid, Wet IB en het huurwaardeforfait van de ondernemingswoning uit art. 42a, zevende lid, Wet IB. Deze forfaitaire regelingen komen hierna in 5 10.12 als zodanig aan de
orde. De anti-misbruikbepaling in art. 59a Wet IB wordt bij de
stamrechtfaciliteiten besproken.
De winstbepalingsregels betreffen de totale winstconceptie, alsook de jaarwinstconceptie. De fiscale wetgever heeft
de totale winst gedefinieerd als het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit onderneming (art. 7, Wet IB). Omdat de tota306

le winstconceptie van nominalistische aard is, omvat dit ruime
winstbegrip ook de schijnwinst. In 4 10.4.5 zal deze nominalistische winstconceptie verder worden behandeld. De in een
kalenderjaar genoten winst wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik, met inachtneming van een bestendige gedragslijn
welke onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst en welke
slechts gewijzigd kan worden indien goed koopmansgebruik dit
rechtvaardigt. Het goede koopmansgebruik als criterium voor de
jaarwinstbepaling is gebaseerd op een drietal beginselen, te
weten: het beginsel van de oorzakelijke toerekening, het beginsel van de voorzichtigheid en het beginsel van de eenvoud
(58). Deze beginselen in relatie tot het draagkrachtbeginsel
worden successievelijk besproken in § 10.4.6, § 10.4.7 en §
10.4.8.

Uiteraard kan de uitwijkmogelijkheid van de ondernemer
naar de status van directeur/grootaandeelhouder niet onbesproken blijven. Deze problematiek komt in 5 10.4.9 aan de orde.
De doorschuiffaciliteit, waaronder ook de stamrechtvrijstellingen worden, gerangschikt worden in § 10.7 nader beschouwd.

10.4.2.

De oudedagsreserve

Alhoewel de oudedagsreserve formeel buiten de winstsfeer is
gehouden, wordt zij toch in deze paragraaf behandeld, omdat
Zij een echte ondernemersfaciliteit is· Regelmatig is er van
de kant van de ondernemers en hun belangenbehartigers op gewezen dat winst slechts voor een gedeelte is aan te merken als
verteerbaar inkomen. Door de beperkte verteerbaarheid fiscaal
te negeren zou de ondernemers een relatief te zware belastingdruk worden opgelegd. Ten einde deze argumenten op waarde te
kunnen schatten werd in 1969 de commissie-Van Soest geinstalleerd (59). In hoofstuk II van het rapport dat door deze commissie is uitgebracht, wordt een overzicht gegeven van verschilpunten tussen de zelfstandige en de loontrekker, welke
verschilpunten ook thans nog voor een groot gedeelte bestaan.
In het voorgaande is op deze verschilpunten reeds ingegaan
voor zover zij bestaan in de sfeer van de objectieve vrijstellingen. Met betrekking tot de doorschuiffaciliteiten, het verschil in karakter van de inkomstenbron en tarieffaciliteiten
zal hierna impliciet nog het onderscheid tussen de zelfstandige en de loontrekker aan de orde komen.
Als belangrijkste verschilpunt noemt de commissie het verschil in fiscale behandeling tussen zelfstandigen en loontrekkenden op het gebied van de oudedagsvoorziening. "De ongelijke
behandeling is op dit punt zo evident en leidt voor de zelfstandigen bovendien tot zulke bezwaarlijke praktische gevolgen, dat de commissie van oordeel is dat deze ongelijkheid in
principe dient te worden opgelost" (60). Ook op de Belastingconsulentendag 1969 is met name aan dit onderdeel grote aandacht besteed (61). Het probleem bestaat uit het voortdurende
dilemma van de ondernemer. Enerzijds wil hij zijn gelden vei307

lig stellen voor de oudedagsvoorziening, doch anderzijds wil
hij de gelden liever niet aan het ondernemingsvermogen onttrekken. Ook de commissie-Van Soest werd met deze controverse
geconfronteerd, die zij hoopte op te kunnen lossen door enerzijds aansluiting te zoeken bij de bepalingen betreffende de
pensioenregeling voor loontrekkers, doch anderzijds toe te
staan dat de voorziening geheel in de eigen onderneming wordt
belegd (62).

Het voorstel van de commissie hield kort geschetst het
volgende in: Jaarlijks mag de zelfstandige van zijn winst een
bepaald percentage reserveren, indien en voor zover de winst
meer bedraagt dan een bedrag dat overeenkomt met de bodemvoorziening die door de A.O.W. (basis : ongehuwdenuitkering) wordt
geboden. Het percentage neemt af naarmate de winst groter is
en wordt nul boven f.150.000,-. In het jaar waarin de zelfstandige 65 jaar wordt kan hij kiezen tussen:
a. een omzetting van de penisoenreserve in een recht op periodieke uitkeringen (stamrecht);
b. een afrekening over de pensioenreserve in een aantal jaren
dat op basis van zijn leeftijd wordt vastgesteld (fictief
stamrecht);
c. een combinatie van deze twee afwikkelingswijzen;
d. onmiddellijke afrekening over de pensioenreserve, desgewenst tegen het tarief van 20-40 pct.

De door de commissie voorgestelde pensioenreserve schept
de fiscale ruimte waarbinnen ook de collectieve pensioenvoorzieningen voor bepaalde groepen zelfstandigen zouden kunnen
worden ingepast. Het uiteindelijke wetsontwerp wijkt echter op
een aantal punten af van de voorstellen van de commissie-Van
Soest (63). De A.O.W.-franchise is vervallen en het gedifferentieerde dotatiepercentage is teruggebracht tot twee percentages. De eis dat het peilvermogen in stand moet worden gehouden is vervangen door de voorwaarde dat het ondernemingsvermogen aan het einde van een kalenderjaar tenminste gelijk is aan
het bedrag van de oudedagsreserve. Tenslotte is de gespreide
afwikkeling over vijf jaren na het bereiken van de 65-jarige
leeftijd in de plaats gekomen van de afrekeningsmogelijkheid
via een fictief stamrecht.
Omdat de dotatiebedragen gebonden zijn aan een minimum en
een maximum en omdat als tegemoetkoming aan de kleine zelfstandigen jaarlijks de oudedagsreserve onbelast met een be-

paald bedrag kan worden verminderd, is de band met de pensioenregeling geheel verloren gegaan. In 1973 bedroeg het bedrag van deze belastingvrije vermindering f.300,- voor winsten
tot f.15.000,-. In 1974 waren deze bedragen resp. f.315,- en
f.15.750,-. In 1975: f.342,- en f.17.058,-; 1976 f.378,- en
f.18.815,-; in 1977: f.414,- en f.20.640,-; in 1978: f.444,en f.22.106,- en in 1979: f.466 en f.23.190.
De oudedagsreserve geeft de ondernemer geen enkele zeker-

heid voor zijn oudedag en zijn nagelaten betrekkingen. Deze
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reserve is slechts een middel tot verbetering van de liquiditeitspositie van de ondernemer. Zij stelt de jonge ondernemer
in staat om binnen de grenzen van de omvang van zijn bedrijfsvermogen de belastingheffing over een relatief langdurige pe-

riode uit te stellen. Wanneer de oudedagsreserve echter na
verloop van jaren tegen het plafond van het ondernemingsvermo-

gen zit aan te drukken, kan de ondernemer plotseling worden
geconfronteerd met een verplichte afname van de oudedagsreserve in jaren waarin de priveopnamen de winsten doar stagnatie
in de afzet of daling van de opbrengsten overtreffen. De oudedagsreserve toont dan haar schaduwkant en presenteert de rekening op een moment dat de financieringstruktuur van de onderneming toch al sterk op haar solvabiliteits- of liquiditeitscapaciteit wordt beproefd.

De vorming van een oudedagsreserve, die afhankelijke is
gesteld van de leeftijd van de ondernemer, impliceert niet al-

leen een liquiditeitsvoordeel, maar ook een rentabiliteitsvoordeel, omdat de fiscus als het ware "gratis" de onderneming
meefinanciert. Dit uitstel van belastingheffing sluit aan bij
de fiscale behandeling van pensioenaanspraken; doch daar is
v66r pensioeningangsdatum, behoudens bij afkoop van de pensioentoezeggingen welke op grond van art. 29 PSW zijn gedispenseerd van de bepalingen van deze wet, geen belastingheffing
aan de orde, 66k niet als de arbeidskracht door invaliditeit
verloren gaat. De blijvende koppeling van de oudedagsreserve
aan de omvang van het bedrijfsvermogen is strijdig met de verzorgingsgedachte. De afhankelijkheid van de jaarlijkse dotatie
van de winst is w61 in overeenstemming met de pensioenregeling
en staat met de verzorgingsgedachte niet op gespannen voet.
Evenals bij de pensioenregeling het uitstel van belastingheffing over de aanspraken kan steunen op het draagkrachtbeginsel, het beginsel van de minste pijn en het welvaartbeginsel, kan het belastinguitstel dat door een oudedagsreserve

wordt gerealiseerd hierop steunen. Daarbij is echter essentieel dat de ondernemer niet het gevoel mag hebben dat de dotatie aan de oudedagsreserve permanent tot zijn beschikking
staat.

De huidige regeling van de oudedagsreserve heeft minder
dan die werd voorgesteld door de commissie-Van Soest het karakter van een pensioenverplichting in eigen beheer, die intracomptabel wordt bijgehouden en waaraan kan worden gedoteerd
ten laste van de winst. De afbraak van de reserve zou in afwijking van de huidige regeling aan de hand van de actuari@le
rekenkunde in een min of meer globale regeling kunnen worden
opgenomen en geleidelijk kunnen worden afgebroken.
Het kernprobleem van een oudedagsvoorziening in eigen beheer is echter dat in de afbraakperiode niets wordt genoten
waarover de ondernemer niet al eerder de beschikking had. Het
is om die reden zinloos, in het geval de ondernemer zelf zijn
ondernemingsvermogen als de oudedagsvoorziening bij uitstek
ziet, een gekunstelde oudedagsreserve als zodanig te laten
fungeren. Voor de ondernemer die de ideale oudedagsvoorziening
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buiten
als de
van de
neming

zijn onderneming ziet, zou het daarom voldoende zijn
verzekeringspremies aftrekbaar zouden worden gesteld
winst zoals ook gebruikelijk is bij de verplichte deelin bedrijfs- of beroepspensioenregelingen. Voor de on-

dernemer die een dergelijke verzekering niet wenst voorziet de
oudedagsreserve niet in een behoefte ten aanzien van de oudedagsvoorziening die fiscale ondersteuning behoeft. In dat geval is de oudedagsreserve slechts een arbitraire belastingverlaging. Door een regeling die voorziet in de aftrekbaarheid

van pensioenpremies in plaats van een oudedagsreserve verkrijgt slechts de ondernemer die w61 behoefte heeft aan een
dergelijke verzekering fiscaal de ruimte. Voorts wordt op deze
manier bovendien voorkomen dat de fiscus te zijner tijd wordt
geconfronteerd met niet-inbare claims op oudedagsreserves van
de contribuabelen die bewust of onbewust deze claim op de onbelaste reserve in het verleden hebben genegeerd. Hierbij moet
wel worden aangetekend dat de ondernemer die om liquiditeitsoverwegingen premiebetaling nalaat, zodra zulks wel mogelijk
is, fiscaal in de gelegenheid moet worden gesteld de backservice ten laste van de winst te brengen.
Ik ga niet verder in op het grote aantal technische problemen dat de huidige oudedagsreserve oproept en de averechtse
werking die deze regeling heeft op de belastingvereenvoudiging. Ik wil mij beperken tot vermelding van de scherpe analyse van J.H. Drent in WFR 5160/5161/1973 "Oudedagsreserve of
oudedagsreductie voor zelfstandigen", alwaar hij op pag. 1122
stelt:

"Men moet zich wel afvragen wat de wetgever heeft bezield om
zo'n eenvoudige zaak nl. een betrekkelijk kleine belastingreductie voor zelfstandigen, z6 te omhullen met gecompliceerde,
ondoordringbare en ondoorzichtige stof, dat het zicht op de
werkeli jkheid verloren ging", en verder op pag. 1123: "Heel

deze camouflage kan echter niet verhullen dat de werkelijke
aard van de wet een fiscale tegemoetkoming inhoudt die, zoals
boven al is gezegd, met oudedagsvoorziening niet meer te maken
heeft dan dat minder belasting betekent meer mogelijkheden tot
sparen."
Naar mijn mening moeten de financieringsproblemen binnen
de onderneming niet te snel via uitstel van belastingheffing
worden opgelost, omdat hiermee de onderlinge concurrentiepositie van de ondernemers wordt beinvloed.
Voor zover men in de oudedagsreserve een tegemoetkoming
wil zien voor het feit dat het ondernemingsvermogen ook voor
de nominale waardestijgingen in de belastingheffing wordt betrokken, acht ik de getroffen wetteli jke regeling volslagen
ongeschikt. Daarvoor is een systeem van inflatieneutrale belastingheffing noodzakelijk, dat het probleem integraal aanpakt. De oudedagsreserve is te fragmentarisch en is, afgezien
van de plafondbepaling, onafhankelijk van het eigen vermogen.
Met Hofstra ben ik van mening dat in de huidige vorm de oudedagsreserve beter kan verdwijnen (64). Het verdient de voor-
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keur een regeling te ontwerpen die nauwer aansluit bij de behandeling van pensioenaanspraken voortvloeiende uit beroepspensioenregelingen.

10.4.3.

Investeringsfaciliteiten

De investeringsfaciliteiten steunen op het welvaartbeginsel.
Zij vormen een inbreuk op het draagkrachtbeginsel. De investeringsfaciliteiten kunnen in diverse vormen worden gegoten.
Het is hier echter niet de plaats deze diverse vormen te bespreken (65).
Voor de inbouw van

investeringsfaciliteiten in draagkrachtheffingen is het van belang te onderscheiden in investeringsstimuleringsmiddelen in de vorm van 1) een "credit
against income" en 2) een "credit against tax". Bij een
"credit against income" beinvloedt de faciliteit de grootte
van de fiscale winst en daardoor het belastbare inkomen of be-

lastbare bedrag en de omvang van de verschuldigde belastingverplichtingen. De voormalige investeringsaftrek en vervroeqde
afschrijving hadden de vorm van een "credit against income".
Bij een "credit against tax" wordt de investeringsprikkel ge-

geven door een rechtstreekse beinvloeding van de verschuldigde

belasting buiten het inkomensbegrip om. Het voordeel van de
"credit against tax", zoals deze ten grondslag ligt aan de Wet
investeringsrekening, is dat de grootte van de "belastingsubsidie" nauwkeuriger bepaald kan worden
De
"credit
(66).
against tax" ingebouwd in een draagkrachtheffing heeft een ob-

jectief karakter; dit in tegenstelling tot de "credit against
income" die de maatstaf van draaqkracht een wijziging doet ondergaan. De Wet investeringsrekening scheidt de draagkrachtelementen af van de welvaartelementen door de maatstaf van
draagkracht onaangetast te laten. De belastingrestitutie kan
verrekend worden met de overigens verschuldigde belasting. Het
"credit against tax"-systeem verdraagt zich derhalve beter met
de draagkrachtgedachte. Gegeven het voedingspercentage van het
WIR-fonds van 21% van de inkomsten- en vennootschapsbelastingopbrengst wordt het doelmatigheidsoffer ge6xpliceerd. Het bedraagt 21/79 x 100% = 26,58% van het draagkrachtoffer.
De omstandigheid dat de subsidie wordt verrekend via een

reductie van de aanslag doet de subsidieverlening materieel
niet verschillen van de subsidieverlening die ten laste van
enig ander begrotingshoofdstuk moet worden gekweten. Het is
voor mij zelfs de vraag of de investeringsbijdragen voor onroerend goed, welke de Wet investeringsrekening tot een hope-

loos gecompliceeerde wet hebben gemaakt met diverse nagenoeg
onleesbare "overkill"-bepalingen, niet beter in een objectsubsidie hadden kunnen worden ondergebracht. De beoordeling van
de wettelijke bepalingen inzake de investeringsrekening in de
vorm van een analyse van de doelmatigheid van het gekozen instrumentarium ligt echter buiten het kader van deze studie
(67).
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In het stelsel van de WIR-premiuring zit wel een draagkrachtelement verscholen in de toeslag voor kleinschaligheid·
Blijkens § 5.4 van de MvT wordt deze toeslag onder meer gezien
als een toeslag die een belangrijke bijdrage kan leveren aan
de ontplooiing van middelgrote en kleine ondernemingen. Omdat
het recht op deze toeslag echter niet aan een winst- of
inkomensplafond is gekoppeld, is deze toeslag weinig doelgericht. Het is evenwel waarschijnlijk dat de kleinere ondernemers relatief het grootste part van deze toeslag in de wacht
zullen slepen.
Voor het overige vormen de investeringsfaciliteiten doorgaans een inbreuk op het draagkrachtbeginsel. Zij kunnen evenwel een inkomensnivellerend effekt hebben als de rendementsverbetering van het bedrijfsleven aanleiding geeft tot vergroting van het nationale inkomen door toegenomen bedrijvigheid,
die op haar beurt weer de oorzaak is van toenemende bedrijvigheid en versteviging van de economische positie van de laagstbetaalden. De voor de premidring vereiste offers moeten immers
naar draagkracht worden opgebracht en komen door de progressie
van het tarief relatief zwaar te drukken op de hoogstbetaalden
in de samenleving, voor wie door de progressie van het basistarief de proportionele opslag van 26.58% ten behoeve van het
investeringsfonds zwaar doordrukt. Deze redenering als mogelijke beleidsdoelstelling bevat echter een zwak element. Men
gaat ervan uit dat de verbetering van de rentabiliteitspositie
van het bedrijfsleven inderdaad zal leiden tot een toename van
de bedrijvigheid en daardoor ook van de werkgelegenheid. Deze
vooronderstelling is kwestieus. De investeringsbeslissing is

immers niet alleen afhankelijk van de kosten van kapitaal,
doch ook van allerlei andere factoren die de concurrentiepositie van de onderneming betreffen, zoals de loonkosten incl.
sociale verzekeringspemies en de grondstoffenprijzen. Voorts
bevordert de WIR-premi8ring de kapitaalintensieve productietechnieken. Hierdoor kan door aantasting van de bestaande allocatie van de productiefaktoren ten gunste van de faktor kapitaal het proces van de uitstoting van arbeidskracht worden
versterkt (68). Blijkt de gestelde vooronderstelling in de
praktijk niet aanwezig, dan wordt aan de inkomensnivellerende
functie van de investeringsfaciliteit niet voldaan en dient de
doelmatigheid van het gekozen instrument opnieuw op haar merites te worden beoordeeld.

10.4.4

De zelfstandigenaftrek

Door invoering van de wet van 26 maart 1975 (stb. 1975, 131),
houdende de invoering tijdelijke zelfstandigenaftrek kleinere

zelfstandigen, kan op het onzuivere inkomen van degene die
winst uit onderneming geniet en bij de aanvang van het jaar de
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt een zelfstandigenaftrek in
mindering worden gebracht. De grootte van de zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de omvang van de winst. Voor winsten
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minder dan f.50.000,- bedraagt de aftrek f.1.600,-. Voor winsten boven f.60.000,- is de aftrek nihil. Voor elk vol bedrag
van f.1.000,- boven f.50.000,- daalt de aftrek met f.160,-. In
tabel 10.5 wordt de invloed van de zelfstandigenaftrek op de
belastingdruk getoond door de verteerbare inkomens uit tabel
8.4 zonder zelfstandigenaftrek opnieuw te berekenen maar thans
rekening houdend mot zelfstandigenaftrek (zie tabel 10.5).
van
de
Tabel 10.5.: Invloed
zelfstandigenaftrek
verteerbare inkomen (tarief 4-0; 1978).
(1)

winst

10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000
32.500
35.000
37.500
40.000
42.500
45.000
47.500
50.000
52.500
55.000
57.500
60.000
62.500
65.000
67.500
70.000
72.500
75.000
77.500
80.000

(2a)

(2b)

verteerb. inkomen
met
zonder
zelfstandigenaftrek
14.414
16.339
18.052
19.835
19.321
19.295
20.259
21.463
22.237
23.550
24.935
26.315
27.699
29.168
30.778
32.243
33.708
35.173
36.500
37.704
38.912
40.140
41.390
42.640
43.753
44.778
45.803
46.828
47.853

15.225
16.408
18.595
20.247
22.030
20.519
21.200
22.292
22.873
24.183

25.644
27.033
28.414
29.794
31.369
32.908
34.373
35.703
36.914
37.955
38.912
40.140
41.390
42.640
43.753
44.778

45.803
46.828
47.853

(3 a)

(3b)

verteerb. inkomen
zonder
met
zelfstandigenaftrek
in % van de winst
144
152
131
1311
124
120
113
116

OP

(4)

verschil
tussen
3b en 3a
8
0
4
3

97

110

86

91

5

81

85

4

78

81
76
74

73
72
71

3
2
2
2
2
2

69

70

1

68
68
67
67

70
69
69
68
67
66
65
64

2
1
2
1
1
-

64

_

63
63
62
61
60
60

-

74

72
71
70
69

66
66
65
64
64
63
63

62
61
60

60

het

13

Blijkens de MvT beoogt de voorgestelde zelfstandigenaftrek
op eenvoudige wijze enige verzachting voor de kleinere zelfstandige aan te brengen in de belastingdruk die ondermeer door
de samenhang tussen de inflatie en het nominalistische winstbegrip is opgelopen. Deze voorlopige maatregel heeft echter
met inflatieneutrale belastingheffing niets te maken en is als
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zodanig te beschouwen als een te weinig gerichte faciliteit,
die slechts tot resultaat heeft een - weliswaar geringe - aan-

tasting van het draagkrachtbeginsel door invoering van een
nieuw zaagtandeffekt bij de winstgenieters tussen f.50·000 en
f.60.000 met versterkte inhaalprogresie vanwege de faciliteit
die beneden de f.50.000 wordt genoten (69).

10.4.5.

Het fiscale totale winstbegrip

Het fiscale totale winstbegrip is nominalistisch van aard. Dit
impliceert dat in ti jden van geldontwaarding de vermogensaan-

was gemeten wordt in inmiddels geinfleerde guldens. Een gedeelte van de vermogensaanwas bestaat uit schijnwinst. Belastingheffing over deze schijnwinst is strijdig met de draagkrachtgedachte als niet alle belastingplichtigen op gelijke
wijze worden geconfronteerd met belastingheffing over de nominale vermogensaanwas. Een algemene belastingheffing over de
louter nominale vermogensaanwas heeft het karakter van een
vermogensbelasting. Is de heffing over de louter nominale vermogensaanwas niet algemeen, doch beperkt tot bepaalde categoriedn belastingplichtigen, of onderworpen aan verschillende
percentages, dan vormt deze heffing een inbreuk op de horizontale gelijkheid en is zij strijdig met het draagkrachtbeginsel.

Aan het voorgaande kan niet zonder meer de conclusie worden verbonden dat belastingheffing over schijnwinst de inkomenspositie van de ondernemer aantast. Het is immers zeer wel
mogelijk dat de ondernemer een zo sterke marktpositie heeft,
dat hij in staat is deze extra belasting af te wentelen op de
consument, de kapitaalverschaffer, de aanbieder van arbeidskracht of de leverancier van grond- en hulpstoffen (70). Zou
men louter de effekten in de fiscale sfeer bekijken, dan is de
voorlopige conclusie gerechtvaardigd dat de belastingheffing
over schijnwinst leidt tot verstoringen in de heffing naar
draagkracht. De afwentelingseffekten zullen echter pas in
hoofdstuk 12 worden geintroduceerd.
Deze voorlopige conclusie onder de abstractie van de afwentelbaarheid voert ons tot de vraag of de schijnwinst uit
het totale winstbegrip moet worden afgesplitst, dan wel of 0ver de gehele linie de nominale vermogenswaardestijging belastbaar moet worden gesteld als een suppletoire vermogensbelasting. Een evenwichtige oplossing is moeilijk te verkrijgen,
omdat de inkomensbelasting is gebaseerd op ongelijksoortige
bronnen, zodat per bron de schijninkomsten moeten worden geisoleerd. Gegeven het huidige inkomensbegrip impliceert dit,
dat binnen het totale winstbegrip gezocht moet worden naar een
mogelijkheid om de schijnwinst en redle winst van elkaar te
scheiden. In de fiscale litteratuur zijn diverse splitsingstechnieken aan de orde gesteld. Kortheidshalve beperkt ik mij
hier tot een verwijzing naar deze litteratuur (71).
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Voor de totale winst is de keuze van het handhavingscriterium essentieel. In het artikel "Belastingheffing over schijnwinst" (72) heb ik mijn bezwaren toegelicht tegen toepassing
van de vervangingswaardeleer voor de fiscale totale winstbepaling. Ook Hofstra heeft soortgelijke bezwaren en stelt hieromtrent:

"Aanvaarding

van een

dergeli jk

systeem als

grondslag

voor de berekening van de fiscale winst kan daarom alleen maar

leiden tot sterk door eigen inzicht bepaalde belastingverplichtingen zoal niet tot volstrekte willekeur, dan wel tot
een eindeloos aantal procedures, die de regelmatige voortgang
van de belastingheffing in gevaar brengen" (73) .

De vervangingswaardetheorie is vanwege de gerichtheid op
de continuYteit van de onderneming ongeschikt voor inflatieneutrale totale winstberekening. Bij de vervangingswaardetheorie worden de specifieke prijsverschillen - ook als deze duidelijk de ondernemer in koopkracht vooruit doen gaan - buiten
de winst gehouden, zolang de continuiteit van de onderneming
niet wordt aangetast. Door Bakker is een ander stelsel van
winstberekening ontwikkeld op basis van actuele prijzen, dat
meer gericht is op de koopkrachthandhaving van het eigen vermogen en beter aansluit bij de algemene prijsontwikkeling.
Bakker houdt de specifieke prijsverschillen slechts buiten de
totale winst voor zover zij overtroffen worden door de algemene prijsverschillen (74).
Hofstra heeft gekozen voor een methode van winstberekening
op basis van historische prijzen met ingebouwde inflatiecorrectie. Het door hem gekozen indexci jfer is de prijsindex voor
gezinsconsumptie. Eerder heb ik reeds gewezen op de betrekkelijke juistheid van deze keuze (75). Het gelijkheidsprincipe
vordert dat voor elke belastingplichtige een zelfde maatstaf
voor de bepaling van zijn object van heffing wordt aangelegd.
Ervan uitgaande dat de koopkracht van elke contribuabele ondernemer op peil moet worden gehouden, is in principe slechts
zijn uitgavenpatroon bepalend voor de koopkrachtcorrectiemaatstaf. De keuze voor een algemeen indexcijfer is te verdedigen
op grond van de doelmatigheid, doch leidt bij sterk afwijkende
bestedingspatronen tot inbreuken op het draagkrachtbeginsel
(76).

Het kenmerkende verschil tussen de methode-Hofstra en de
methode-Bakker is, dat bij Hofstra de koopkrachtcorrectie beperkt blijft tot het fiscaal tot uitdrukking gebrachte vermogen, terwijl Bakker het werkelijke in de onderneming geYnvesteerde vermogen corrigeert. Men kan derhalve stellen dat bij
Hofstra uitstel van winstneming door de werking van het voorzichtigheidsbeginsel bij de bepaling van de totale winst wordt
afgestraft met een kleinere mogelijkheid tot onbelaste herwaardering. Voor de belastingheffing naar draagkracht is het
van belang, dat voor alle contribuabelen op gelijke wijze de
mogelijkheid bestaat tot handhaving van hun koopkracht. Mijn
voorkeur gaat uit naar het stelsel-Bakker, alhoewel dit stelsel als bezwaar heeft dat de omvang van het eigen vermogen
wordt bepaald door subjectieve elementen die inherent zijn aan
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de vervangingswaardetheorie. Bij toepassing van de vermogensvergelijkingstheorie is het mogelijk dit stelsel van inflatieneutrale belastingheffing uit de winstsfeer ook toe te passen
op alle andere componenten van het onzuivere inkomen. Toepassing van het stelsel-Hofstra op het gehele vermogen zou voor
de voorstanders van een pure inkomstenbelasting een oplossing
kunnen zijn voor het feit dat de vermogensaanwas in een vermogenswinstbelasting voorlopig onbelast blijft, waardoor de effektieve belastingdruk lager wordt. In het stelsel-Hofstra
heeft immers het belastinguitstel zijn prijs. Is men voorstander van een belasting van het verteerbare inkomen, dan vervalt
dit argument.

10.4.6.

Het beginsel van de oorzakelijke toerekening bij de
bepaling van de jaarwinst

In het voorafgaande is er reeds opgewezen dat voor de berekening van de jaarwinst een drietal beginselen van goed koopmansgebruik een belangrijke plaats inneemt. Het gkg heeft tot taak

de totale winst zodanig in jaarmoten te verdelen, dat deze
jaarmoten op verantwoorde wijze in het belastbare inkomen
worden opgenomen. De werking van de balanscontinuYteit kan
echter niet voorkomen dat het totaal van de jaarwinsten niet
steeds gelijk is aan de totale winst. Hierbij kan worden gedacht aan de invloed van de objectieve vrijstellingen, de beperkte verliescompensatie, de beperkingen rond navordering bij
ambtelijk verzuim, etc.
Brull duidt het beginsel van de oorzakelijke toerekening

aan met de eis van de realiteitszin (77). De realiteitszin
brengt zijn inziens mee:

1. dat de wijze van winstbepaling waarborgen bevat tegen willekeurige winstverschuivingen;

2. dat de winst van een bepaald jaar slechts beYnvloed wordt
door gebeurtenissen die geheel of gedeeltelijk op dat jaar
betrekking hebben;
3. dat rekening wordt gehouden met de werkelijkheid met veronachtzaming van juridische en andere constructies;
4. dat niet in twijfel wordt getrokken wat zeker of zo goed
als zeker is.

Via dit beginsel met de genoemde kenmerken heeft de bedrijfseconomie normatieve gelding gekregen binnen het fiscale
recht. Dit blijkt met name uit het standaardarrest van de HR
van 8 mei 1957, BNB 1957/208: ". dat weliswaar als regel kan
worden aangenomen, dat een stelsel van jaarlijkse winstberekening voor de belastingheffing als strokende met goed koopmansgebruik behoort te worden aanvaard, indien dat stelsel is gegrond op hetgeen de bedrijfseconomie omtrent de juiste wijze
van winstbepaling leert, doch deze regel uitzondering moet
lijden niet alleen ingeval het volgen van het bedrijfseconomi316

sche inzicht tot strijd met enig voorschrift der belastingwetgeving zou voeren, maar evenzeer indien daardoor aan den algemenen opzet of een beginsel van de belastingwet am welker toepassing het gaat te kort zou worden gedaan".
Men mag niet verwachten dat in de bedrijfseconomie omtrent

het winstbegrip communis opinio bestaat, getuige het proefschrift van H.C. van Straaten "Inhoud en grenzen van het
winstbegrip" waarvan de doelstelling was "te geraken tot een
bevredigende oplossing van het vraagstuk van de winstbepaling"
en te zoeken "naar de inhoud van het winstbegrip als bedrij fseconomische categorie zelve". De scheidslijn tussen winstbepaling en winstbestemming is niet steeds duidelijk te trekken.
De objectieve en subjectieve elementen zullen derhalve in wisselende dosering bij de winstbepaling een rol spelen.
In de fiscale winstbepaling zullen uiteraard de objectieve

elementen de boventoon moeten voeren. In het geval de onderneming niet louter als collectiviteit van kapitaalgoederen
wordt gezien, doch als een orgaan, dat een deel van de maatschappelijke produktie verzorgt en hierdoor een inkomen verschaft aan de deelnemende produktiefaktoren, wordt ook bij de
winstbepaling gelet op de functie van de bedrijfshuishouding
(78). Van Straaten vermeldt als criterium voor de verteerbaarheid (79): "De bedrij fshuishouding moet voor de belanghebbenden (in casu de ondernemende inkomenstrekkers) zijn een blijvende inkomensbron, die ook in de toekomst ongehavend inkomen
moet scheppen. De capaciteit van de inkomensbron mag niet worden verminderd". Zolang de ondernemer met zi jn onderneming deze maatschappelijke functie vervult, zal men fiscaal ook hiermede rekening dienen de houden. De continuYteit van de maatschappelijke functie van de onderneming is een van de factoren
die van belang zijn voor de fundering van het beginsel van de
voorzichtigheid. Hieruit blijkt dat de afzonderlijke beginselen van goed koopmansgebruik niet strikt gescheiden kunnen
worden, doch in elkaar overlopen.
Door de Wet op de jaarrekening van ondernemingen heeft de
bedrijfseconomie een normatief toepassingsveld verkregen. In
art. 2 WJO wordt als doel van de jaarrekening aangegeven: Het
geven van "een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan
worden gevormd amtrent het vermogen en het resultaat der onderneming, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat
toelaat, omtrent haar solvabiliteit en liquiditeit". In art.
3, tweede lid, WJO wordt vervolgens bepaald dat de winst- en
verliesrekening getrouw en stelselmatig de grootte en de samenstelling van het resultaat van de onderneming over het
boekjaar moet weergeven. De grondslagen waarop de waardering
van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat berusten, moeten voldoen aan normen die in het maatschappelijke
verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd (art. 5 WJO).
De wetgever heeft nadrukkelijk een autonoom criterium opgenomen om afstand te kunnen nemen van de reeds belaste term
"goed

koopmansgebruik".

In

de

Memorie

van Toelichting

op

de

WJO wordt dit als volgt gerechtvaardigd: "Het criterium van
317

"het goed koopmansgebruik" is niet in het ontwerp opgenomen,
omdat dit in de praktijk een te ruime betekenis heeft gekregen. Zo wordt wel als "goed koopmansgebruik" berustend op het
beginsel van voorzichtigheid aanvaard een onderwaardering van
activa of overwaardering van schulden in de balans, die in
strijd komt met de in de artikelen 2 en 3 gestelde algemene
normen. Hierbij komt, dat het begrip "goed koopmansgebruik" in
de laatste decennia mede een goeddeels eigen fiscale betekenis
heeft gekregen, als gevolg waarvan het elementen bevat die,
wanneer gebruikt in het kader van de jaarrekening van ondernemingen, verstorend werken, en strijdiq zijn met de in de artikelen 2 en 3 bedoelde normen."
In de WJO vinden we de door BrU11 vermelde elementen van
de realiteitszin allemaal terug. In art. 5 lid 3 ligt de eis
van de consistentie besloten, inhoudende dat qeen wijziging
mag worden gebracht in de waarderingsgrondslagen indien zij
van wezenlijk belang is, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld in de stukken onder mededeling van haar invloed op het
vermogen en het resultaat van de onderneming. De Commissies
(80) merken hieromtrent op: "Het telkenmale wijzigen van de
grondslagen is in strijd met de continuiteit die de wettelijke
eis van de stelselmatigheid impliceert en daardoor onder de
wet niet aanvaardbaar" (81) . De afwezigheid van willekeur bij
de winstbepaling wordt door de commissie als belangrijke voorwaarde gesteld. "Opgemerkt wordt dat de methodiek van resultaatbepaling en de uitvoering daarvan niet winstegalisatie ten
doel mogen hebben. Daar verzetten de uitgangspunten van de wet
zich tegen en wel met name het vereiste dat de informatie een

verantwoord oordeel over het jaarresultaat moet mogelijk maken. Aan dit vereiste is slechts voldaan als het stelsel van
resultaatbepaling erop gericht is baten en lasten toe te rekenen aan de jaren waarop ze in feite betrekking hebben" (82).
Bij de waardering der posten zal, blijkens de MvT op de
WJO rekening moeten worden gehouden met de na de balansdatum
doch v66r het opmaken der rekening nog voorgevallen en ter
kennis gekomen belangrijke feiten, die achteraf een ander inzicht geven omtrent de waarde van de activa en passiva dan op
de balansdatum bestond (83).
Wanneer men zich zou bedienen van constructies die de werkelijkheid verdoezelen, wordt uiteraard geen "getrouw" beeld
gegeven van de samenstelling van het eigen vermogen en het resultaat van de onderneming, zoals art. 6 WJO dit eist. Deze
eis omvat ook dat geen twijfel aan de dag wordt gelegd, daar
waar zekerheid bestaat.
Alhoewel in Nederland, anders dan bijv. in buitenland
(84), de fiscale winstbepaling niet op basis van de handelsrechtelijke waarderingsmaatstaven geschiedt, zal er uiteraard
wel van een onderlinge beinvloeding sprake zijn. De invloed
van de voorzichtigheid op de fiscale winstbepaling zal dan ook
steeds verder worden teruggedrongen ten gunste van het realiteitsbeginsel. De Memorie van Toelichting op het wetsontwerp
betreffende de verdeling over opvolgende jaren van bedrijfs318

lasten die verband houden met toekomstige wijziqingen in lonen
voorbeeld: "Bij een fiscale
winstberekening die het mogelijk maakt enerzijds verschillen
tussen reMle waarde en boekwaarde van activa eerst in de toe-

of prijzen geeft daarvan een

komst als bate in aanmerking te nemen, doch anderzijds verplichtingen die verband houden met mogeli jke toekomstige veranderingen in loon- en prijsniveau reeds als last van het heden te beschouwen, wordt in verhouding tot de andere elementen
van het goede koopmansgebruik dermate eenzijdig betekenis toegekend aan de voorzichtigheid dat daarmede, naar het oordeel
van de ondergetekende, de grenzen der redelijkheid worden
overschreden"

(85).

In de MvA van hetzelfde

wetsontwerp keert

dit argument als volgt terug: "Het in de tijd naar voren halen
van lasten vindt evenwel daar zijn grens waar, in verhouding
tot de andere elementen van goed koopmansgebruik, de balans te
zeer naar de voorzichtigheid zou doorslaan. Dit is, zoals in

de memorie van toelichting is

gesteld,

in het arrest BNB

1972/26 het geval" (86).
de
Door
richtlijnen van de International Accounting
Standard Committee (IASC) zullen landelijke verschillen in de

voorgeschreven grondslagen geleidelijk worden afgebroken en
mogelijk worden geMlimineerd. Naar aanleiding hiervan trekt
Charles J. Berg de conclusie:
"In these circumstances it is reasonable to expect that taxing
authorities will review their legislation with a view to
reducing the complexities of existing legislation by a general
acceptance of accounting profits computed in accordance with

IASC standards as a comprehensive tax base. The adoption of
the IASC Standards, accompanied by a major overhaul of the tax

system, would no doubt eliminate many of the anomalies and
complexities which have inevitably followed from the patching
up of tax systems in most countries in recent years" (87).
Naar mijn mening zal de harmonisatie binnen de E.G. deze ontwikkeling verder ondersteunen en zal de invloed van de bedrijfseconomische opvattingen op de fiscale winstbepaling toenemen.

Voor toepassing van het draagkrachtbeginsel is de wijze
van de jaarwinstbepaling van belang vanwege de invloed van de
tariefstruktuur op de jaarlijks verschuldigde belasting en omdat uitstel van belastingheffing de effektieve belastingdruk
doet verminderen. De fiscale winstbepaling mag evenwel niet te
gemakkelijk gelijk worden gesteld met de commercidle winstbepaling, omdat zij verschillende doeleinden hebben. De fiscale
winstbepaling heeft immers meestal direct consequenties voor
de liquiditeitspositie van de onderneming. Het bekende probleem betreffende de vraag of het in de onderneming geYnves-

teerde vermogen en de ingehouden winst dezelfde koopkracht
hebben als het wol verteerbare inkomen dringt zich opnieuw op.

Enige voorzichtigheid is mijns inziens wel geboden, maar dat
op een wijze zoals in § 10.4.7 wordt uiteengezet.
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10.4.7.

Het beginsel van de voorzichtigheid bij de bepaling
van de jaarwinst

In bovenstaande paragraaf is reeds gewezen op de spanning tussen het voorzichtigheidsbeginsel en het beginsel van de oorzakelijke toerekening. De voorzichtigheid eist:
1) dat geen winst wordt genomen alvorens het behalen ervan met
redelijke zekerheid vaststaat;
2) dat de wijze van winstbepaling rekening houdt met de continuiteit van de onderneming. (88)

Wil de voorzichtigheid een neutrale invloed uitoefenen op toepassing van het draagkrachtbeginsel, dan is de voorwaarde dat
Zij door alle belastingplichtigen in gelijke mate in acht kan
worden genomen. De kernvraag is of het standpunt van o.a. de
Raad voor het Midden-en Kleinbedrijf gegrond is. Deze stelt:
"De herziening van het fiscale winstbegrip moet er derhalve
mede toe leiden dat het gedeelte van de winst, dat met het oog
op de continuiteit van de onderneming moet worden hergeinvesteerd, bij de bepaling van de draagkracht van de zelfstandige
in een bepaald jaar voor de heffing van de inkomstenbelasting
wordt ge6limineerd" ( 89) . Voor zover deze jaarwinst bestaat
uit schijnwinst zou ik deze stelling tot de mijne willen maken. Wanneer de financieringsproblemen echter het gevolg zijn
van een sterkere stijging van de specifieke prijzen dan de algemene prijsstijging, is deze aangelegenheid gecompliceerder.
Uitstel van belastingheffing over reMel gemaakte winst
heeft, zeker als het een langdurig uitstel betreft, in meer of
mindere mate het karakter van een objectieve vrijstelling. In
vergelijking met de re6le opbrengsten uit de andere bronnen
van inkomen geniet de winstgenieter dan een faciliteit, die
inbreuk maakt op het draagkrachtbeginsel. Deze inbreuk ontstaat, omdat uitstel van belastingbetaling wordt verleend zonder rentevergoeding.
Een extra complicatie is dat door de beperkte fiscale definitie van het inkomensbegrip de andere bronnen een geheel
ander, bijna onvergelijkbaar, regime volgen. Zolang we geen
vermogensaanwas- of vermogenswinstbelasting kennen, doet het
realisatieprobleem van vermogenswinst met betrekking tot andere bronnen dan de winst uit onderneming zich nauwelijks voor.
Wordt op grond van het draagkrachtbeginsel geopteerd voor toepassing van de vermogensvergelijkingstheorie in de vorm van
een vermogensaanwasbelasting, dan kan de toepassing van het
voorzichtigheidsbeginsel worden beschouwd als een inbreuk op
het draagkrachtbeginsel. Deze inbreuk zou kunnen worden voorkomen als de vermogensaanwas op grond van het financieringsargument zou kunnen worden toegevoegd aan een financieringswinstreserve credit op de balans. Deze reserve kan worden gesplitst in een belast deel en in een onbelast deel dat correspondeert met de inflatiecorrectie. Het belaste deel geeft de
claim van de fiscus aan. Jaarlijks dient een rentevergoeding
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ten laste van het resultaat aan het belaste deel van de reserve te worden toegevoegd. De afname van het belaste deel van de
financieringsreserve bij het vervallen van de vervangingsnoodzaak geschiedt ten gunste van de winst. Omdat het belastinguitstel op deze wijze niet meer geheel of gedeeltelijk het karakter van een objectieve vrijstelling heeft, kan de onderne-

mer een grotere vrijheid worden gelaten om zijn subjectieve
visie op de continuiteit van de onderneming in praktijk te
brengen (90).

Wanneer evenwel wordt gekozen voor een vermogenswinstbelasting in plaats van een vermogensaanwasbelasting, omdat de
draagkracht wordt afgemeten aan het verteerbare inkomen, is
het voorzichtigheidsbeginsel een beginsel dat logisch aansluit
op het draagkrachtbeginsel. Het is evenwel zaak dat dit beginsel evenwichtig toepassing vindt.
Binnen de winstsfeer vindt het voorzichtigheidsbeginsel
echter niet steeds op een evenwichtige wijze toepassing. In
het geldende fiscale recht wordt de dienstverlenende sector
bij de winstbepaling doorgaans relatief nadeliger behandeld
dan de industriale sector. Het verschil in de mate van de
voorzichtigheid die door de industridle ondernemer en de
dienstverlenende ondernemer bij de jaarwinstbepaling aan de
dag mag worden gelegd blijkt o.a. in het arrest van de HR 26

juni 1974, BNB 1974/237, waar de onderhanden opdrachten worden
onderscheiden van het onderhanden werk. Het is voor de onderhanden opdrachten niet mogelijk, zoals bij het onderhanden
werk, de waarde van de opdrachten in bewerking met verwaarlozing van de winst- en "constante algemene" kostenopslag op de

balans te activeren. Afgezien van de omstandigheid dat de fiscale direct-costing arresten HR 30 mei 1956, BNB 1956/222; HR
21 juni 1961, BNB 1961/272; HR 21 juni 1961, BNB 1961/273; HR
4 juli 1961, BNB 1961/274 en HR 4 maart 1964, BNB 1964/138, in
de bedrijfseconomie voor wat betreft de commerci@le verslaglegging omstreden zijn (91), is de willekeurige inbreuk die
hiervan uitgaat op de heffing naar draagkracht storend. Zo kan
er fiscaal een vrij groot verschil ontstaan tussen de waardering van het onderhanden werk en onderhanden opdrachten, terwijl in economische zin nauwelijks verschillen aanwezig zijn.
BNB 1967/99; HR 26 juni 1974, BNB
1966,
(HR 5 oktober
1974/237; HR 3 september 1975, BNB 1975/215; HR 6 april 1977,
BNB 1977/125;

Hof Arnhem 4

januari 1978,

BNB

1979/75 en Hof

's-Gravenhage 6 februari 1978, BNB 1979/96.) Hierbij is met
name van belang de vraag in hoeverre het gkg noopt tot activering van de onderhanden opdrachten. Het al of niet declarabel
zijn is daarbij van doorslaggevend belang.
Ook het ijzeren voorraadstelsel munt in zijn fiscale vormgeving niet uit door bruikbaarheid. De kern van dit stelsel is
gelegen in het financieringsargument (92). De Hoge Raad heeft
in zijn arrest van 5 september 1979, VN 1979 pag. 1600, beslist dat de voordelen voortvloeiende uit de in de onderneming
gevolgde wijze van financiering van de ijzeren voorraad voor
het bepalen van de jaarwinst buiten aanmerking kunnen blijven.
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Het beperkte toepassingsterrein veroorzaakt dat degenen die
van toepassing van de ijzeren-voorraadregeling uit het arrest
HR 7 maart 1956, BNB 1956/121, gebruik kunnen maken uitstel
van belasting verkrijgen, terwijl anderen, die door de toenemende omvang van het debiteurenbestand eveneens in financieringsmoeilijkheden komen van een soortgelijke faciliteit verstoken blijven (93).
Uitgaande van een strikte toepassing van de vermogensaanwasbelasting dient in een pure inkomstenbelasting de specifieke waardestijging bij de bepaling van de jaarwinst in het algemeen niet belastingvrij te kunnen worden uitgesteld. Daarvoor geldt hetzelfde als hiervoor omtrent de belaste financieringsreserve is opgemerkt. De mogelijkheden voor uitstel van
belastingbetaling door uitstel van winstneming op grond van
toepassing van de ruilarresten en de vervangingsreserve van
art. 14 Wet IB, voor zover deze na een inflatieneutrale totale
winstbepaling nog bestaan, zouden bij een consequente toepas-

sing van de pure inkomstenbelsting tot het uiterste moeten
worden beperkt. Ook het uitstel van winstneming op huurkoopvorderingen is in deze context strijdig met de draagkrachtgedachte en moeilijk te rijmen met de afwijkende fiscale behan-

deling van de termijnen die op afbetaling worden ontvangen.
Dit kan eveneens gelden voor andere doorschuiffaciliteiten in
de winstsfeer, die doorgaans samenhangen met staking of gedeeltelijke overdracht of gedeeltelijke liquidatie van de onderneming. Deze facilteiten zullen in § 10.7. afzonderlijk aan
de orde komen.

Beschouwd tegen de achtergrond van de opvatting dat de
draagkracht afhankelijk is van de verteerbaarheid van het inkomen en dus vermogenswinstbelasting de voorkeur heeft, past
een minder strenge benadering. De voorzichtigheid dient op een
evenwichtige wijze in de winst- en inkomstenbepaling te worden
ingebouwd. Wanneer daarnaast nog financieringsproblemen ontstaan moeten de ondernemers op soepele wijze in de gelegenheid
worden gesteld een belaste financieringsreserve te vormen. Het
kernprobleem wordt hiermee echter voor een groot deel teruggeschoven naar het beginsel van de oorzakelijke toerekening voor
de beantwoording van de vraag of er sprake is van gerealiseerde dan wel ongerealiseerde winst.

10.4.8.

Het beginsel van de eenvoud bij het bepalen van de
jaarwinst

Het beginsel van de eenvoud heeft als kenmerken:
1) dat het gekozen systeem hanteerbaar moet zijn;
2) dat men bij de minimumeisen, die men aan goed koopmansgebruik stelt, rekening moet houden met het algemene commerciMle niveau (94).
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Het eerste kenmerk leunt aan tegen de doelmatigheid. Er moet
een bepaalde tolerantiestrook aanwezig zijn. Deze tolerantie
moet van twee kanten in acht worden genomen. De fiscus kan
niet van de contribuabele de hoogste graad van perfectie verwachten; de contribuabele mag van de fiscus niet de maximaal
mogelijke inspanning eisen om nog een controle mogelijk te maken.

Opmerkelijk is dat daar waar voor de waardering van de
vorderingen en schulden toepassing van de financiile rekenkun-

de een rol zou moeten spelen in de jurisprudentie relatief
snel met een beroep op de eenvoud naar eenvoudigere waarderingsstelsels wordt gegrepen. In HR 5 februari 1964, BNB
1964/120 werd toegestaan een lijfrenteverplichting lineair af
te breken. De opbouw van het doelvermogen van aangegane pensioenverplichtingen werd in het arrest HR 7 januari 1970, BNB
1970/61 en HR 29 april 1970, BNB 1970/164, mede op grond van
het beginsel van de eenvoud op basis van de lineaire methode
toegestaan. Met deze arresten werd de overigens bevredigende

lijn doorbroken die aan het arrest HR 29 oktober 1958, BNB
1958/342 en HR 19 februari 1969, BNB 1969/142 ten grondslag
lag: "...dat, in aanmerking genomen de grootte van de onderhavige schuld en de voor betaling daarvan overeengekomen tijdsduur,

tussen het nominale bedrag van de schuld en haar werke-

lijke druk aangevende contante waarde een zo groot verschil
bestaat, dat waardering naar contante waarde hier door goed
koopmansgebruik was geboden" ( 95).
Volgens de heersende leer mogen langlopende vorderingen
worden gewaardeerd op contante waarde. Wanneer echter tussen
het nominale bedrag en de contante waarde een gering verschil
bestaat en de gemiddelde krediettermijn de normaal te achten
termijn niet aanmerkelijk te boven gaat, is het ingevolge de
uitspraak van het Hof 's-Gravenhage van 17 december 1974, BNB
1975/208, niet mogelijk deze handelsvorderingen in aanmerking
te nemen voor de contante waarde in plaats van het nominale
bedrag. (Waarom hier volgens het Hof van de normaal te achten
krediettermijn moet worden uitgegaan, is mij niet duidelijk).
De wens tot vereenvoudiging van belastingheffing steunt
vooral op het beginsel van de doelmatigheid. Dit kan ten koste
gaan van de rechtvaardigheid. Aangezien rechtvaardigheid zonder doelmatigheid niet te realiseren is, acht ik de hantering
van het beginsel van de eenvoud van groot belang voor de belastingheffing. Aan het vraagstuk van de vereenvoudiging van
de belastingheffing zal in hoofdstuk 14 derhalve nog uitgebreid aandacht worden besteed.
Het tweede kenmerk van het beginsel van de eenvoud, inhou-

dende dat de minimumeisen die men aan goed koopmansgebruik
stelt verband moeten houden met de onderneming in relatie tot
het algemene commercidle niveau, werkt een ander soort draagkracht uit dan de hier aan de orde zijnde financi le draagkracht. In deel A en B hebben we gezien dat het begrip draagkracht ruimer kan zijn dan de financidle draagkracht. Volgens
de beginselen van goed koopmansgebruik kan men aan de contri323

buerende ondernemer geen hogere administratieve verplichtingen
opleggen dan met zijn administratieve draagkracht in overeenstemming is. Zo mag bijvoorbeeld voor de berekening van de
jaarwinst van een kleine ondernemer geen actuariile berekening
verlangd worden voor een lijfrentewaardering. De kosten en de
moeite die daarmee verband houden zouden bij deze ondernemer
de heffing naar draagkracht frustreren. Anderzijds mag de contribuabele niet verwachten dat het beginsel van de eenvoud ook
slordigheid of nalatigheid dekt.

10.4.9.

Het globale evenwicht tussen de bronnen

De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in het geval grote
winsten zijn marginale druk doen oplopen tot een percentage
boven het tarief van de vennootschapsbelasting, zijn onderneming in te brengen in een besloten vennootschap. Op deze wijze
kan hij zijn belastingdruk verlichten. Deze verlichting wordt

gerealiseerd door toekenning van salaris en pensioen aan de
directeur/groot-aandeelhouder ten laste van de winsten en het
achterwege laten van dividenduitdelingen. De ingehouden winsten doen de koerswaarde van de aandelen oplopen en maken het
de directeur/groot-aandeelhouder mogelijk de koerswinst te
zijner tijd te toucheren in de vorm van de relatief laag belaste aanmerkelijk-belangwinst. Deze inbrengmogelijkheden met
een "aftoppingskarakter" staan slechts de ondernemer ter beschikking. De loontrekker kan zijn dienstbetrekking (nog) niet
inbrengen in een BV. Het effekt van de inbreng is dat de effektieve belastingdruk, zonder dat de beschikkingsmacht over
de winst wezenlijk wordt verminderd, lager wordt dan in het
geval de onderneming niet zou worden uitgeoefend in het kader
van een BV.

Aan de hand van een computerprogramma heb ik getracht de
breakeven-points te bepalen, aangevende voor de verschillende
winstniveaus het punt waarop inbreng in een BV voordeel noch
nadeel oplevert. Het probleem dat daarbij naar voren komt is
dat de inbreng in een BV ook consequenties heeft voor de sociale zekerheid (96). De BV moet immers voor haar directeur/
groot-aandeelhouder en vaak voor diens echtgenote sociale verzekeringspremies betalen, die bij de directeur en zijn echtgenote aanspraken op uitkeringen doen ontstaan. In het computerprogramma ben ik ervan uitgegaan dat de premies betreffende de
werknemersverzekering, als zij bij de directeur of diens echtgenote leiden tot aanspraken. c.q. verhoging van aanspraken op
een toekomstige uitkering, aangemerkt kunnen worden als belastbaar loon voor de loonbelasting en volksverzekering. De
omkeerregel wordt voor deze berekeningen dus niet toegepast.
Wanneer de premiebetaling geen aanspraak doet ontstaan, wordt
de premie als last beschouwd. De premies voor de volksverzekeringen worden als last in aanmerking genomen. Uitgegaan is
van de premies per 1 januari 1978 (DETAM groep 4). Voorts is

rekening gehouden met de latente belastingdruk op de pen324

sioenuitkeringen en de winst uit aanmerkelijk belang. Naarmate
de renteaangroeiperiode langer is en het disconteringspercentage hoger, is de latentie lager. In de berekening is uitgegaan van een renteaangroeiperiode van 40 jaar en een disconteringspercentage van 8%. Op dezelfde wijze is rekening gehouden
met de latentie over de fiscale oudedagsreserve. Aangenomen is

dat de pensioentermijnen en de afbraak van de fiscale oudedagsreserve onderworpen zijn aan een tarief van 50%. Voor de
aanmerkelijk-belangwinst is uitgegaan van 20%. De algemene en
bijzondere winstaftrek is niet verwerkt. Wel is ingebouwd het
maximale profijt van de ondernemer ingevolge de vrijstelling
van het bedrijfsvermogen voor de vermogensbelasting. De pensioenlast is berekend op basis van een gelijkblijvend pensioen, franchise van f.17.000, salarisdiensttijdnorm 1 3/4% en
een rekenrente van 4% (doelvermogen f.10.,- per f.1,- ouderdomspensioen). Een probleem vormde de waardering van de verliescompensatie. In de berekening is aangenomen dat deze niet
meer kan worden geMffektueerd.

Tabel 10.6 geeft, uitgaande van bovenstaande vooronderstellingen, een drukvergelijking tussen de ondernemer die zijn
onderneming in de vorm van een eenmanszaak drijft en die dat
doet in de vorm van een besloten vennootschap. Tabel 10.6. is
gebaseerd op een arbeidsaandeel van de echtgenote van t 550
uur per jaar. Voor de inkomstenbelasting heeft zij dan recht
op 1/9e deel van de normale jaarwinst. Bij de vennootschapsbe-

lasting bedraagt het loon dan
dienstbetrekking.

De

stippellijn

1/4 deel van een full-time
geeft

de

break-evenpunten

aan. Rechts van deze lijn is de BV-vorm fiscaal voordeliger
(zie tabel 10.6).

Dezelfde berekeningen zijn uitgevoerd voor de ondernemer
wiens echtgenote gddn werkzaamheden in de onderneming verricht; de ondernemer wiens echtgenote f 1000 uur per jaar arbeid in de onderneming verricht en de ondernemer wiens echtgenote i; 1800 uur per jaar werkzaam is in de onderneming. In tabel 10.7 worden de break-evenlijnen van de verschillende situ-

aties in beeld gebracht (zie tabel

10.7). Het loon van de

vrouw bedraagt resp. 0, 50 en 75% van dat van de man. Uit tabel 10.6. wordt grafiek 10.8. afgeleid, die het verloop van de
gemiddelde lastendruk op de winst uitdrukt voor twee verschillende loonniveaus en een arbeidsinzet van de echtgenote van f

550 uur (zie tabel 10.8). De tabellen spreken voor zich. De
gemiddelde belastingdruk bij stijgende winst wordt bij een omzetting van de onderneming in een besloten vennootschap beduidend afgezwakt. De uiteindelijke belastingdruk is mede afhan-

kelijk van de beloning die de directeur/grootaandeelhouder
zich zelf en zijn echtgenote toekent. De conclusie dat de 0verstap van de ondernemer naar de Vpb-sfeer de progressie van
de Wet IB ernstig aantast, wordt in tabel 10.8 uitgebeeld door
het verloop van de gemiddelde belastingdruk op de winst. Door
de stakingfaciliteiten zou dit voordeel nog worden versterkt.
Uitgaande van de directeur/grootaandeelhouder leert tabel 10.8
dat van een globaal evenwicht geen sprake is (97).
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10.5

DE OBJECTIEVE BRONNEN VAN INKOMEN

10.5.1

De objectieve bronnen en het inkomensbegrip

In § 9.5.1 werd aandacht besteed aan het onderscheid tussen de
objectieve en subjectieve bronnen. In § 9.5.3 werd ingegaan op

het probleem van de onderscheiding tussen de bron en de opbrengst. Uit het in § 9.5.3 gestelde bleek dat door de toepassing van het bronnenstelsel het onderscheid tussen de waardemutaties van de bron en haar opbrengsten fiscaal van groot belang is. Met name wanneer er een rechtstreekse relatie bestaat
tussen de hoogte van de inkomsten en de waardemutatie van de
bron zelf, levert deze onderscheiding grote moeilijkheden op.
De onbelastbaarheid van de vermogenswinsten die met deze bron-

nen worden behaald, vormt een ernstige aantasting van het
draagkrachtbeginsel.
Het onderscheid tussen de bron en de inkomsten is ook van

belang voor de bepaling van het tijdstip waarop de inkomsten
worden genoten. Omdat de inkomsten van de objectieve bronnen
worden beoordeeld vanuit de bron, kan er pas van "genieten"
sprake zijn als de inkomsten zich van de bron hebben losgemaakt. De hoofdregel voor de inkomsten uit arbeid, vermogen en
periodieke uitkeringen is, dat zij worden genoten op het tijdstip waarop zij:

a) ontvangen of verrekend zijn, ter beschikking van de belastingplichtige zijn gesteld of rentedragen zijn geworden;
dan wel
b) vorderbaar en tevens inbaar zijn geworden.

Omdat de vervreemding om niet van de lopende termijnen, welke
zich nog niet van de bron hebben losgemaakt, in deze objectieve visie een transactie in de vermogenssfeer betekent die als
zodanig niet tot belastbaarheid kan leiden, heeft de wetgever,

die deze consequentie kennelijk niet heeft gewild, hiervoor
een speciale regeling opgenomen. Ingevolge artikel 27 Wet IB
worden de termijnen van huren, pachten en rente van schuldvorderingen welke zijn vervreemd, zowel indien de belastingplichtige de vervreemder, als indien hij de verkri jger of krachtens
erfrecht of huwelijksvermogensrecht rechtsopvolger van de verkri jger is, in aanmerking genomen voor het bedrag dat betrekking heeft op het tijdvak gedurende hetwelk die termijnen bij
de belastingplichtige en zijn rechtsvoorganger krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht zijn gerijpt. Op deze wijze
hoopte de wetgever tevens een regeling te geven voor de toerekening van de aankoopkosten en de opbrengsten van de lopende
termijnen. In § 10.5.2 zal de problematiek van de vervreemding
van lopende termijnen afzonderlijk worden behandeld.
Een soortgelijke problematiek als die waarvoor artikel 27
Wet IB een oplossing moet bieden, treft men aan bij de ver-

vreemding van tijdelijke genotsrechten. De verkoop van een
tijdelijk genotsrecht ligt weliswaar in de vermogenssfeer,
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doch vertoont, naarmate de genotsrechten een kortere levens-

duur hebben, een grote gelijkenis met de opbrengsten uit de
desbetreffende vermogensbestanddelen. In sommige gevallen kan
de vervreemding van een kortlopend genotsrecht dan ook worden
aangemerkt als een vorm van rendabel maken van het vermogen en
wordt de opbrengst als opbrengst van vermogen progressief belast, dan wel naar het bijzondere tarief als er sprake is van
inkomsten ter vervanging van gederfde of te derven inkomsten.
In 4 10.5.3 zal nader aandacht worden besteed aan de draaqkrachtaspecten van de vervreemding van tijdelijke genotsrechten.

Met betrekking tot de aftrekbare kosten wordt door de wetgever een overeenkomstige gedragslijn gevolgd als bij de objectieve onzuivere inkomstenbestanddelen het geval is. Art.
38, eerste lid, Wet IB bepaalt dat aftrekbare kosten in aanmerking worden genomen op het tijdstip waarop zij betaald of
verrekend zijn, door de belastingplichtige ter beschikking
zijn gesteld of rentedragend zijn geworden. De aftrekbare kosten zullen in 6 10.5.4 de revue passeren.
Het karakterverschil tussen de subjectieve en objectieve
bronnen is de oorzaak van een permanente alertheid van de belastingplichtige vermogensbestanddelen te laten switchen van
de subjectieve naar de objectieve sfeer. Hij zal steeds proberen door gebruikmaking van het regimeverschil de fiscaal meest
gunstige positie te kiezen. Hierbij kan er sprake zijn van
transacties die gericht zijn op de overbrenging van toekomstige inkomstenbestanddelen naar de ondernemingssfeer, het buitenland of de onbelaste sfeer van de vrijgestelde lichamen.
Deze transacties worden achtereenvolgens in § 10.5.5, 4 10.5.6
en 5 10.5.7 nader besproken. In § 10.5.8 zal tenslotte de aandacht worden gericht op het verschijnsel dat door Van Dijck is
aangeduid met de benaming "subjectieve vervanging" ( 98) . Dat
wil zeggen dat er verandering kan optreden in de persoon die
een inkomstenbestanddeel moet ontvangen. De oorspronkelijke
inkomsten worden in dat geval uitgekeerd aan een ander dan de
oorspronkelijk belanghebbende.

10.5.2

Vervreemding van lopende termijnen

Vermogen is in wezen niet anders dan de contante waarde van
een opbrengstenstroom, uitgedrukt in eenheden nuttigheid. Van
sommige vermogensbestanddelen wordt de nuttigheid - al of niet
tegen betaling - ter beschikking gesteld aan derden. Sommige
overdrachten van genotsrechten worden zo belangrijk geacht dat
zij als zgn. benoemde overeenkomsten in het BW een aparte regeling hebben verkregen. Bij deze overeenkomsten staan bij
voortduring rechten en verplichtingen tegenover elkaar. De eigenaar van de vermogensbestanddelen kan ten gevolge van de in

ons rechtsbestel als algemeen erkend beginsel qeaccepteerde
contractsvrijheid (99) de overdracht van zijn genotsrecht op
verscheidene wijzen regelen. De overdrachten om niet laten we
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in deze paragraaf buiten beschouwing, omdat er dan sprake is
van een vorm van subjectieve vervanging die in 4 10.5.8 expliciet wordt behandeld.

De waarde van een vermogensbestanddeel is afhankelijk,
hetzij van de indirecte opbrengstwaarde, hetzij van de directe
opbrengstwaarde. De vervreemdingsprijs van een vermogensbestanddeel is in wezen de vergoeding voor de te missen toekomstige opbrengsten. Dit geldt ook voor de vervreemding van genotsrechten. Afgezien van de civielrechtelijke aspecten is er
geen wezenlijk verschil tussen het aangaan van een huurover-

eenkomst en de verkoop van een tijdelijk vruchtgebruik. De
overdrachtsprijs van het zakelijke genotsrecht is in wezen
niet anders dan vooruitontvangen huur. Hetzelfde geldt eigenlijk voor arbeidskracht. Omdat deze echter niet los van de
persoon verkoopbaar is (100) en de restwaarde nihil is, kan om
wille van de eenvoud de waardemutatie van arbeidskracht buiten
het inkomensbegrip worden gehouden en aansluiting worden gezocht bij de opbrengsten. Daar waar de toekomstige opbrengsten
wel verkoopbaar zijn moet volgens het geldende fiscale recht

een onderscheid worden gemaakt tussen de vermogens- en opbrengstensfeer.
De bijzondere regeling van art. 27 Wet IB, inhoudende dat

termijnen van huren, pachten en renten van schuldvorderingen
welke worden vervreemd, worden belast al naar gelang zij zijn
gerijpt, voert ons naar dit grensgebied tussen de inkomstenen vermogenssfeer en brengt ons tot een paar kernvragen. Wat
zijn termijnen ? Waarom beperkt de wetgever zich tot bepaalde
met neme genoemde inkomstenbestanddelen 7
Onder het Besluit 1941 was de afwikkeling van de lopende
termijnen vrij eenvoudig geregeld. Het inkomen werd pas genoten op de vervaldag van de desbetreffende termijn. Indien deze
termijn "al lopende" werd gekocht, kon de koper de koopsom op
zijn inkomen in mindering brengen. In verband met manipulaties
rond de rentespaarbrieven en de schenking van lopende coupons
is artikel 27 in zijn huidige vorm ingevoerd, met als tweeledig doel:

a) de problemen op te lossen m.b.t. de schenking van lopende
inkomsten;

b) de aankoop van te regelen lopende inkomsten die eerst in
een komend jaar worden genoten; (101)

De mogelijkheid voor oneigenlijk gebruik rond de rentespaarbrief onder het Besluit was vooral gelegen in de cumulatie van
een tarieffaciliteit en een uitstelmogelijkheid voor het genieten van een inkomen. Artikel 27 Wet IB kan echter niet als
een pronkstuk van wetgeving worden gezien; eerder als een stuk
gelegenheidswetgeving, dat weinig visie op het inkomensbegrip
etaleert. Van Dijck heeft overduidelijk aangetoond dat artikel
27 Wet IB in de gevallen dat de lopende termijnen los van de
inkomstenbron worden vervreemd ernstig tekortschiet (102). In
zijn arrest van 4 oktober 1978, BNB 1978/299, "redt" de Hoge
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Raad de werking van art. 27 Wet IB door een extensieve interpretatie, inhoudende dat art. 27 wordt geacht niet geschreven
te zijn voor verkoop van losse rentetermijnen en dat een redelijke wetstoepassing vergt de koopsom te rekenen onder de inkomsten uit vermogen, genoten door de werking van art. 31, lid
1, Wet IB.

W. Scholten betoogt in zijn pre-advies (103) dat het begrip "termijnen" in juridische zin en niet in economische zin
wordt benaderd. Hiermee geeft hij naar mijn mening duidelijk
aan waar artikel 27 Wet IB knelt. De formulering van een inkomensbegrip in juridische bewoordingen, gezien vanuit de bron,
gaat uit van een onderscheiding tussen de bron en haar inkomsten, resp. kapitaal-(of vermogenssfeer) en inkomsten- of opbrengstensfeer, die in feite niet als zodanig existeert, omdat

het vermogen niets anders is dan de contante waarde van de
toekomstige inkomsten op enig moment gemeten. Overal waar de
wetgever dit onderscheid introduceert worden spanningen opgeroepen met het economische leven, omdat naar de meest voordelige vormgeving wordt gezocht om het inkomen te toucheren. Bij
wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar de cessie-overeenkomsten die subsidie-inkomsten met een duidelijk periodiek
karakter omvormen tot een ontvangst van een vermogensbestanddeel en de lease-overeenkomsten die vermogensuitgaven transformeren in periodieke jaarlijkse uitgaven. De juridische afbakening is gedoemd om steeds tekort te schieten (104). Minister Hofstra heeft in de MvT zich dan ook duidelijk voorstander
getoond van een meer economische benadering van het inkomensbegrip. Hij achtte, mijns inziens terecht, een benadering zoals nadien in artikel 27 Wet IB door de wetgever verkozen is,
kennelijk onjuist, hetgeen moge blijken uit het navolgende citaat: "Bij tussentijdse verkoop van zulk een obligatie (bedoeld wordt een obligatie met een ongelijkmatige of onregelmatige beschikbaarstelling van rente, L.S) dient de in de verkoopsom begrepen economische rente voor de verkoper gezien te
worden als een bedrag, dat wordt genoten ter vervanging van te
derven inkomsten als bedoeld in art. 27, terwijl de koper het
bedrag van deze rente zal kunnen beschouwen als een negatief
inkomensbestanddeel" (105). Artikel 27 Wet IB blijkt derhalve
niet meer te zijn dan een - beperkte - uitbreiding van de fiscale definitie van het inkomen, die moet voorkomen dat de 0verdracht om niet van lopende termijnen fiscaalrechtelijk als
onbelaste vermogensopbrengst kan worden gepresenteerd. De vervreemding onder bezwarende titel van lopende termijnen valt eveneens onder art. 27 Wet IB. Het moment waarop de inkomsten
geacht worden te zijn genoten wordt beheerst door art. 31,
eerste lid, Wet IB: "Tot de inkomsten behoort mede hetgeen genoten wordt ter vervanging van gederfde of te derven inkomsten".
Uit de uitgebreide litteratuur (106) blijkt overduidelijk
dat de fiscale wetgever er echter niet in is geslaagd door een
verruimde juridische afbakening van de opbrengst de rijpende
termijn voldoende in zijn greep te krijgen. Slechts een econo332

de
theorie
van
de
mische
gebaseerd
OP
interpretatie,
vermogensvergelijking met geringere aandacht voor het moment

waarop de

"vrucht" zich van de

"stam" pleegt af te scheiden,

kan tot een aanvaardbare belastingheffing leiden. Ook de limitatieve opsomming van de soorten "rijpende termijnen" die on-

derworpen zijn aan de werking van artikel 27 Wet IB hetekent
een onnodige beperking. Waarom heeft de wetgever erin berust
dat de verkoop van winstrechten en andere stamrechten in bepaalde gevallen w61 onbelast kan geschieden? De ratio ontbreekt.
De verkoop van nog niet lopende in de toekomst te genieten

termijnen blijft eveneens buiten de werking van artikel 27 Wet
IB. Artikel 31 Wet IB fungeert hier als achtervanger en brengt
dit voordeel alsnog in de belastbare sfeer (107). De afstand

van een of meer toekomstige termijnen is in economische zin
niets anders dan de vervreemding van het gehele of gedeeltelijke genot. De vervreemding van genotsrechten kan in redelijkheid niet anders worden benaderd dan de vervreemding van
een

lopende termi jn.

Het uit gangspunt

van het geldende recht

dat de vervreemding van een genotsrecht in de vermogenssfeer
ligt en derhalve in beginsel onbelast is (zie HR 15 april
BNB 1964/213 en Hof Leeuwarden
april 1968, BNB
1964,
ook
1969/131), is dan
principieel onjuist (108). In de navolgende paragraaf zal op deze tekortkoming van de fiscale definitie van het inkomensbegrip nader worden ingegaan.
1

10.5.3.

Vervreemding van genotsrechten

10.5.3.1.inkomsten uit arbeid

De vervreemding van genotsrechten kunnen we bij alle drie de
objectieve inkomstenbronnen aantreffen. Zwemmer noemt bij de
vervreemding van genotsrechten ter zake van inkomsten uit arbeid slechts de cessie van loonvordering (109). In het arrest
van de HR van 3 april 1968, BNB 1968/133 (110), heeft de Hoge
Raad ten aanzien van de vervreemding van een lopende loontermijn als algemene regel gekozen voor een wettelijk systeem dat
aansluit bij het "genieten" voor de loonbelasting. Voor het
bijzondere geval van de vervreemding om niet heeft hij een oplossing gezocht die analoog is aan de systematiek van art. 27
lid 2 Wet IB, welk wetsartikel echter geschreven is voor een
zeer bijzondere situatie. De Hoge Raad overwoog: "..dat uit de
geschiedenis van de totstandkoming van.. de Wet op de loonbelasting 1964 .. duidelijk blijkt, dat het niet de bedoeling is
geweest om uitkeringen ten laste van de werknemer ingevolge op
hem rustende persoonlijke verplichtingen, welke door de werkgever op zijn loon worden gekort en rechtstreeks aan derden
worden uitbetaald, voor die derden als "loon uit een bestaande
dienstbetrekking

van een ander"

te doen gelden;

dat

dan

ook

aldus door de werkgever aan derden uitgekeerde bedragen deel
uitmaken van het door de werknemer uit zijn dienstbetrekking
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genoten loon, als bedoeld in artikel 10 der genoemde wet, en
ingevolge artikel 22, lid 2, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 voor de toepassing van deze wet als loon uit dienstbetrekking in de zin van artikel 22, lid 1, letter a, gelden;
dat ingeval de werknemer bij wege van schenking heeft beschikt
over zijn recht op loon, voordat hij het overeenkomstig artikel 33 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 heeft genoten,
weliswaar de vordering tot betaling van het loon toekomt aan
de begiftigde, maar de schenker, die de dienstbetrekking vervult, op het in artikel 33 aangewezen tijdstip het door hem
verdiende loon als inkomen geniet en niet de begiftigde".
De Hoge Raad "redt" hier het objectieve stelsel door fiscaal de mogelijkheid van vervreemding van een lopende termijn
gewoon te negeren. Het loon wordt geacht zich van zijn stam de arbeidspotentie - af te scheiden op het objectief bepaalde
tijdstip, dat wordt bepaald in de overeenkomst of de wet· Op
deze wijze ontkomt de Hoge Raad aan de noodzaak om een oplossing te moeten zoeken voor de vervreemding van toekomstige,
doch nog niet aangebroken loontermijnen. Naar mijn mening zou
het draagkrachtbeginsel meebrengen, dat de prijs waartegen bij
zakelijke verhoudingen is vervreemd, belast wordt als "loon
uit dienstbetrekking". De verkrijger ontvangt een vermogensrecht, waarop de ontvangen loontermijnen worden afgeboekt. Het
surplus is positieve rente. Slechts op deze wijze komt de ver-

deling van de belastingdruk op een aanvaardbare wijze tot
stand.

Ik deel de kritiek van Van Dijck die met betrekking tot
een dubieuze loonvordering stelt dat het negeren van de 6verdracht in strijd is met het reMle karakter dat aan de inkomstenbelasting ten grondslag ligt (111). De belastingheffing
over dit soort vervreemdingsopbrengsten behoort onderworpen
te zijn aan art. 31 lid 1 Wet IB, welk artikel bepaalt dat tot
de inkomsten mede behoort hetgeen genoten wordt ter vervanging
van gederfde of te derven inkomsten. NAAst deze bepaling is
art. 31, lid 2, Wet IB overbodig. Dit artikel expliceert dat
tot de inkomsten uit arbeid mede behoort hetgeen genoten wordt
ter zake van het staken of het nalaten van werkzaamheden en
diensten.

De litteratuur is bijzonder schaars over de fiscale gevolgen van de vervreemding van een optie. Zwemmer besteedt aan
deze boeiende problematiek geen aandacht. Ook Van Dijck behandelt in zijn brochure deze vorm van subjectieve vervanging
niet. Verhoeven besteedt in WFR 5031/1971 wel aandacht aan de
optieverlening in het kader van de dienstbetrekking, doch gaat
voorbij aan de mogelijkheid dat het optierecht kan worden vervreemd. Naar zijn mening (112) wordt de onvoorwaardelijke optieverlening, onder een tijdshepaling verstrekt, belastbaar op
het moment van de optieverlening. De voorwaardelijke optieverlening kan pas worden belast op het moment dat van de optie
daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt (113). Wanneer aan de

voorwaarde telkens weer op een bepaalde termijn moet worden
voldaan, wordt de optie telkens in termijnen gerealiseerd
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(114). Artikel 27, eerste lid, Wet IB is niet van toepassing
op de vervreemding van een optierecht. Mogelijk zal ook hier
de fiscus op basis van het regime van het arrest HR 3 april
1968, BNB 1968/133, de vervreemding willen negeren. Evenals
voor de vervreemding van een loontermijn zou ik ook hier toepassing van artikel 31, eerste lid, Wet IB willen bepleiten.
De vervreemding van een winstrecht van een werknemer roept
soortgelijke problemen op als de vervreemding van optierechten. Nobel (115) beperkt zich tot de zeer algemene constatering dat er zijns inziens geen enkele reden is waarom een betaling met diensten en genotsrechten (inkomstenbestanddelen)
anders zou moeten worden behandeld dan betaling in geld of
goederen (vermogensbestanddelen). Beide categorie@n hebben
geldswaarde en zijn economisch gelijkwaardig. Het is niet duidelijk of Nobel hiermede slechts de kostensfeer van de onderneming op het oog heeft, of ook de inkomstensfeer van de loontrekker. Naar mijn mening dient men te onderscheiden de zaken
die voorwerp kunnen zijn van eigendom, zoals bijvoorbeeld de
beperkte zakelijke genotsrechten, en de aanspraken. De verkrijging van zaken die voorwerp van eigendom kunnen zijn moet
als loon in natura worden aangemerkt. De aanspraken worden als
zodanig in het loon begrepen, tenzij de omkeerregel van toepassing is. Het waardeverloop van deze zaken en belaste aanspraken nA het moment van belastbaarheid speelt zich volgens
het geldende recht af in de onbelaste vermogenssfeer. Een inkomensdefinitie gebaseerd op de vermogensvergelijkingstheorie
zou hier tot een meer bevredigend resultaat leiden. De taxatie
op het moment van ontvangst wordt dan ook minder zwaarwegend.

10.5.3.2 inkomsten uit vermogen

De vervreemding van genotsrechten wordt meestal aangetroffen
in de sfeer van de inkomsten uit vermogen. Sprekende over de
vervreemding van genotsrechten hebben we doorgaans mddr op het
oog dan de vervreemding van een lopende termijn. Zwemmer maakt
een onderscheid tussen
inkrimpende en niet-inkrimpende genotsrechten (116). Onder een inkrimpend genotsrecht verstaat
hij een recht op inkomsten dat zich tijdens de duur van het
genotsrecht, dat zodanig kort is dat de vervreemding ervan in
de inkomenssfeer terechtkomt, oplost. De niet-inkrimpende genotsrechten liggen zijns inziens in de vermogenssfeer. De
grenslijn tussen de niet-inkrimpende en de wel inkrimpende genotsrechten moet zijns inziens om praktische redenen door de
wetgever aan de hand van een tijdscriterium worden getrokken.
Zwemmer suggereert hiervoor een termijn van tien jaar.
Wanneer men de vermogensvergelijkingstheorie afwijst, is
de methode-Zwemmer als naast-beste oplossing te overwegen. Onzekerheid omtrent de termijn die in voorkomende gevallen door
de administratie zal worden gehanteerd voor de afbakening van
de belaste en onbelaste sfeer en onvoldoende houvast daarvoor
in de jurisprudentie hebben de fiscale behandeling van de ves335

tiging van genotsrechten omgeven met gevoelens van onvrede·
Aanvankelijk gold het arrest van de Hoge Raad van 15 april
1964, BNB 1964/213, waarin werd overwogen dat het bedrag, dat
door belanghebbende werd genoten voor het prijsgeven van zijn
zakelijk recht, niet kan worden aangemerkt als een bestanddeel
van het inkomen (117). Daarna kwam het arrest van de HR van 25
juni 1969, BNB 1969/212 (118) waar het voordeel dat aan de
vervreemder is opgekomen niet werd beschouwd als in de vermogenssfeer liggend, doch als een opbrengst die wordt verkregen
door het rendabel maken van het vermogen en dus belast is.
In het arrest van 19 september 1979, VN 1979 pag. 1903,
heeft de Hoge Raad de vestiging van een tijdelijk recht van
vruchtgebruik tegen een tegenprestatie gelijkgesteld met een
verkoop van de gedurende de loop van het vruchtgebruik te verwachten rentetermijnen en dividenden en beslist dat daaruit

volgde dat de tegenprestatie niet kan worden aangemerkt als
een rechtstreeks uit de effecten getrokken voordeel, maar een
voordeel waarop artikel 31 Wet IB rechtstreeks van toepassing
is en dat zonder de werking van artikel 31 Wet IB onbelast zou
blijven. Voor de koper van het vruchtgebruik is dan uiteraard
slechts het verschil tussen de inkomsten en de aankoopprijs
belast, zodat de gevreesde dubbele heffing uitblijft (119).
Van Dijck had al eerder kritiek geleverd op de neiging het
vage criterium van de Hoge Raad in de vorm van het "rendabel
maken van vermogen" tot een zelfstandig criterium te verhef-

fen. Slechts in het geval hieronder de situaties worden begre-

pen die naar feitelijk en maatschappelijk oordeel met een
huurcontract kunnen worden geassocieerd is belastingheffing
gerechtvaardigd. Om deze reden acht hij dit criterium niet
bruikbaar bij andere vermogensinkomstenbronnen, omdat daar de
parallel met de huurovereenkomst ontbreekt. Wel acht hij toetsing aan artikel 31 haalbaar, met het gevolg dat langs die weg
toch van een belastbare bate sprake kan zijn. In dit verband
verwijst hij naar een arrest in de Duitse rechtspraak (BFH 24
november 1967 VI R 274/66) waar de vestiging van een vruchtgebruik werd belast
omdat
"..die
wirtschaftlich nur die
Oberlassung des Ertrags darstellt" (120). Een dergelijke koers

werd door de Hoge Raad in zijn arrest van 28 juni 1978, BNB
1978/253, bewust niet ingeslagen, doch er werd een parallel
met de huurovereenkomst getrokken (121). Het genoemde arrest
van 19 september 1979 "spoort" dus beter met de opvatting van
Van Dijck.

Wanneer een derde de bij de vervreemder reeds naar hun
contante waarde ingevolge artikel 24 Wet IB belaste termijnen
koopt, rijst de vraag of hij deze termijnen zelf tot zijn inkomen moet rekenen of dat hij kan volstaan met de rente-aangroei. In het laatste geval rest dan nog de vraag hoe dit moet
geschieden. Zou de derde inderdaad de termijnen tot zijn inkomen moeten rekenen, dan ontstaat de eerder geschetste mogelijkheid tot dubbele belasting (122). Op grond van het draagkrachtbeginsel is het wenselijk, conform de zienswijze van
Zwemmer, in beginsel slechts de rente-aangroei in de belas336

tingheffing te betrekken door afschrijving toe te staan op de

aanschaffingsprijs van het tijdelijke genotsrecht. Dit zou
trouwens ook in overeenstemming zijn met het meer genoemde arrest van 19 september 1979.
Bij de stamrechten is een dergelijke afschrijving nimmer
toegestaan, en dit naar mijn mening terecht als de vorming van

het stamrecht ten laste van het inkomen is geschied. Deze
stamrechten spelen een rol in het kader van de doorschuiffaciliteiten die in § 10.7 worden besproken. De termijnen van deze
stamrechten liggen beklemd onder de belastingheffing ingevolge
art. 25, eerste lid, letter g, Wet IB, terwijl de andere vor-

men van realisatie worden beheerst door art. 31, eerste of
vijfde lid, artikel 32, tweede lid Wet IB, artikel 59a Wet IB
en art. 23a Wet Vpb. De mogelijkheid van een subjectieve vervanging wordt in § 10.5.8 verder uitgewerkt.
Voor de heffing over de opbrengst van aandelen geeft de
vervreemding van genotsrechten een bijzondere situatie te
zien, omdat het aandeel ten aanzien van zijn opbrengst geen
rijpingsperiode kent. De opbrengst borrelt schoksgewijze bij
de declaratie van het dividend op. De wetgever heeft de problematiek van de overdracht van het "lopende dividendbewij s"
dan ook niet in artikel 27, eerste lid, Wet IB kunnen regelen.
In § 10.5.8 zullen we zien dat voor de schenking van het dividendbewijs een aparte regeling in het leven is geroepen. Het
objectieve regime blijft voor de dividenden geheel in stand.
Degene die op het moment van de dividenddeclaratie de toevallige eigenaar van het aandeel is, wordt geacht het dividend te
genieten. Art. 25, eerste lid, letter e, Wet IB stelt: "Tot de
inkomsten uit vermogen behoort hetgeen bij liquidatie op aandelen wordt uitgekeerd boven het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal". Deze bepaling moet de claim
van de fiscus op de ingehouden winst in stand houden. Artikel
29 en artikel 31, derde en vierde lid, Wet IB hebben daarbij

een steunfunctie. Het dividend dat wordt getoucheerd in de
vorm van uitreiking van aandelen aan aandeelhouders wordt gesteld op de nominale waarde van de desbetreffende aandelen.
Sommige vormen van dividenduitdeling genieten bijzondere tarieffaciliteiten. In § 10.8 zal deze materie aan de orde worden gesteld.
Wanneer het dividend getoucheerd wordt door een belasting-

plichtige, die buiten het objectieve regime valt, gaat de
claim van de fiscus verloren. Op dit thema zijn diverse constructies gebouwd. De verkoop van aandelen-cum dividend - nA
de vaststelling
doch v66r de betaalbaarstelling van dividend
- is blijkens HR 16 januari 1957, BNB 1957/56, voor de dividendwaarde belast. In HR 27 december 1956, BNB 1957/56, is de
verkoop v66r dividendvaststelling, maar met het beding van terugkoop met prijsafspraak eveneens belastbaar gesteld (123).
Andere vormen van "dividendstripping" komen aan de orde in §
10.5.5, § 10.5.6 en § 10.5.7. De claim van de fiscus op de
winstreserves kan ook verloren gaan door de handel in zgn.
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geldzak-BV's. De gevolgen van deze sfeerovergang zullen in §
10.5.5, § 10.5.6 en § 10.5.7 aan de orde komen. De keerzijde
van deze medaille is, dat in het geval de ondernemer/natuurlijke-persoon zijn tot zijn ondernemingsvermogen behorende
aandelen verkoopt aan een particulier, de ingehouden winst
dubbel door de inkomstenbelasting wordt getroffen.
Wijziging van het gemiddeld op de aandelen·gestorte kapitaal zonder dat sprake is van kapitaalterugbetaling door afboeking van het verliessaldo op het agio of door afstempeling
van aandelen kan een fiscale claim doen ontstaan die niet het
gevolg is van winstinhouding (124). Anderzijds kan inbreng van
agio door aandeelhouders die het aandelenbezit tot hun ondernemingsvermogen rekenen de fiscale claim op de aandelen in
particulier bezit verwateren.
Het

arrest

van

de

Hoge

Raad

van

26

april

1978,

BNB

1978/140, confronteert ons nog met een andere opmerkelijke
consequentie van het strikte onderscheid tussen de subjectieve
en de objectieve sfeer. Inbreng van een binnen de winstsfeer

onvolwaardig geworden vordering op een onderneming door een
niet-ondernemer ter volstorting van de aandelen die worden
uitgegeven door de rechtspersoon die deze onderneming drijft,
leidt bij deze onderneming tot toename van het gestorte kapitaal met een bedrag ter grootte van de nominale waarde van de
vordering en verkleint in de objectieve sfeer de grootte van
de claim van de fiscus op de ingehouden winsten, zonder dat
het "vollopen" van de vordering voor de inkomstenbelasting als
belastbaar feit kan worden aangemerkt.

Vergoedingen voor afstand van stemrecht in die zin dat
hierdoor de aan de aandelen verbonden rechten worden aangetast, worden volgens het geldende recht aangemerkt als transacties in de vermogenssfeer (125). Een vergoeding ontvangen om
zijn stem op een bepaalde wijze uit te brengen werd door de HR
in zijn arrest van 29 mei 1935, B 5874, als een belast inkomensbestanddeel aangemerkt. Voor de vestiging van een vruchtgebruik op de aandelen geldt hetgeen hierboven reeds over de
genotsrechten is gezegd.
Onder het Besluit IB '41 werd door de Hoge Raad de toeken-

ning van een claimrecht als een onbelaste vermogensmutatie
aangemerkt (126). Onder de Wet IB '64 is deze situatie blijkens de wetshistorie gecontinueerd. Het doorslaggevende element heeft een typisch objectieve fundering. De opbrengst van

de claim wordt immers niet onttrokken aan de winst van de BV,
doch wordt ontvangen ten laste van de toekomstige dividenden
van de nieuwe aandeelhouders. Bij toepassing van de venmogensvergelijkingstheorie zou de claimopbrengst echter w61 belastbaar zijn, omdat in wezen sprake is van een verkoop van een
gedeelte van de aandeelhoudersrechten. Er is dan sprake van
winst als de claimopbrentst de waardedaling van het aandelenpakket overtreft.
Agiobonussen brengen geen wijziging in het kapitaal ten
laste van de winstreserve en zijn om die reden onbelast.

Deze

behandeling past in de objectieve sfeer van de bronnentheorie
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(127). In de vermogensvergelijkingstheorie zou de agiobonus
evenzeer onbelast blijven, omdat door de uitgifte van dergelijke aandelen van vermogenstoename geen sprake is.
De uitgifte van winstbewijzen kan nog tot bijzondere problemen leiden. Onder een winstbewijs wordt verstaan het recht
op een aandeel in de winst van een rechtspersoon, met uitzonderinq van rechten die toebehoren aan aandeelhouders, vennoten
of leden (128). In artikel 25, eerste lid, letter f, Wet IB
1964
wordt
tot
de
inkomsten
Uit
vermogen
gerekend
hetgeen wordt uitgekeerd op winstbewijzen, daaronder begrepen
hetgeen wordt genoten ter gelegenheid van afkoop of inkoop
daarvan. Deze bepaling is erg ongenuanceerd en scheert de
winstrechten, ongeacht of hiervoor al of niet een koopsom is
gestort, over dezelfde kam. De winstrechten zouden moeten worden onderscheiden naar hun ontstaan. Zijn de winstrechten verleend op grond van verrichte prestaties die de totale winstcapaciteit van de onderneming ten goede zijn gekomen, dan zijn
de uitkeringen op deze winstrechten als bedrijfslasten aan te
merken. Van enige kapitaalstorting is dan geen sprake. De uitkeringen op de winstrechten treden slechts in de plaats van de
meer gebruikelijke vormen van beloning. De belastingheffing
dient dan ook aan te sluiten bij de onderhavige beloningsvorm.
In feite wordt bij de toezegging van het winstrecht een stamrecht verleend dat als zodanig belast zou moeten worden. op
grond van het wisselende en onzekere verloop van de uitkeringen kan analoog aan art. 32, eerste lid, Wet IB het stamrecht
onbelast blijven en worden de uitkeringen belast. Bij afkoop
van dit winstrecht zou art. 31 Wet IB van toepassing moeten
zijn.

Wanneer de winstrechten niet worden verleend op grond van
prestaties die de totale winst van de rechtspersoon betreffen,
doch beogen wijziging te brengen in de winstverdeling van de
aandeelhouders onderling, kunnen in ons huidige klassieke
stelsel de winstuitkeringen niet ten laste van de winst worden
gebracht. Deze winstrechten hebben in wezen een zelfde effekt
als de claimbewijzen. Degene die via koop een winstrecht verwerft betaalt aan de oorspronkelijke aandeelhouders een vergoeding ten laste van zijn toekomstige winstaandeel. Het zou

binnen het huidige systeem passend zijn als de koopsom die
voor de verkrijging van een "winstherverdelend" winstrecht
wordt betaald bij de oorspronkelijke aandeelhouders niet wordt
belast omdat sprake is van een vermogenstransactie. Wordt de
koopprijs van het winstrecht niet aan de oorspronkelijke aandeelhouders uitgedeeld, doch aangewend ter versterking van de
liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de onderneming, dan

zou de koopsom gezien moeten worden als een informele kapitaalinbreng, ten laste waarvan belastingvrije agiobonussen
kunnen worden uitgekeerd (129).
Het hiervan afwijkende regime van artikel 25, eerste lid,

letter f Wet IB past echter niet in de objectieve struktuur
van de inkomsten uit vermogen. Nobel concludeerde naar aanleiding hiervan dan ook dat het voor de hand ligt dat belasting339

plichtigen, liever dan te wachten totdat het winstbewijs wordt
afgekocht, zullen trachten het winstbewijs tijdig te verkopen
aan een (rechts)persoon bij wie de afkoopsom niet of gering
belast zal worden. Hij noemt als de meest voor de hand liggende kopers de buitenlandse belastingplichtigen en de belasting-

plichtigen met een bedrijfsvermogen (130). De uitspraak van
het Hof Arnhem van 23 januari 1961, BNB 1961/305, geeft een
voorbeeld van een dergelijke geslaagde uitwijkmanoeuvre (131).
Sinds de invoering van art. 31, vijfde lid, Wet IB is deze uit
wijkmanoeuvre echter niet meer mogelijk, waardoor de mogelijkheid tot dubbele heffing ontstaat.
Het verschil tussen inkoop van eigen aandelen en verkoop

van eigen aandelen verlokt tot transacties die het karakter
hebben van middellijke inkoop eigen aandelen. Blijkens de recente jurisprudentie, neergelegd in het arrest van de Hoge
Raad van 14 maart 1979, BNB 1979/167, wordt de middellijke inkoop met de onmiddellij ke gelijkgesteld. Dit arrest is ook van
belang voor middellijke inkoop van winstrechten (132).
Ter afsluiting van de vervreemding van genotsrechten in de
sfeer van de inkomsten uit vermogen wordt nog enige aandacht
besteed aan de converteerbare obligatielening. Wij zullen ons
beperken tot de gevallen waarin aan de houders van converteerbare obligaties een lagere dan de gebruikelijke beloning wordt
gegeven. Het verschil tussen de feitelijke rente en de hogere
marktrente wordt in dat geval gecompenseerd door het recht van
de obligatiehouders in te mogen schri jven op een toekomstige
aandelenmissie tegen een conversiekoers die lager is dan de
theoretische beurskoers. Men kan het claimrecht van de conver-

teerbare obligatiehouders zien als een bijzondere vorm van
rentevergoeding. In deze visie is de claim belast. Hierbij
dringt zich een vergelijking op met de geindexeerde geldlening, waarbij de indexeringsbijschrijvingen op de hoofdsom ook
als rente werden aangemerkt (HR 22 december 1971, BNB 1972/50;

HR 28 februari 1973, BNB 1974/52). Deze claimrechten worden
opgebouwd ten gunste van de rechtspersoon, die een lagere rente verschuldigd is dan de marktrente en komen indirect dus ten
gunste van de aandeelhouders. In beginsel behoort derhalve de

afkoopsom van het conversierecht door het lichaam ten laste
van de winst van het lichaam te komen. De beslissing van de HR
in het arrest van 19 november 1947, B 8418, acht ik derhalve
juist, omdat hierbij voor de aftrekbaarheid gekeken werd naar
het belang van de vennootschap. Wordt het conversierecht ge@ffectueerd, dan zou het agio moeten worden berekend uitgaande
van de conversiekoers van de obligaties voor zover deze van de
nominale koers afwijkt ten gevolge van het rendementsverschil.
Bij het lichaam ontstaat dan een verliespost, gepaard met een
hoger agio. In de uitspraak van het Hof Amsterdam van 19 september 1963, BNB 1964/78, is deze zienswijze afgewezen, doch
daar is de genoemde problematiek niet specifiek aan de orde
geweest. Derhalve is te verdedigen dat voor zover de hogere
conversiekoers toe te rekenen is aan het onderrendement van de
obligaties deze uitspraak niet zonder meer tot richtsnoer moet
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worden genomen. Ten onrechte wordt dan immers een kostenbestanddeel van de

BV

toegerekend aan

de kapitaalsfeer in de

vorm van een lager agio en wordt de claim van de converteerba-

re obligaties onbelast gelaten (133). Zolang men van mening
blijft dat de converteerbare obligatiehouder vreemd vermogensverschaffer is en de aan hem betaalde rente voor de BV of NV
aftrekbaar is, kan zijn claim niet worden gelijkgesteld aan de
claim van de aandeelhouder.
Bij toepassing van de meer economisch bepaalde fiscale definitie van het inkomensbegrip volgens de vermogensvergelijkingstheorie doet zich de wrijving tussen de inkomstensfeer en

kapitaalsfeer, zoals deze tot uitdrukking komt bij de al of
niet belastbaarheid van de claims, niet voor. Daar zouden de
aandelenclaim en obligatieclaim beide in beginsel belast zijn,
tenzij en voor zover deze leiden tot een waardedaling van het
aandelen- c.q. obligatiebezit.

10.5.3.3 inkomsten in de vorm van p.u.'s

De vervreemding *an genotsrechten in de vorm van periodieke
uitkeringen en verstrekkingen verdient nog aandacht. De afkoopsom van een echtscheidingsuitkering is bij de genieter belast ingevolge artikel 31, eerste lid, Wet IB (HR 31 september
1953, BNB 1953/265). De betaling van een dergelijke afkoopsom

kan als persoonlijke verplichting krachtens art. 45, eerste
lid, letter e, Wet IB ten laste van het inkomen worden gebracht. Deze uitwerking is in overeenstemming met het draagkrachtbeginsel.
Met betrekking tot de cessie van periodieke uitkeringen is

het regime van BNB 1968/133, dat reeds voor de cessie van
loontermijnen is besproken, eveneens van kracht. In het arrest
van 12 februari 1975, BNB 1975/93, oordeelt de Hoge Raad dat
ook in het geval de bijdrage ingevolge de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1968, - welke bijdragen jaarlijks
aan de eigenaar worden verstrekt - rechtstreeks aan de bouwer
wordt overgemaakt, de bijdrage is aan te merken als een aan de
eigenaar ten goede komende periodieke uitkering van publiekrechtelijke aard die bij hem belastbaar is. Wat hierover reeds
werd gezegd voor de cessie van loontermijnen is hier van overkomstige toepassing.

10.5.4

De aftrekbare kosten van de zuivere inkomsten uit arbeid, vermogen en periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Ook voor de aftrekbare kosten geldt het bij het objectieve regime behorende kasstelsel. Voor bepaalde soorten aftrekbare
kosten gelden forfaitaire regelingen. Zie daarvoor § 10.12.
Uiteraard speelt ook bij de aftrekbare kosten het probleem dat
bij de inkomsten reeds is aangeroerd, namelijk dat het gelden341

de belastingrecht noodzaakt tot het maken van een onderscheid
tussen kosten voor de verbetering van de bron en kosten tot
instandhouding van de bron.
Studiekosten ter verwerving van een beter betaalde functie
(134) zijn als zodanig dientengevolge niet als zodanig aftrekbaar. Studiekosten welke erop zijn gericht het kennisniveau op
het vereiste peil te houden zijn w61 aftrekbaar. Analoog hieraan zouden verhuiskosten verband houdende met functieverbetering nidt aftrekbaar zijn. Deze conseguentie is door de Hoge
Raad in het arrest van 2 mei 1956, BNB 1956/199 ook getrokken
(135). Dit strikte onderscheid is door de goedkeuringsresolutie van 9 augustus 1961 nr. BO/20108 (BNB 1961/345) vervallen.
Kosten ter instandhouding van de arbeidskracht, zoals voeding,
kleding- en huisvestingskosten worden echter niet in aftrek
toegelaten, omdat deze een persoonlijk karakter dragen. (Voeding: HR 4 november 1959, BNB 1959/376, HR 9 juni 1971, BNB
1971/151, en HR 22 december 1971, BNB 1972/37; huisvesting: HR
2 november 1960, BNB 1960/326, Hof 's-Gravenhage 16 januari
1970, BNB 1970/251, HR 28 oktober 1970, BNB 1970/252 en HR 23
november 1977, BNB 1977/290 (136).

In diverse beslissingen heeft de Hoge Raad eveneens de
kosten wegens huishoudelijke hulp of kinderverzorging als aftrekbare kosten afgewezen, omdat deze "naar hun aard uitsluitend tot bevrediging van particuliere behoeften strekken, welke worden bepaald door de persoonlijke omstandigheden van de
werknemer en zijn gezin en door de wijze waarop deze hun leven
hebben ingericht". (HR 29 maart 1950, B 8803) (137).
Zoals
hiervoor
reeds
meermalen is opgemerkt is de
grenslijn tussen de zakelijke en de persoonlijke sfeer niet
scherp te trekken. In vele gevallen wordt de rechter dan ook
in laatste instantie geroepen om het beslissende oordeel te
vellen. De jurisprudentie draagt in deze uiteraard een sterk
Dit is eveneens het
feitelijk karakter.
geval met het
onderscheid tussen verbeterinqskosten en onderhoudskosten ter
zake van verhuurd onroerend goed.

Het criterium dat thans door de Hoge Raad wordt aangelegd
bij de beoordeling van de aftrekbare kosten ter zake van de
inkomsten uit arbeid is niet van zuiver zakelijke aard. Zowel
het persoonlijke inzicht, alsook de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige zijn medebepalend voor de aftrekbaarheid. In HR 20 oktober 1954, BNB 1954/350 is dit criterium geformuleerd in die zin dat aftrekbaar zi jn: "alle uit-

gaven, welke hinnen de grenzen der redelijkheid door een belastingplichtige ter wille van een behoorlijke vervulling van
zijn dienstbetrekking zijn gedaan".
Dit criterium is echter, zeker vergeleken met de bedrijfskosten, nog sterk objectief bepaald. Het zou meer in overeenstemming zijn met het draagkrachtbeginsel als het objectieve
criterium "uitgaven, welke worden gedaan binnen de grenzen der

redelijkheid enz." zou worden gesubjectiveerd tot "uitgaven,
welke naar het redelijke oordeel van de belastingplichtige
moeten worden gedaan". Voorts springt het objectieve karakter
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in het oog door de dienstbetrekking voor de beoordeling van de
kosten als referentiepunt te kiezen. Het zou beter bij de
draagkrachtgedachte aansluiten als de aanbieding van arbeidskracht als uitgangspunt zou worden genomen. Daartoe zou het
criterium van de Hoge Raad in plaats van "een behoorlijke vervulling van zijn dienstbetrekking" beter kunnen worden vervangen door "een behoorlijk aanbod van arbeidskracht in het maatschappelijke verkeer" ( 138) . Bij een dergelijke benadering
zouden de kosten wegens huishoudelijke hulp in verband met de
verrichting van de werkzaamheden w&1 aftrekbaar zijn.
Tekenen voor een voortgaande subjectivering van de kosten
van de bron "arbeid" zijn de reeds genoemde goedkeuringsreso-

lutie BNB 1961/345 betreffende de verhuiskosten en de goedkeuringsresolutie van 15 september 1976, nr. 27 615921, BNB
1976/259, waarin buiten twijfel wordt gesteld dat de sollicitatiekosten zijn aan te merken als aftrekbare kosten. In de
uitspraak van 2 augustus 1972 van het Hof 's-Gravenhage, rolnummer 21/1971 en het Hof Leeuwarden van 17 april 1972, no.
172/71, beide betreffende de kosten die door een werknemer
werden gemaakt in zijn kwaliteit als vakbondsbestuurder, werd
de rechtsverhouding werkgever-werknemer niet (meer) als uitsluitend relevante factor in aanmerking genomen. De verrichte
arbeid zelf kwam als zodanig meer op de voorgrond te staan. Ik
citeer uit de uitspraak van het Friese Hof: "dat genoemd artikel 35 niet bij uitsluiting het oog heeft op die uitgaven welke voor een behoorlijke vervulling van werkzaamheden noodzakelijk zijn, doch dit artikel ziet op alle uitgaven, welke bin-

nen de grenzen der redelijkheid door een belastingplichtige
ter wille van de behoorlijke vervulling van zijn werkzaamheden
zijn gedaan" (139).

Deze subjectivering van het objectieve karakter van de
kosten ter zake van de inkomsten uit arbeid treffen we echter
niet aan bij de kosten betreffende de inkomsten uit vermogen
of in de vorm van periodieke uitkeringen en verstrekkingen. De
aftrek van deze kosten wordt sterk zakelijk bepaald, omdat in
het algemeen de kosten de opbrengst niet kunnen verhogen. De
expliciete vermelding dat de kosten van vermogensbeheer tot de
aftrekbare kosten dienen gerekend te worden mist zelfstandige
betekenis (140).
Het bronnenstelsel noodzaakt tot een scherp onderscheid
tussen de inkomstensfeer en de vermogenssfeer. De kosten die
betrekking hebben op een actieve beleggingspolitiek, die gericht is op de creatie van koerswinst, alsmede de aan- en verkoopkosten van effekten zijn dientengevolge niet aftrekbaar
(o.a. HR 27 maart 1963, BNB 1963/126; HR 14 februari 1973, BNB
1973/74; Hof 's-Gravenhage, 23 januari 1974, BNB 1974/281; Hof
Arnhem 23 april 1975, BNB 1975/258; HR 12 april 1978, BNB
1978/150 en Hof Amsterdam 8 februari 1978, BNB 1979/68). Dezelfde problematiek die werd behandeld voor het onderscheid
tussen de inkomstensfeer en vermogenssfeer bij de vermogensopbrengsten geldt m.m. voor de kosten.
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Het strikt objectieve uitgangspunt dat elk apart vermogensbestanddeel als bron dient te worden aangemerkt komt ook
nadrukkelijk naar voren in de weigering van de Hoge Raad om de

kosten van belastingaangiften exclusief die voor de winstaan-

gifte aan te merken als aftrekbare kosten (HR 24 november
1954, BNB 1955/13; HR 3 oktober 1956, BNB 1956/322). In de
overwegingen wordt erop gewezen dat deze kosten een persoonlijk karakter hebben (HR 26 april 1961, BNB 1961/165, en HR 7
maart 1973, BNB 1973/95).
De expliciete vermelding in art. 35, tweede lid, letter b

Wet IB dat de kosten van verzekering van qoederen, welke tot
het verwerven van de inkomsten dienen, als aftrekbare kosten
kunnen worden aangemerkt, heft de twijfels rond de aftrekbaarheid op. M&&r nog dan bij de kosten ter zake van de inkomsten
uit arbeid zal deze objectieve struktuur van de kosten verband
houdende met vermogensinkomsten fricties oproepen met het
draagkrachtbeginsel. Zo zijn bijvoorbeeld onderhoudskosten van
een onroerend goed aftrekbaar, 66k al worden deze kosten na
een korte exploitatieperiode terugverdiend in de vorm van een
hogere verkoopprijs. Bij toepassing van de vermogensvergelijkingstheorie zouden dergelijke uitermate arbitraire toerekeningsproblemen aan de inkomsten- dan wel vermogenssfeer achterwege kunnen blijven.
De toerekening aan de vermogenssfeer of aan de inkomstensfeer van de kosten ter zake van de inkomsten in de vorm van
periodieke uitkeringen of verstrekkingen wordt een schier hopeloze zaak bij het stamrecht. In wezen is het stamrecht niets
anders dan de gekapitaliseerde waarde van de inkomsten. De
kosten hebben derhalve steeds op beide sferen betrekking. Het
bronnenstelsel dat toerekening aan 6dn van beide sferen vordert, lokt derhalve juridisch spitsvondige redeneringen uit
die betrekking hebben op het formele karakter van de opbrengsten. Een goed voorbeeld daarvan is HR 28 september 1977, BNB
1978/16 waar de aftrek van de kosten van een procedure betreffende de alimentatiekosten na ontbinding van het huwelijk in
het geding was. Economisch beschouwd komt aan de vermogenssfeer hier geen zelfstandige betekenis toe en is alleen al
daarom aftrek van deze kosten gerechtvaardigd.
De betalingen voor gedeeltelijk verstreken termijnen van
inkomsten bij aankoop van de bron werden in het Besluit IB onder de aftrekbare kosten begrepen. Vervolgens werd de nadien
vervallende termijn geheel belast. Onder de Wet IB bepaalt artikel 27 dat toerekening van de opbrengst naar rato van de
rijpingsperiode dient te geschieden. De betalingen worden zodoende voor het grootste gedeelte buiten de aftrekbare kosten
geplaatst. Voor de koper van zgn. kortlopende rentetermijnen
blijft de regeling van het Besluit bestaan. De meegekochte
renten van obligaties zijn als aftrekbare kosten aan te merken. De nadien ontvangen couponrente is voor het gehele bedrag
inkomsten uit vermogen. Deze fiscale afwikkeling beYnvloedt
het volgtijdelijke verloop van de inkomstenbron en bood, zoals
hierna zal blijken, mogelijkheden tot oneigenlijk gebruik. In
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het eerder genoemde arrest van de HR van 19 september 1979
wordt dit regime ook toegepast voor de koper van een vruchtgebruik op effecten. De HR stelde: "...terwijl de koper ... de

opbrengst van de te zijner tijd te innen rentetermijnen dan
wel te verzilveren dividendbewijzen ten volle tot zijn inkomsten uit vermogen moet rekenen, waartegenover hij de voor die
termijnen of dividendbewijzen betaalde som in het jaar van de
betaling als aftrekbare kosten in aanmerking heeft kunnen nemen ; " .

10.5.5.

Overbrenging van "beclaimde"
naar de ondernemingssfeer

inkomstenbestanddelen

De bron winst uit onderneming heeft, zoals gezegd, een geheel

ander karakter dan de objectieve bronnen van inkomen. Het
sfeerverschil tussen de subjectieve bron enerzijds en de objectieve bron anderzijds biedt de belastingplichtige de mogelijkheid om inkomsten binnen de objectieve sfeer te laten rij-

pen. Binnen deze sfeer zijn deze inkomsten onbelast zolang
zich het "afscheidingsmoment" nog niet heeft voorgedaan. V66r-

dat het gerijpte inkomen zich heeft afgescheiden wordt het
vermogensbestanddeel dat het gerijpte inkomen omvat ingebracht
in het ondernemingsvermogen tegen de waarde in het economische
verkeer. Daar wordt het inkomstenhestanddeel bij zijn afscheiding "opgevangen" zonder dat dit aanleiding geeft tot belastingheffing, omdat de inkomstenafscheiding zelf geen waardeverhogende werking heeft.

Vrije sfeerovergang kan de belastingheffing naar draagkracht dus ernstig aantasten. Inbreng in het ondernemingsvermogen wordt derhalve soms met realisatie van inkomen geli jkgesteld. Voorbeelden hiervan vindt men in art 31, vijfde en zesde lid, van de Wet IB (141). Het systeem is echter niet sluitend. De belanghebbende kan een krimpend genotsrecht tegen de
waarde in het economische verkeer inbrengen in zijn onderneming die in de BV-vorm wordt gedreven. De BV kan op het krimpend genotsrecht afschrijven. Een dergelijke inbreng van kortlopende genotsrechten kan echter aanleiding geven tot belastingheffing, omdat artikel 31, eerste lid, Wet IB toepassing
vindt. Om dit te voorkomen laat men de besloten vennootschap,
waarvan men alle aandelen bezit, zelf een inkrimpend genotsrecht verwerven. De blote eigendom wordt gekocht door de aandeelhouder. Zodoende blijft de waardeaangroei onbelast volgens
de huidige wettelijke bepalingen.
Ook art. 31, derde lid, Wet IB blijkt te kort te schieten
in de bestrijding van de handel in "kasgeld-B.V.'s". Blijkens

de arresten van de HR 29 juni 1977,

BNB 1977/222 en BNB

1977/223 werkt artikel 31, tweede lid, Wet IB slechts bij formele liquidatie. De aandeelhouder kan de winstreserves in
"zijn" BV in feite namens hem door een bank laten realiseren.
Juridisch wordt dit echter gegoten in het vat van de overeenkomst tot verkoop van de aandelen.
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In wezen is deze gang van zake n:Let anders dan bij verkoop

van een aandeel v66r dividenddeclaratie. Het nog niet afgesplitste dividend wordt genoten in de vorm van een hogere verkoopprijs. HR 27 december 1956, BNB 1957/56, leert dat de masse de manoeuvre hier niet onbeperkt is. De Hoge Raad overwoog
in het genoemde arrest dat in de gevallen, waarin na verkoop

van het aandeel met dividendbewijs hetzelfde of een zelfde
aandeel zonder dividendbewijs wordt teruggekocht, terwijl tussen verkoop en terugkoop een samenhang bestaat in dier voege,
dat bij de verkoop de prijs, waarvoor wederom zal of kan worden teruggekocht, met de wederpartij wordt overeengekomen, ook

al waren de verkoop en terugkoop redle rechtshandeling, de
strekking van de wet meebrengt dat de door die samenhangende
transacties gerealiseerde dividendbewijzen moeten worden behandeld als opbrengst van roerend kapitaal (idem: HR 16 januari 1957, BNB 1957/56 en HR 14 januari 1959, BNB 1959/80).
Verkoop van lopende en toekomstige rentetermijnen van een
obligatie kan men economisch op 66n lijn stellen met inkomsten
uit vermogen, evenals het voordeel wegens het aangroeien van
de blote-eigendomswaarde tot de volle eigendomswaarde gelijkgesteld kan worden met de ontvangen vergoeding wegens afstand
of vestiging van het vruchtgebruik en als een vermogensopbrengst kan worden gezien. Fiscaal-juridisch wordt hier evenwel anders geoordeeld. Nadat de Hoge Raad in zijn arrest van

15 april 1964, BNB 1964/213, reeds had uitgemaakt dat de de
vergoeding voor het afstand doen van het vruchtgebruik van
aandelen onbelast is, heeft hij in een serie uitspraken op 7
februari 1979, BNB 1979/87-88-89 en 90 beslist dat ook het
voordeel dat in de loop van de tijd ontstaat door aankoop van
obligaties van een bank, waarbij de bank zich een tijdelijk
vruchtgebruik heeft voorbehouden, onbelast is. Ten aanzien van
de vestiging van een tijdelijk vruchtgebruik besliste de Hoge
Raad in zijn arrest van 19 september 1979, VN 1979 pag. 1903,
dat ten aanzien van de vergoeding artikel 31 Wet IB van toepassing is. In spiegelbeeldsituaties kan bi j voorbehoud van
vruchtgebruik uiteraard dubbele heffing ontstaan. Vanwege de
intensieve taxplanning zijn natuurlijk de lekken slechts relevant.

Zoals ik meermalen heb vermeld, kan slechts een meer economische interpretatie van het inkomensbegrip op basis van de
vermogensvergelijkingstheorie uitkomsten opleveren die aan-

sluiten op het draagkrachtbeginsel. Of de dreiging van de
staatssecretaris om in gevallen waarin deze "manteltransacties" worden gefinancierd met vreemd vermogen richtige heffing
toe te passen haalbaar is, acht ik nog een grote vraag (142).
Het voornemen tot wetswijziging is doeltreffender.
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10.5.6

"beclaimde"
Overbrenging van
naar het buitenland

inkomensbestanddelen

De meest eenvoudige vorm waarin de Nederlandse belastingheffing over beclaimde inkomensbestanddelen kan worden ontgaan is
door vervreemding aan een buitenlandse natuurlijke of rechtspersoon. De fiscale consequenties zijn vergelijkbaar met vervreemding

aan een ondernemer.

Art.

31

lid 5

IB 59a Wet I B en

art. 23a Vpb bewaken de fiscale claim op de stamrechten ex artikel 19 of artikel 44j Wet IB door afrekening te eisen als de
stamrechtgenieter niet langer aan de gestelde voorwaarden voldoet. Afkoop in het buitenland nA emigratie is slechts mogelijk op straffe van een extra heffing. Afgezien van deze beperking, leidt de overbrenging van inkomensbestanddelen naar
het buitenland bij gelegenheid van emigratie van de belastingplichtige niet tot afrekening van die bestanddelen die binnen
het objectieve systeem nog niet zijn genoten. Het objectieve
systeem kent niet een artikel dat vergelijkbaar is met art. 16
Wet IB in het subjectieve stelsel van de bron winst uit onderneming. Incongruente afbakening van de heffingsbevoegdheid
tussen de staten onderling kan leiden tot dubbele heffing of
tot onbelastbaarheid. Dit is met name van belang voor lijfrente- en pensioentermijnen en andere stamrechtuitkeringen.
Een mogelijke inbreuk op het draagkrachtbeginsel bij emi-

gratie vloeit voort uit de wetssystematiek van artikel 27,
eerste lid, laatste volzin, Wet IB. Deze bepaling voorziet in

de mogelijkheid de meegekochte couponrente als aftrekbare kos-

ten aan te merken. Wanneer deze aankoop zich voordoet kort
v66r emigratie kan de emigrerende belastingplichtige langs deze weg het in Nederland belastbare binnenlandse inkomen kunst-

matig verlagen, zelfs "met terugwerkende kracht" in verband
met carry-back-verliescompensatie. In de draagkrachtgedachte
is deze consequentie uiteraard op geen enkele wijze in te pas-

sen, aannemende dat de couponopbrengsten in het buitenland
niet worden belast. In zijn arrest van 15 maart 1978, BNB
1978/224 wijst de Hoqe Raad via een grammaticale interpretatiemethode het beroep in cassatie van de staatssecretaris af.
De Hoge Raad overweegt: "dat noch artikel 35 van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, noch enige andere bepaling van die
wet steun biedt aan de stelling van het middel dat de omstandigheid, dat vaststaat dat gedurende de binnenlandse belastingplicht van belanghebbende geen positieve opbrengst van de
aangekochte obligatie kon worden verwacht en evenmin werd beoogd, in de weg zou staan aan de aftrek van het bedrag van de
bij de aankoop van die obligaties meegekochte rente". Idem:
21 maart 1978, BNB 1979/184. Het Gerechtshof
's-Gravenhage gaf in dezelfde periode blijk van een afwijkende
opvatting (143). In een meer teleologische interpretatie komt
het Hof tot de volgende overweging: "dat de verrichte transacties moeten worden aangemerkt als een uitsluitend door fiscale
overwegingen ingegeven handelen, waarbij werd beoogd door het
rond de emigratie kopen en verkopen van die obligaties (fis-

Hof Amsterdam
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caal) voordeel te behalen; dat bijgevolg die obligaties het
voorwerp waren van een financiMle transactie, niet gericht op
het behalen van inkomsten, dat daardoor niet kan worden gezegd, dat dit deel van de obligaties voor de belanghebbende
een belegging ging vormen, aangehouden om voordelen uit die
effecten zelf te trekken; dat zodanige voordelen uit dit deel
van de obligaties ook niet of nagenoeg niet zijn getrokken,
moetende het voordeel uit de rentemarge c.q. de rente-aangroei
worden aangemerkt als transactiewinst; dat onder die omstandigheden niet kan worden gezegd, dat hetgeen bij de aankoop
werd betaald voor lopende rente behoorde tot de op inkomsten
uit effecten drukkende kosten tot verwerving of tot de op zodanig inkomsten rustende lasten".
Het resultaat waartoe het Hof komt lijkt mij, wederom ervan
uitgaande dat het buitenland niet belast, meer in overeenstemming met de draagkrachtgedachte dan de beslissing van de Hoge
Raad. Aanpassing van de wetgeving lijkt mij gewenst. Het inmiddels in het kader van de reparatiewetgeving ingediende
wetsontwerp, inhoudende dat de aftrekbare couponrente ten
hoogste in aanmerking wordt genomen tot het bedrag dat ter zake van de opbrengst van couponrente als inkomsten is genoten,
geeft een bevredigende regeling (144).
10.5.7.

"beclaimde"
Overbrenging van
naar vrijgestelde lichamen

inkomensbestanddelen

Deze paragraaf heeft met de twee voorgaande gemeen dat het
vrijgestelde lichaam, evenals de ondernemer en de buitenlander
ten aanzien van de toekomstige opbrengst bij afscheiding niet

wordt belast. De mogelijkheid tot frustratie van het draagkrachtbeginsel ligt hier in het bijzonder op het terrein van
wat C. van Soest aanduidde met

de

"baatbrengende schenking"

(145). Het arrest van de Hoge Raad van 28 januari 1976, BNB
1976/212, betreft de schenking van een toekomstige rente-bate,

v66rdat de rijpingsperiode van die rente is aangevangen. De
Hoge Raad heeft i.c. beslist dat geen sprake is van het ontgaan van belasting op ongeoorloofde wijze, ook al wordt enerzijds de rente niet in het inkomen begrepen en anderzi jds de
contante waarde van de schenking als gift in mindering gebracht op belanqhebbendes inkomen. De "fout" zit hier in het
onbelast "rijpen" van de toekomstige bate. Deze reqimewisseling van vermoqensbestanddelen van de belaste naar de onbelas-

te sfeer zonder belastingheffing zou kunnen worden voorkomen
door uitbreiding van het realisatiebegrip. Het door wegschenking beschikken over een noq niet lopende coupon zou bii wetsfictie als een belastbaar feit kunnen worden omschreven.
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10.5.8.

Subiectieve vervanging van obiectieve inkomsten

Het is kenmerkend voor de obiectieve bronnen van inkomen dat
de persoon van de genieter niet relevant is. De subjectieve
vervanging leidt nomaliter in fiscale zin niet tot realisatie
van opbrengsten, tenzil er tevens sprake is van objectieve
vervanging en art. 27 of 31 lid 1 Wet IB toepassinq vinden.
De subiectieve vervanging kan binnen de obiectieve sfeer
leiden tot een aanzienliike inbreuk op de belastinqheffing
naar draaqkracht. De belastingplichtige kan poqen zodaniqe
constructies op te zetten dat de belastbare baten worden qerealiseerd door belastingplichtigen met een lage belastinqdruk.
Bii subjectieve vervanging kan men denken aan de overgang van
inkomsten krachtens erfrecht of huweliiksvermoqensrecht, als
ook aan de overdracht van inkomsten. Bii derqeliike overganqen
ziin de termiinen op het obiectieve afscheidinqsmoment als zodaniq belast bij de rechtsopvolger.
vervreemding onder bezwarende titel van inkomsten is
Bij
altijd tevens sprake van objectieve vervanqing, omdat de verkoopsom van lopende inkomsten nu eenmaal altiid iets anders is
dan de termiin zelf (146). Als er van vervreemding van lopende
termilnen samen met de bron sprake is geeft de regelina, inhoudende dat de vervreemder en verkrijger belast worden naar
rato van de riiping een bevredigende oplossing. De rijpingsperiode van de rechtsvoorgangers wordt bii overqang van de inkomsten aan de verkrilger toegerekend. Deze regeling strookt
met het draaqkrachtbeqinsel. Voor verkoop van lopende termiinen los van de bron qeeft de tekst van art. 27 echter qeen be-

vredigende oplossing. Terwiil de verkoopwaarde van een e n daq
lopende pachttermiin van e n iaar geliik is aan de contante
waarde van het couponbedrag, zou bij vervreemding slechts
1/365 als "geriipt" belast kunnen worden. In ziin arrest van 4
oktober 1978, BNB 1978/299, heeft de Hoge Raad echter deze op
grond van de tekst van artikel 27 qewekte verwachting niet qe-

honoreerd en overwoqen dat aangenomen dient te worden dat
art.27 niet geschreven is voor de gevallen waarin de lopende
termijn los van de desbetreffende schuldvordering wordt verkocht en geoordeeld dat de verkoopopbrenqst dient te worden
belast krachtens artikel 31 Wet IB. Resteert noq de vraaq wat
de Hoge Raad gaat beslissen bii schenking van een lopende losse termiin die niet onder artikel 31 Wet IB kan worden qebracht.

Voor de vervreemding om niet worden in art. 27, eerste
lid, Wet IB en in art. 33, tweede lid, Wet IB speciale reqels
gegeven. Wanneer termi jnen van huren, pachten en renten van
schuldvorderingen om niet worden vervreemd, dan worden deze
inkomsten geacht te zijn genoten op het tiidstip waarop daar-

over bij wijze van schenking is beschikt en wordt aan de
schenker en begiftiqde de termiln toegerekend naar rato van de
riipingsperiode. In qeval van schenking van dividendbewiizen,
betrekking hebbende op noq niet opeisbare dividenden, is art.

27 tweede lid, Wet IB van toepassing. De schenker wordt, in
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geval hij alsdan binnenlands belastingplichtiq is, geacht het

dividend te genieten dat nadien op die bewijzen betaalbaar
wordt qesteld (147). Het zou beter aansluiten bii het draaqkrachtbeginsel als de begiftiqde zolf zou worden belast. Fiscale constructies rond de schenking van dividendbewiizen aan
belastinqplichtiqen met een lage belastinqdruk ziin voor de
wetgever aanleiding qeweest tot invoering van deze fictie.

10.6

DE AANMERKELIJK-BELANGREGELING

10.6.1

Rechtsgrond van de aanmerkelijk-belangreqeling

bron "winst uit aanmerkeliik belang" werd in § 9.5.1 reeds
qekwalificeerd als een subiectieve bron van inkomen (148).
Grapperhaus (149) heeft als rechtsgrond voor de aanmerkeliikbelangregeling een onderscheid gemaakt tussen de rechtsgrond
die gelegen is in de bestrijding van de zogenaamde anti-fiscale uitdelingspolitiek van besloten N.V.'s en de rechtsgrond op
basis van de oneigenlijke beschikkinq over de aanspraken op de
vennootschapsreserves. De eerstqenoemde rechtsqrond keert zich
tegen de consequentie van het obiectieve stelsel van de inkomsten uit vermoqen, dat pas op het afscheidingsmoment sprake is
van een belastbaar voordeel, welk tiidstip door de macht van
de aandeelhouder in bepaalde gevallen kan worden verschoven
naar de toekomst. Beziet men de a.b.-regeling als een reqeling
die voornameliik qe nt is op deze rechtsqrond, dan kriiqt de
a.b.-reqelinq sterk een voorschotkarakter op uitqestelde belasting over de inkomsten uit vermogen. Als zodaniq verkriiqt
de a.b.-regeling een meer obiectief karakter. In het kader van
het draaqkrachtbeginsel wordt dan door de a.b.-reqeling qeen
extra bijdrage geleverd. Slechts de kans wordt vergroot dat
door de vervroeqing van het realisatietiidstip wegens de
"voorschotreqeling" de obiectieve inkomstenstroom bii die subjecten wordt belast, wier draaqkracht door de baten van het
De

aandeel ook daadwerkeliik werd verhooqd.

Deze a.b.-regeling heeft echter in sommige qevallen een
bredere werkingssfeer dan de objectieve bron inkomsten uit
vermoqen, waarvoor zii wordt qeacht een voorschotkarakter te
hebben. Na emigratie bestaat nog gedurende vilf jaar een zogenaamd aflopend aanmerkeliik belang. Bii inbrenq van een aan-

merkeliik belang in het bedriifsvermogen van de belastingplichtige is op qrond van art. 39, achtste lid, Wet IB aanmerkelijk-belanqwinstbelasting verschuldiqd. In andere qevallen
reikt de voorschotsvoorziening minder ver dan de achterliggende objectieve bron. Daarbij kan biivoorbeeld worden gedacht
aan het qeruisloos verdwiinen van het fictief-a.b. ex art. 40.
Wet IB bii overliiden van de belastingplichtiqe of het verwateren van een qewoon-a.b.
Het voorschotkarakter komt voornamelilk tot uitdrukking in
de bepaling dat de overdrachts- en verkriigingsprits ten minste worden gesteld op het gemiddeld op de desbetreffende aan350

delen gestorte kapitaal en in de reductieregeling bij qehele
of qedeelteliike liquidatie, neerqeleqd in artikel 59 Wet IB,
waar wordt voorzien in de moqeliikheid van verrekening van de
aanmerkelijk-belanqwinstbelasting. Vanweqe de fictie dat aangenomen wordt dat een aandeel of winstbewils steeds tot een
aanmerkelijk belang heeft behoord, indien het tiidens het betaalbaar worden van de liquidatie-uitkering of tiidens de vervreemding van een aandeel met het ooq op liguidatie, gedurende
de laatste 10 iaren tot een a.b. heeft behoord, heeft de voorschotreqeling een qebrekkiqe werkinq. Omdat deze qebreken betrekking hebben op het obiectieve stramien van de inkomsten
uit vermogen, hebben zii qeen biizondere invloed op de heffing
naar draaqkracht, omdat het obiectieve stramien zelf slechts
in beperkte mate met het draagkrachtbeginsel in overeenstemming is. Van Diick (150) vestiqt er de aandacht op, dat de bewindslieden ook niet hebben beooqd het oppottinqsarqument als
rechtsqrond van de aanmerkeliik-belangreqeling naar voren te
schuiven, doch slechts het oppottingsarqument hebben qebruikt
om aan te tonen dat een aanmerkeliik-belangregeling onmisbaar
is.
De tweede rechtsqrond die qeleqen is in het realisatie-ar-

qument heeft meer binding met de draaqkrachtqedachte. Grapperhaus verwiist daartoe naar het globale evenwicht: "de qeliike-

nis tussen de aandeelhouder in een besloten n.v. en de persoonliike ondernemer in maatschappeliik, economisch en financieel opzicht kan zo groot ziin, dat het qeliikheidsbeginsel
eist dat bij realisering door die aandeelhouder van ziin aanspraken op de vennootschapsreserves en aanvullende belastingheffinq plaatsvindt teneinde het tariefsverschil van IB en Vpb
te overbruqqen" (151).
Grapperhaus stelt met betrekking tot het qlobale evenwicht
uitdrukkelijk dat die gelilkenis tussen de aandeelhouder in de
besloten N.V., en de persoonliike ondernemer niet lichtvaardiq
maq worden aangenomen. Bii de toetsing van de aanmerkelijk-belangregeling aan de rechtsgrond(en) is men het trouwens over
de relevantiestruktuur niet altiid eens. Grapperhaus en Nouwen
(152) kennen daarbii aan de machtsverhouding grote betekenis
toe. Van Diick neemt de belangenverhoudingen tot uitgangspunt.
Deze verschillen in uitganqspunt hebben uiteraard invloed op
de beoordeling van de criteria voor het aanmerkeliik-belang-

houderschap en de wilze waarop de aanmerkeliik-belangwinst
moet worden vastgesteld. Het tarief waarnaar de aanmerkelijk-

belanqwinst wordt belast zal samen met de overige biizondere
tarieven in § 10.8 worden behandeld. Met betrekking tot het
leerstuk van het qlobale evenwicht kunnen we ons beperken tot
een verwijzing naar de tabellen 10.6 t/m 10.8, waaruit bliikt
dat het globale evenwicht nog ver van de realiteit verwilderd
is.
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10.6.2.

Het criterium voor het aanmerkelijk-belanghouderschap

Zou men kiezen voor het uitgangspunt van de vermogensvergelijkingstheorie, dan wordt in beginsel elke aandeelhouder tevens een aanmerkelijk-belanghouder. Men zou er dan nog hoogstens over kunnen strijden of de vermogensaanwas of de vermo-

genswinst van de aandeelhouder moet worden belast. Gekozen
hebbende voor het uitgangspunt dat de vermogensvergelijkingstheorie het beste aansluit op de draagkrachtstheorie is een zo
ruim mogelijke omschrijving van de kring der aanmerkelijk-belanghouders wenselijk. Omdat de kring der belanghebbers ruimer
is dan de kring der machthebbers is naar mijn mening de visie
van Van Dijck om die reden te prefereren boven die van
Grapperhaus en Nouwen.
De kring van aanmerkelijk-belanghouders is in het geldende

recht echter veel beperkter getrokken dan op grond van het
draagkrachtbeginsel wenselijk zou zijn geweest. De scheidslij-

nen zijn te gemakkelijk voor manipulatie vatbaar gebleken.
Voorts zijn de resultaten van de a.b.-regeling soms dermate
afhankelijk van de gedragingen van derden, dat men veilig kan
stellen, dat de huidige aanmerkelijk-belangregeling nauwelijks
nog iets met heffing naar draaqkracht uitstaande heeft.

Voor de aanwezigheid van het aanmerkelijk-belanghouderschap moet zowel worden voldaan aan het kwalitatieve criterium
als aan het kwantitatieve criterium. Bij de omschrijving van
het kwalitatieve criterium komt de controverse of het "belang"
dan wel de "macht" de doorslaggevende factor is opnieuw aan de
orde bij de vraag of slechts de juridische eigenaar of ook de
economische eigenaar aanmerkelijk-belanghouder kan zijn. In de
jurisprudentie is dit vraagstuk nog niet uitgekristaliseerd
(153). Vast staat dat de vruchtgebruiker geen aanmerkelijk belanghouder is (HR 21 december 1966, BNB 1967/69). Dit is in
het licht van een draagkrachtheffing een begrijpelijke beperking als men in aanmerking neemt dat de vruchtgebruiker geen
macht heeft in de BV en zijn belang juist niet gericht is op
winstinhouding.
Het kwantitatieve criterium en in het bijzonder het kapitaalbegrip roept echter nog grotere ongerijmdheden op met be-

trekking tot de draagkrachtheffing. Een aanmerkelijk belang
wordt aanwezig geacht indien de belastingplichtige in de loop
van de laatste vijf jaren, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot en zijn bloed- en aanverwanten in de rechte linie en in
de tweede graad van de zijlinie, voor tenminste een derde gedeelte, en, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, voor meer
dan zeven honderdsten van het nominaal gestorte kapitaal onmiddellijk of middellijk aandeelhouder is geweest. Omdat ook
de aandelen waaraan geen beschikkingsmacht over de reserves
van de BV of NV zijn verbonden en welke geen recht geven op
een liquidatie-uitkering mede gerekend moeten worden tot het
nominaal gestorte kapitaal en zowel kwalitatief als kwantitatief deel uitmaken van het aanmerkelijke belang (Hof 's-Hertogenbosch 18 april 1975, BNB 1975/276) is het vrij gemakkelijk
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om zich aan het kwantitatieve criterium te onttrekken door de
de reserplaatsing van preferente aandelen die geen recht op

23 januaves van het lichaam geven. De arresten van de HR van

ri 1974, BNB 1974/132 en BNB 1974/133 zijn hiervan voorbeelden
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14 april 1965 de samentelling vervalt "weil eine Lebenserfahrung der Art dass AngehBrige in der Regel die gleichen Interessen vertreten und die GeschMftsfuhrung der Kapitalgesellmehr beschaft in der gleiche Weise beeinflussen, heute nicht
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Het
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tot
relativering van de familiesamenhang ook zou doordringen
gemak
het
gezien
shoven,
gerecht
de Nederlandse inspecties en
waarmede voor de vermogensbelasting een "samenwerkende groep"
van aandeelhouders wordt aangenomen" (155).
Van Dijck wijst verder op de onzorgvuldige afgrenzing van
het
ijk
de familiegroep. Zo blijven na de ontbinding van deelhuwel
uitmawdl
de bloedverwanten van de voormalige echtgenote
ken van de familiegroep, doch de gewezen echtgenote niet.
den
Voorts worden de echtgenoten, alhoewel zij duurzaam geschei
ar
echtpa
als
toch
ing
gregel
-belan
kelijk
aanmer
de
voor
leven,
elijke
aanmerk
het
beschouwd. Door huwelijk of overlijden kan
ontstaan. De aanmerbelang "verwateren", doch ook plotseling
kelijk-belangregeling wordt gekenmerkt door haar uitermate
wil de
grillige karakter en is dringend aan een revisie toe,

belastingheffing nog enigermate in overeenstemming zijn met
het gelijkheidsbeginsel en aanspraak kunnen maken op het predikaat draagkrachtheffing.

10.6.3.

De berekening van de aanmerkelijk-belangwinst

achtsDe aanmerkelijk-belangwinst wordt gesteld op de overdr
nsverminderd met de verkri jgingspri j s.D e netto vermoge

pri j s
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winst wordt zodoende in het belastbare inkomen begrepen. De
minimum-kapitaalregeling van artikel 39, lid 4, Wet IB herinnert hierbij nog aan het objectieve regime van de inkomsten
uit vermogen en aan de daarmee verband houdende inbreu
ken op
de

heffing naar draagkracht. Zo kan bijvoorbeeld bij uitgifte

van nieuwe aandelen met een agio zelfs een gedeelte van de

a.b.-claim voor de fiscus verloren gaan (156).
Blijkens HR 21 april 1971, BNB 1971/158, en HR 3 novemb
er
1976, BNB 1976/273, geldt ook voor de aandelen die pas
in een
later stadium gaan behoren tot een aanmerkelijk-belangpakket
of voor de a.b.-pakketten waarmee buitenlanders zich in Nederland vestigen de historische prijs als relevante
verkrijgings-

prijs. Een erfrechtelijke verkrijging kan zodoende een erg
wrange bijsmaak krijgen. Stel dat een aandeelhouder vanaf de

oprichting voor f.7000,- nominaal aandeelhouder was in een familie-B.V. met een gestort nominaal kapitaal van f.100.000,ZOU deze aandeelhouder
slechts een aandeel van nominaal
f.1000,- erven op het moment dat de koers 800% is, dan kan
een a.b.-pakket ontstaan met een a.b.-claim over f.64·000,f.8000,- = f.56.000,-; 20% hiervan is f.11.200,-; (en dit voor
een verkrijging van f.8000,-) (157). Dit soort absurditeiten
toont overtuigend aan dat de aanmerkelijk-belangregeling
in
haar huidige vorm in de rechtsovertuiging nog nauwelijks een
voedingsbodem kan vinden (158).

10.7

DOORSCHUIFFACILITEITEN

10.7.1

Soorten van doorschuiffaciliteiten

Het met de doorschuiving beoogde effekt is in het
algemeen om
in bijzondere situaties belastingplichtigen de mogelijkheid te
bieden te bewerkstelligen dat de belastingclaims die voor
directe afrekening in aanmerking komen, eerst in de toekomst
in de belastingheffing worden betrokken. In 6 10.3.1 is er
reeds op gewezen dat de doorschuiffaciliteiten als verschijningsvorm soms de vorm van een objectieve vrijstelling hebben

aangenomen. Dit is het geval bij de vrijstelling voor verplichte deelneming in pensioenregelingen, de bedrijfssane-

ringsvrijstelling
en de stamrechtvrijstelling. Het rente loze
uitstel van belastingbetaling heeft economisch beschouwd hetzelfde effekt als een gedeeltelijke objectieve vrijstelling.
In 5 10.4.7 is gewezen op het beginsel van de voorzichtigheid bij de bepaling van de jaarwinst. Ingevolge dit beginsel
en de vervangingsreserve van artikel 14 Wet IB heeft de belastingplichtige de mogelijkheid de winstrealisatie uit te stellen. In § 10.5 is tot uitdrukking gebracht dat het realisatiemoment van de objectieve bronnen het door objectieve factoren
bepaalde "afscheidingstijdstip" is, zodat de belastingheffing
gedurende de rijpingsperiode niet aan de orde komt.
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Voor de beoordeling van de belastingdruk van een belastingplichtige is het derhalve noodzakelijk aandacht te besteden aan diens mogelijkheden tot renteloos belastinguitstel.
Door het belastinguitstel is een snellere groei van de besparingen mogelijk, zeker indien ook de helastingheffing over de
renteaangroei wordt uitgesteld. Alhoewel dit voordeel dat de
belastingplichtige heeft door het belastinguitstel aan het
einde van de periode weer wordt belast, resteert per saldo,
zoals uit het onderstaande voorbeeld blijkt, toch een voordeel:

Voorbeeld:

Stel dat een belastingplichtige A jaarlijks f.100.000,- verdient. Aangenomen wordt dat zijn gemiddelde belastingdruk 50%
bedraagt. Voort wordt ervan uitgegaan dat zijn consumptieve
bestedingen f.40.000,- bedragen. Vervolgens wordt ter vergelijking aangenomen - bij gelijkblijvende belastingdruk en abstraherend van inflatie - dat B een mogelijkheid tot uitstel
van belastingheffing wordt geboden over f.20·000,- Ook over de
rente-aangroei ad 8% S.I. wordt in deze laatste situatie belastinguitstel verkregen.
A:

Zonder belastinguitstel:

ink.excl. belastb.
inkomen
rente
100.000
t2 100.000

tl

t3 100.000

bel.

consump.

toev.
besp.

50.000 40.000 10.000
100.000
50.400 40.000 10.400
100.000 +
8% v.10.000
50.816 40.000 10.816
100.000 +
8% v.20.400

saldo
besp.
10.000
20.400

31.216

= 101.632
t4 100.000

51.249 40.000 11.249

42.465

51.698 40.000 11.698
100.000 +
8% v.42.465
= 103.397

54.163

100.000 +

8% v.31.216
= 102.497
t5 100.000

B: Met belastinguitstel:
tl

100.000
t2 100.000

80.000
80.000

t3 100.000

80.000

40.000 40.000 20.000
40.000 40.000 20.000 +
8% v.20.000
= 21.600
40.000 40.000 20.000 +
8% v.41.600
= 23.328

20.000
41.600

64.928
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t4 100.000

80.000

t5 100.000

80.000

40.000 40.000 20.000 +
90.122
8% v.64.928
= 25.194
40.000 40.000 20.000 +
117.331
8% v.90.122
= 27.209

In geval B drukt op de besparingen nog een claim van 50%, doch
vrij voor consumptie is 50% van f.117,331,- = f.58.665,50; dat

is f.4.502,50 m&&r dan in geval A (159). A is dus blijvend

bevoordeeld.

10.7.2.

Doorschuiving tussen de verschillende subjecten

De doorschuiving tussen verschillende subjecten komt als typische faciliteit uiteraard slechts aan de orde bij de suhjectieve bronnen van inkomen. Bij de objectieve bronnen van inkomen is de persoon van de inkomensgenieter immers niet relevant. De vormen waarin de doorschuiving tussen verschillende
subjecten mogelijk is, zijn:
10.7.2.1 art. 15 Wet IB bij overlijden

Bij overlijden van de ondernemer is indien men een beroep
doet op artikel 15, derde lid, Wet IB doorschuiving mogelijk.
Gezien de gunstige fiscale afwikkeling bij overlijden en de
omstandigheid dat voor het successierecht slechts in dat geval
de inkomstenbelasting die op de staking betrekking heeft ten
laste
van
de
boedel
van
de
erflater
komt,
is het
onwaarschijnlijk dat van deze doorschuivingsfaciliteit een
frekwent gebruik zal worden gemaakt. Dit neemt evenwel niet
weg dat in het geval dat van de faciliteit gebruik wordt
gemaakt, inbreuk wordt gemaakt op het draagkrachtbeginsel.
10.7.2.2 art. 15 Wet IB bij ontbinding huwelijksgemeenschap

Bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap, anders dan door
overlijden van de ondernemer, is indien de voortzettende
ondernemer(s) een beroep doet (doen) op artikel 15, derde lid,
Wet IB doorschuiving rrlogelijk. Is de
huwelijksontbinding het
gevolg van het overlijden van de echtgenoot van de ondernemer,
derde lid, Wet IB om de
dan is het beroep op art.
15,
bovengenoemde reden niet voor de hand liggend.

Echtscheiding wordt als een fictieve overdracht van het
tot de huwelijksgemeenschap behorend gedeelte van de onderneming aangemerkt en gaat gepaard met de realisatie van stille
reserves. Deze stille reserves zijn in de winstsfeer meestal
ter wille van continuiteit van de onderneming op basis van het
voorzichtigheidsprincipe opgebouwd. Is in dat licht beschouwd
de afrekening van de stille reserves wegens de boedelscheiding
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tussen de echtgenoten verantwoord 7 Men kan er niet aan voorbijgaan dat de partner die de onderneming niet mede voortzet
zijn aandeel in de stille reserves realiseert door scheiding
te vragen op basis van de waarde in het economische verkeer.
Hij zou dus moeten worden belast. De partner die de onderneming voortzet zal door de boedelscheiding vaak in financieringsmoeilijkheden komen. Deze problemen worden groter als de
fictieve overdracht tot afrekening van een gedeelte van de
stille reserves dwingt. Om deze reden maakt de doorschuiffaciliteit op basis van het welvaartbeginsel een verantwoorde inbreuk op een consequente doorvoering van het draagkrachtbeginsel. Het voordeel moet echter niet worden overschat. De door
het belastinguitstel ontstane verlaging van de belastinglatentie komt immers door de afrekening op basis van de commerci le
waarden de niet-voortzettende partner ten goede.
10.7.2.3 doorschuiving bij overdracht van een onderneming door
ouders aan hun kind(eren):

Artikel 17 van de Wet IB bevat een faciliteit in de vorm van
doorschuiving van de fiscale claim door de ouders aan de kinderen. De ratio van de facilteit is het bevorderen van de
overdracht van een onderneming op een voor de bedri jfsvoering
passend tijdstip. Het is duidelijk dat door deze faciliteit
het draagkrachtbeginsel wezenlijk wordt aangetast (160). De 0vernemer wordt belast voor een stuk van de totale winst dat
nimmer door hem werd gerealiseerd. Dienaangaande zouden alle
hiervoor genoemde bezwaren tegen de objectieve bronnen van inkomen kunnen worden herhaald, waarbij wordt aangetekend dat ze
daar inherent zijn aan het systeem, doch hier als vreemd element worden geintroduceerd.
Ik wil ermee volstaan op te merken dat door de doorschuiffaciliteit weliswaar de omvang van de doorgeschoven winst
wordt bewaakt, maar de omvang van de fiscale claim op een volslagen toevallige wijze wordt beYnvloed. Doorschuiving van de
winst naar een zoon met grote compensabele verliezen die op
het punt van verdamping staan, doet bijvoorbeeld de fiscale
claim verdwijnen.
De doorschuiving van de belastingclaim komt in de praktijk
tot uitdrukking in een lagere commerciole overdrachtsprijs. De
door de overnemende ondernemer overgenomen belastingclaim
wordt namelijk naar een geschat bedrag als aftrekpost in de
commerciole overdrachtsprijs opgenomen. De werkelijke claim
kan mee- of tegenvallen, al naar gelang de hoogte van de belastingdruk van de nieuwe ondernemer(s).
Het welvaartbeginsel dat aan dit belastinguitstel ten
grondslag ligt, leidt tot een verschillende behandeling van
ondernemers met eigen kinderen als bedrijfsopvolgers en ondernemers die geen bedrijfsopvolgers in het eigen gezin hebben.
Het zou meer in overeenstemming met het draagkrachtbeginsel
zijn geweest als de faciliteit van artikel 17 Wet IB, zoals in
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het Besluit IB reeds gebruikelijk was, in
de invorderingssfeer

zou zijn verleend of mogelijk zelfs buiten de fiscaliteit om
zou zijn gerealiseerd in de vorm van (laagrentende 7) bedrijfsopvolgingskredieten. In zijn huidige vorm dient mijns inziens
artikel 17 Wet IB te verdwijnen.

10.7.2.4 doorschuiving bij inbreng van een onderneming in de
BV- of NV-vorm.
Hier is eveneens sprake van een doorschuivingsmogelijkheid die
in de winstsfeer een objectief element introduceert. De inkom-

stenbelastingclaim wordt omgezet in een vennootschapsbelastingclaim. Evenals bij artikel 17 Wet IB het geval is, stipuleert de wetgever ook bij artikel 18 Wet IB inbreng tegen de
fiscale boekwaarde van de onderneming. Of hiermee de omvang
van de claim in stand blijft, is een open vraag. Meestal zal
dit, als het inderdaad het geval is, slechts toeval zijn.
Commerciole afrekening is bij artikel 18 Wet IB niet, zoals bij artikel 17 Wet IB, het gevolg van belangentegenstelling tussen de overdragende en overnemende ondernemer en van
hun voornemen om af te rekenen op basis van de waarde in het
economische verkeer van de onderneming, verminderd met de la-

tente belastingverplichtingen. In casu houdt de commercidle
afrekening veel meer verband met de wens van de inbrenger(s)
te voorkomen dat de aanwezige stille reserves bij inbreng voor
hun volle omvang een aanmerkelijk-belanqclaim doet ontstaan.
Kenmerkend voor een ruisende inbreng is dat, anders dan
bij een geruisloze inbreng ex art. 18 Wet IB,

sprake is van

staking van een onderneming, gevolgd door afrekening van de
stakingswinst. Door de toepasbaarheid van de stakingsfaciliteiten is de belastingheffing over de stakingswinst doorgaans
relatief gering. Omdat voorts de ondernemer bij inbreng na een
staking in fiscale zin de mogelijkheid heeft slechts een gedeelte van het in de waarde van de onderneming belichaamde

vermogen in de vorm van risicodragend kapitaal aan de NV of BV
ter beschikking te stellen, is in zijn algemeenheid gesproken
de doorschuiffaciliteit van artikel 18 Wet IB nauwelijks meer
een faciliteit te noemen.
In onderstaande tabellen wordt de belasting bij ruisende
inbreng uitgedrukt in procenten van de belasting bij geruisloze inbreng. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de stamrechtvrijstelling maximaal wordt benut. De verschuldigde belastingen worden contant gemaakt tegen 6% op het stakingsmoment.
Hetzelfde percentage is als disconteringspercentage voor
andere berekeningen gekozen. Er wordt in de berekeningen rekening
mee gehouden, dat de belasting op de vennootschapswinsten bij
geruisloze inbreng hoger is dan die na ruisende inbreng:

a) omdat de goodwill (=stakingswinst) niet ten laste van de
fiscale winst kan worden afgeschreven (161);
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b) omdat de aangroei van het stamrecht bij ruisende inbreng
ten laste van de vennootschapswinst kan worden afgeschreven, terwijl bij geruisloze inbreng dit stamrecht ontbreekt;

c) omdat de totale rentevergoeding over het ter beschikking
gestelde vreemde vermogen bij ruisende inbreng veel groter
kan zijn, omdat in dat geval de eis ontbreekt van artikel
18 Wet IB dat het eigen vermogen van de onderneming geheel
in aandelenkapitaal moet worden omgezet (162).

Omdat de winstreserves bij geruisloze inbreng hoger zijn
zal ook de toekomstige aanmerkelijk-belangwinst hoger zijn.
Uiteraard zal ook de kapitaalsbelasting hoger zijn bij een geruisloze inbreng. Op basis van bovenvermelde verschillen is
het verschil in totale belastingdruk berekend, uitgaande van
diverse waarden van L (=leeftijd op het stakingsmoment), P
(=marginale belastingdruk) en G (=omvang van de goodwill = tevens stakingswinst)(163). In onderstaande tabellen blijkt dat
geruisloze inbreng nagenoeg steeds zal leiden tot een hogere
belastingdruk. Van een feitelijke inbreuk op de draagkrachtgedachte in die zin, dat er te weinig wordt betaald door gebruikmaking van de doorschuiffaciliteit van artikel 18 Wet IB
is om die reden in de praktijk dan ook geen sprake. Integendeel, sommige ondernemers in een noodsituatie, die slechts oog
hebben voor de liquidatiepositie van de onderneining op het mo-

ment van inbreng, zullen om die reden van dit artikel gebruik
maken en daardoor meer belasting betalen dan met hun draagkracht in overeenstemming is; althans meer betalen dan andere
ondernemers in een overigens vergelijkbare situatie (zie tabel
10.9, 10.10 en 10.11).
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Tabel 10.9.: Ruisende inbreng in NV of BV op leeftijd 35 jaar
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Tabel 10.10.: Ruisende inbreng in NV of BV op leefti
jd 45
jaar. (tarief: 1978)
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Tabel 10.11.: Ruisende inbreng in NV of BV op leeftijd 55 jaar
(tarief: 1978)
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Wanneer men voorts nog rekening zou houden met de aanwezigheid van een oudedagsreserve, zou de balans nog sterker in
het nadeel van de geruisloze doorschuiving doorslaan, omdat in
dat geval bij afrekening het progressieve tarief van toepassing is, terwijl bij staking het proportionele 20-50% tarief
toepassing vindt.

10.7.2.5 doorschuiving van de aanmerkelijk-belangwinst bij 0vergang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht
Artikel 39, negende lid, Wet IB, rekent aan de verkrijgers
krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht als verkrij-

gingsprijs van de aandelen of winstbewijzen toe de verkrijgingsprijs zoals deze heeft gegolden voor de erflater of degene van wiens zijde zij in de gemeenschap zijn gevallen. Deze
vormen van eigendomsovergang worden fiscaal niet als een vervreemding beschouwd. Voor toepassing van de aanmerkelijk-belangwinstbepalingen leidt deze overgang derhalve in het algemeen niet tot belastingheffing. Om te voorkomen dat deze
beoogde doorschuiffaciliteit zou worden gefrustreerd door de
boedelscheiding is bepaald, dat de scheiding van een nalaten-

schap of een huwelijksgemeenschap binnen twee jaren na het
overlijden van de erflater of na de ontbinding van de gemeenschap niet als vervreemding wordt aangemerkt (164). Ingevolge
artikel 39, tiende lid, Wet IB is echter desgewenst wel afre-

kening bij de erflater mogelijk. Dit zal in de praktijk uiteraard steeds het geval zijn bij verlies uit aanmerkelijk belang
of bij anders verdampend verlies.
De doorschuiffaciliteit van artikel 39, negende lid, Wet

IB introduceert een objectief en dus wezensvreemd element in
een draagkrachtheffing. In de praktijk gaat bovendien door de
mogelijkheid van verwatering van het a.b.-pakket bij de erfgenamen de a.b.-claim veelal verloren. Het ZOU meer met een

draagkrachtheffing in overeenstemming zijn als de genoemde
overgang onder algemene titel naar niet-inkomensafhankelijke
kinderen en derden met een vervreemding gelijk zou worden gesteld. Evenwel kunnen in de invorderingssfeer betalingsregelingen worden getroffen. Doorschuiving van de belastingclaims
tussen echtgenoten bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap
door

overli jden

acht

.

echter

'ik

in

overeenstemming

met

het

draagkrachtbeginsel. Het overlijden van een partner kan niet
als realisatie van inkomen worden beschouwd. Voorts is er geen
reden om tot een eindafrekening over te gaan, omdat de draagkracht van het gezin, anders dan door het aantal personen,
geen wijziging ondergaat. Het onderscheid tussen verkrijging
onder algemene titel en bijzondere titel door rechtspersonen
komt bij deze regeling te vervallen (HR 19 maart 1969, BNB
1969/113, en HR 29 juni 1977, BNB 1977/199). De erfstelling
ten behoeve van een stichting of andere rechtspersonen wordt
dan weer onder de werking van het aanmerkelijk-belangregime
gebracht, waardoor het lek in de aanmerkelijk-belangregeling
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dat zich in BNB 1977/199 manifesteerde wordt gedicht. Op deze
wijze zou de aanmerkelijk-belangregeling weer beter passen in
een draagkrachtheffing. Verdergaande voorstellen werden in 5
10.6 besproken.

10.7.2.6 doorschuiving binnen de oudedagsreserve
Ingevolge artikel 44€, eerste lid, letter d, Wet IB moet normaliter bij overlijden van de ondernemer de oudedagsreserve

worden opgeheven en worden toegevoegd aan de winst. Artikel 44

g, Wet IB vormt op deze regel een uitzondering. Indien de
echtgenote van de ondernemer bij het begin van het kalenderjaar waarin de ondernemer is overleden de leeftijd van 69 jaar
nog niet heeft bereikt en een of meer ondernemingen voortzet
of mede voortzet, wordt de aanwezige oudedagsreserve naar haar
doorgeschoven (165). In § 10.4.2 heb ik ten aanzien van de
oudedagsreserve in haar totaliteit reeds opgemerkt dat deze
extracomptabele winstverschuiving strijdig is met de draagkracht. Voor de doorschuiving van de belastingclaim tussen de
echtgenoten bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap door
overlijden geldt hetzelfde als hiervoor onder 10.7.2.5 is opgemerkt.

10.7.2.7 doorschuiving bij stamrechten

In eerste instantie is bij doorschuiving van de belastingclaims via stamrechtvrijstellingen sprake van een objectieve
doorschuiving. Op grond van de verzorgingsgedachte heeft de
fiscale wetgever ook de moqelijkheid geopend de aanspraken ingevolge een stamrecht te doen toekomen aan de echtgenote of
minderjarige (pleeg)kinderen. De omstandigheid dat de claim
doorgeschoven wordt naar een ander subject, acht ik niet
stri jdig met het draagkrachtbeginsel, omdat de verzorgingsge-

dachte voldoende garanties biedt dat de subjectieve vervangang
plaatsvindt tussen de tot hetzelfde gezin behorende subjectea.
De draagkrachtbelasting heeft immers meer kenmerken van een
gezinshelasting dan van een

individuele belasting. De via de

lijfrentevrijstelling opgebouwde lijfrentepolis kan subjectieve vervanging in een ruimere kring mogelijk maken. Deze hebben
vanwege de beperkte premieaftrek geen grote omvang (zie verder
10.11.5).

10.7.3.

doorschuiving tussen verschillende objecten

Bij doorschuiving tussen verschillende objecten van hetzelfde
belastingsubject wordt het inkomen op een later tijdstip tot
uitdrukking gebracht dan zonder de doorschuiving mogelijk zou
zijn geweest. We hebben reeds gezien dat binnen de winstsfeer
hij de winstbepaling in verband met het voorzichtigheidsargu363

ment of de vervangingsreserve de winstrealisatie soms mag worden uitgesteld. Daarnaast bieden de vrijstelling wegens verplichte deelneming in een pensieonregeling, de bedrijfssaneringsvrijstelling en de stamrechtvrijstelling extra mogelijkheden tot uitstel van belastingbetaling.
In een draagkrachtheffing is het, zoals in het voorgaande
werd betoogd, passend rekening te houden met de mate van ver-

teerbaarheid van het inkomen. De verplichtingen die voortvloeien uit de zorg voor de oudedag en de nagelaten betrekkingen worden in dat geval op de heffingsgrondslag in mindering
gebracht en van belastingheffing uitgezonderd totdat deze gelden w61 voor vertering in aanmerking komen. Deze uitstelmoge-

lijkheid is echter niet onbeperkt. De stamrechtvrijstelling
van art. 19 Wet IB geeft wettelijke maximumbedragen. De stamrechten uit artikel 8, letters f en g, Wet IB zijn beperkt,
omdat de daaraan ten grondslag liggende aanspraken als zodanig
van beperkte omvang zijn. Hetzelfde is het geval met de stamrechten uit artikel 44f, eerste lid, letter c, Wet IB die niet
groter kunnen zijn dan de omvang van de oudedagsreserve. In
dit kader kan ook genoemd worden de vrijstelling uit de loonbelasting betreffende de aanspraak ingevolge een pensioenregeling. De uitstelmogelijkheid wordt hier begrensd door de maatschappelijke opvattingen omtrent pensioenen (166).
Onbeperkt uitstel van belastingheffing is derhalve in gdgn
der genoemde gevallen mogelijk. Deze beperking is het fundamentele verschil tussen een belasting naar het verteerbare inkomen en een consumptiebelasting. In laatsgenoemde belasting
kan immers de belastingheffing onbeperkt tot het consumptietijdstip worden uitgesteld.
In vele gevallen wordt echter een stamrecht bedongen niet
ter verzekering van de verzorging voor de oudedag of de nagelaten betrekkingen, doch uitsluitend ter realisatie van het
belastinguitstel. Het stamrecht wordt in dat geval doorgaans
bedongen van de besloten vennootschap waarvan men zelf de oprichter en enige aandeelhouder is. De gelden verlaten de beschikkingsmacht van de ex-ondernemer niet. Toepassing van de
stamrechtvrijstelling roept in dat geval vraagtekens op. Vergeleken met de ondernemer die een oudedagsvoorziening door besparingen moet opbouwen, is de ex-ondernemer die zijn bedri j f
in BV-vorm drijft, veel beter af. Het oneigenlijke gebruik van

het stamrecht zou worden voorkomen als de afkoop van deze
stamrechten naar het progressieve tarief zou worden belast.

Toepassing van de stamrechtvrijstelling houdt in dat de
belastingheffing plaatsvindt over de uitgekeerde termijnen
(art. 25 of 30 Wet IB) .

In

sommige

gevallen is

de belening,

verpanding of vervreemding van het stamrecht belast. Dit doet
zich voor als de verkri jger geen binnenlands belastingplichtige is of het verkregen stamrecht deel uitmaakt van het ondernemingsvermogen van de verkrijger, dan wel wordt ingebracht
in een onderneming.
Veel overeenkomst met de stamrechtvrijstelling vertoont de
regeling voor de belastingheffing over de rente begrepen in
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de
uitkering
tenzij
kapitaaluitkeringen Uit verzekering,
plaatsvindt uit een onbelaste polis. In § 10.3.10 is aandacht

besteed aan het onderscheid dat de wetgever maakt tussen de
belaste en onbelaste polissen. De rente-aangroei van de belaste polissen wordt pas belast bij uitkering van de polis. Artikel 31 lid 6 waakt hier tegen weglekking van de belastingclaim
bij sfeerovergang.
Een bijzondere doorschuifmogelijkheid biedt artikel 44 Wet
IB. Binnen de objectieve sfeer heeft de fiscus een inkomsten-

belastingclaim op de winstreserves van de aandelenvennootschappen. Verkoop van de aandelen in geld aan een ondernemer
die de aandelen in zijn ondernemingsvermogen opneemt, doet deze claim echter verloren gaan. Geschiedt de vervreemding echter in ruil voor aandelen, dan wordt door artikel 44 Wet IB de
claim in stand gehouden. Artikel 44 vordert weliswaar geen af-

rekening, doch conserveert de claim op de winstreserves tot
zich nadien een belastbaar feit voordoet. Hier is in wezen
sprake van een oneigenlijke doorschuiving. Het objectieve moment van het genieten wordt eerst fictief vervroegd om vervolgens doorgeschoven te worden voor zover de objectieve sfeer
dit toelaat.

In het kader van een aandelenfusie is echter wel een eigenlijke doorschuiving mogelijk, als er sprake is van vervreemding van een aanmerkelijk-belangpakket. Artikel 40 Wet IB
biedt de mogelijkheid om het voordeel uit de vervreemding van
aandelen of winstbewijzen in het kader van een fusie buiten
aanmerking te laten. Wanneer de nieuw verkregen aandelen niet
meer tot een aanmerkelijk belang behoren, ontstaat een fictief
aanmerkelijk belang. Door de inspecteur wordt bij uitspraak
vastgesteld welk bedrag als aanmerkelijk-belangwinst

te

zij ner

tijd in aanmerking moet worden genomen. Omdat bij overlijden
van de fictief aanmerkelijk-belanghouder noch wordt afgerekend, noch de status van fictief aanmerkelijk-belanghouder 0vergaat op de erfgenamen, is hier sprake van een "lek" in de
heffing naar draagkracht.

10.8

PROPORTIONELE TARIEVEN

Aan dit onderwerp heeft de Vereniging voor Belastingwetenschap

in 1976 uitvoerig aandacht besteed. De commissie-Van Vucht
bracht een rapport ter bestudering van de grondslagen en onderlinge verhoudingen van de tarieven van de inkomstenbelasting ter discussie (167). Dit rapport gaat voorbij aan de bijzondere proportionele tarieven uit de loonbelasting. Tantidmes,

gratificaties

en

andere

beloningen

die

in

de

regel

slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend, worden
belast naar een afzonderlijk percentagetarief ingevolge art.
26 Wet LB. Ook het overwerkloon mag naar dit afzonderlijke
percentagetarief worden belast. In art. 26, vierde lid, Wet LB
wordt het jaarloon dat als basis dient voor de tabel voor bijzondere beloningen (percentagetarief) gedefinieerd. Het naar
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het bijzondere tarief in te houden bedrag aan loonbelasting
kan te laag zijn in vergelijking met het ib-tarief a) omdat

het percentage wordt gekoppeld aan het schijventarief dat
geldt voor een belastbare som, afgeleid uit negentig percent
van het jaarloon; b) omdat het loon in een voorgaand jaar relatief laag kan zijn geweest. Indien artikel 64 Wet IB toepassing vindt en de loonbelasting eindheffing is, blijft deze onvolkomenheid bestaan. De eis van de doelmatigheid kan meebrengen dat in deze situatie wordt berust. Het percentagetarief
kan echter tot grote verschillen leiden bij relatief veel 0verwerkloon na een jaar met relatief weinig (overwerk)loon.
Ook om andere redenen is reeds als wenselijkheid naar voren
gebracht het beginsel dat de loonbelasting eindheffing is over
boord te zetten (zie § 10.3.13).
In § 10.3.7 is het bijzondere tarief dat voor de spaarloonvrijstelling geldt reeds uitvoerig aan de orde geweest.
Aldaar is reeds opgemerkt dat het 15%-tarief een inbreuk betekent op de heffing naar draagkracht.
De in de inkomstenbelasting voorkomende naar een bijzonder
tarief belaste inkomensbestanddelen zijn erg heterogeen van
aard. De parlementaire geschiedenis van het bijzondere tarief
van art. 57 Wet IB toont aan dat naar de mening van de wetgever in bepaalde gevallen een matiging van de progressieve belastingdruk passend is. "De rechtvaardigingsgrond voor het
stellen van deze gecumuleerde eisen is hierin gelegen dat het
tarief van art. 57, in feite een inbreuk vormt op de algemene
opzet van de belastingreqeling, waarbij het inkomen op jaarbasis wordt vastgesteld en aldus in zijn totaal in samenhang met
het algemene, progressieve tarief de momentele draa gkracht in
concreto aangeeft. De rijpingsperiode van de afzonderlijke inkomensbestanddelen speelt daarbi j in beginsel geen rol. Een aparte tariefsbehandeling voor bepaalde inkomsten kan enkel
door hun uitzonderlijke aard worden gemotiveerd. Dat zij eerst
na een lange groeiperiode worden gerealiseerd, is op zichzelf
niet voldoende; zou alleen deze eis gesteld worden, dan zou
daarmede in feite het beginsel van de inkomensbepaling op kasbasis worden opgegeven. Vandaar dat, wil het bijzondere tarief
toepassing vinden, de bate tevens een a-periodiek en "gemengd"

karakter moet vertonen, dat haar naar algemeen maatschappelijke opvatting niet geheel tot een gewoon, aan een bepaald jaar
toe te rekenen inkomensbestanddeel stempelt" ( 168) .
Het inkomensbestanddeel dat aan het bijzondere tarief kan
worden onderworpen dient derhalve de volgende kenmerken te bezitten:

a) het moet naar zijn aard een a-periodiek karakter hebben;
b) het moet geaccumuleerd zijn gedurende een reeks van jaren;
c) het moet een gemengd karakter hebben (169).

De meeste inkomensbestanddelen behoeven echter in de uitvoeringssfeer niet aan deze criteria te worden getoetst, omdat
de wetgever het inkomensbestanddeel heeft bestempeld tot don

waarop het bijzondere tarief zonder meer van toepassing is.
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Deze inkomensbestanddelen vindt men opgesomd in:
1) art. 57.1.b : winst genoten krachtens de werking van artikel 16;

2) art. 57.1.d : inkomsten als bedoeld zijn in artikel 25,
eerste lid, letters d en e naar hun zuivere
bedrag;

3) art. 57.1.f : inkomsten welke voortvloeien uit de inkoop
door een vennootschap van aandelen van de belastingplichtige in die vennootschap, zulks

naar het zuivere bedrag van die inkomsten,
mits die aandelen meer dan een twintigste gedeelte van het nominaal gestorte kapitaal
vertegenwoordigen en mits noch in het kalenderjaar zelf, noch in de daaraan voorafgaande
tien kalenderjaren door de vennootschap aandelen van de belastingplichtige zijn ingekocht;

4) art. 57.1.g : winst uit aanmerkelijk belang;
5) art. 57.1.h : inkomsten als bedoeld zijn in

artikel 22,

eerste lid, letter a, voorzover deze worden
genoten in de vorm van uitkeringen en verstrekkingen ineens wegens overlijden of invaliditeit van de werknemer ten gevolge van ongeval, naar hun zuivere bedrag;
6) art. 57.1.i,: afneming van de oudedagsreserve ingevolge
art. 44f in de nader in de wet bepaalde gej en k
7) art. 58

vallen;
: herkapitalisatiedividend;

Voorts zijn in dit verband van belang de inkomensbestanddelen
die vallen onder een overgangsregeling:
8) art. 75
9) art. 77.2
10) art. 78a

: afkoop van lijfrente-aanspraken;
: inkomsten uit rentespaarbrieven;
: rente begrepen in kapitaalsverzekering.

Ten aanzien van de inkomensbestanddelen die genoernd worden
in artikel 57, eerste lid, letters a, c en e is in de juris-

prudentie de eis toegevoegd, dat voldaan moet worden aan de
strekking van dit artikel. Voor de stakingswinst genoemd in
art. 57.1.a, Wet IB, geldt als regel dat de belastingheffing
naar het proportionele tarief berust op de veronderstelling
dat in het jaar van overdracht de overdrachtswinst ineens
wordt gerealiseerd, en dat dit strekt tot matiging van de be-

lasting voor het jaar waarin dientengevolge het bedrijfs- of
bedrag pleegt te stijgen

beroepsinkomen tot een ongewoon hoog

(HR 10 april 1957, BNB 1957/266; HR 11 januari 1961, BNB
1961/65; HR 7 oktober 1964, BNB 1964/298). Met betrekking tot

onteigeningsvergoedingen werd in het arrest HR 27 oktober
1965, BNB 1967/24, de bepaling van art. 57, eerste lid, letter

c, aanvankelijk eng geinterpreteerd en beperkt tot de gevallen
waarin sprake is van schadeloosstellingen of tegemoetkomingen
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welke zijn toegevoeqd ter vervanging van gederfde of te derven
inkomsten. In het arrest van de HR van 8 december 1976, BNB

1977/49, wordt dit standpunt verlaten en blijft een nadere

toetsing achterwege. Ook het begrip "onteigening" wordt ruimer
geinterpreteerd. In het arrest HR 1 juni 1977, BNB 1977/189,
wordt het bijzondere tarief toegepast, omdat de schadevergoeding ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht is verstrekt
vanwege het feit dat de onttrokken nuttigheid niet meer tot de
normale jaarwinst kan bijdragen.
Voor de inkomsten ex artikel 31 lid 1 Wet IB is een nadere toetsing noodzakelijk alvorens art. 57 Wet IB van toepassing wordt verklaard. In HR 7 december 1955, BNB 1956/70; HR
22 september 1954, BNB 1955/371; HR 29 juni 1955, BNB 1955/373
werd de schadeloosstelling die is toegekend ter vervanging van
inkomsten, welke op niet meer dan 6&n jaar betrekking hebben,

progressief belast. In deze jurisprudentie is door de HR in
zijn arrest van 24 december 1969, BNB 1970/47, een verfijning
aangebracht. De proportionele hef fing zal slechts dan worden
gewei gerd indien de inkomsten ter vervanging waarvan de uitke-

ring werd gedaan in hetzelfde jaar zouden zijn genoten als dat
waarin de uitkering werd gedaan. De Commissie-Van Fucht merkt
hieromtrent op (170):

"Kenmerk van vrijwel al deze jurisprudentie is, dat met een
beroep op de strekking van de regeling van het bijzonder tarief de toepassing van dit tarief wordt geweigerd in gevallen,
welke volgens de wettekst wel voor die toepassing in aanmerking zouden kunnen komen. Het behoeft naar het oordeel van de
Commissie geen hetoog, dat zulk een ingrijpen van de rechter
in beginsel weinig wenselijk is; de noodzaak van dit ingrijpen
zal ongetwijfeld moeten worden gezocht in het onvermogen van
de wetgever een bevredigende formulering in de wettekst zelf
neer te leggen; dit lijkt dan niet zozeer te gelden voor stakingswinst - de jurisprudentie doet daarbij eigenlijk niet
veel meer dan afgrenzen van vrij abnormale uitzonderingsgevallen - als voor de schadevergoedingen als bedoeld in art.
3 1 van de wet".
Met name als er sprake is van inkomensbestanddelen in de

zin van art. 31 Wet IB bestaat er deze spanning tussen de
woorden en de strekking van artikel 57. Van een soortgelijk
spanningsveld was ook sprake in het arrest van de Hoge Raad
van 1 maart 1978, BNB 1978/166, met betrekking tot de liquidatieuitkering van een beleggingsinstelling. De inspecteur weigerde het proportionele tarief op grond van de strekking van
genoemd artikel, omdat de uitkering ook zonder liquidatie toch
in het onderhavige jaar zou zijn genoten. De Hoge Raad oor-

deelde dat de wetgever, indien deze de liquidatieuitkering
door beleggingsinstellingen van toepassing van artikel 57 Wet
IB had willen uitsluiten, hij dit wel expliciet zou hebben gedaan. De Hoge Raad achtte i.c. een nadere toetsing derhalve 0verbodig. In het arrest van 4 oktober 1978, BNB 1978/299 toetste de Hoge Raad echter wel aan doel en strekking van de wet
en besliste dat de verkoopopbrengst van een rentetermijn van
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een jaar of korter niet naar het bijzondere tarief kan worden
belast, omdat in de koopsom vergoeding wordt gevonden voor deze inkomsten met een rijpingsduur van een jaar of korter.
De commissie-Van Vucht acht een fiscale facili6ring in de
vorm van uitsmering of middeling noodzakelijk voor:

1. hinnenjaarse baten welke door de jaartoerekening tot sterk
wisselende inkomens leiden;
2. binnenjaarse baten, welke op e&n jaar betrekking hebben
maar uitsluitend door de werking van de toerekeningregels
in een ander jaar worden belast;
3. meerjaarse baten, welke uitsluitend door de werking van de
..
toerekeningsregels in een Jaar worden belast.
Voor de "meerjaarse baten, welke in &en jaar worden belast
door de aard van de bron" maakt de commissie een onderscheid
in:

a) de normale baten (hoezeer ook meerjaars), die binnen het
voortbestaan van de bron opkomen, en
b) de (meerjaarse) bijzondere baten, die opkomen in het kader

van aantasting van de bron ( d.w.z. het voor het betrokken

subject tenietgaan van de qehele bron of van een gedeelte
daarvan, daaronder begrepen een duurzame en wezenlijke vermindering van de baten-opleverende capaciteit van de bron) .

De commissie spreekt als haar mening uit dat het bijzondere
tarief slechts voor de meerjaarse baten welke genoten worden
met of bij de aantasting van de bron waaruit de baten vloeien
van toepassing behoort te zijn. Daarnaast reserveert zij een
bijzonder tarief slechts voor de baten waarvoor een duidelijk
verlaagd tarief van toepassing dient te zijn, zoals de premies
op premieobligaties, het herkapitalisatiedividenden en aanmerkelijkbelangwinst (171).
Terecht oefent de commissie kritiek uit op hoogte en techniek van de proportionele tarieven (172). Met name door de
verruimde carry-back die geldt tot 1 januari 1980 is het voor
de belastingplichtige toch wel erg gemakkelijk geworden het
20-50%-tarief in feite om te zetten in een 20%-tarief. Dit bezwaar zou op eenvoudige wijze kunnen worden ondervangen door
verbreding van de basis voor de berekening van het normatief
van
de
5
3 tot
van
bespreking
inkomen
Bij
jaar.
het rapport van de commissie-Van Vucht vestigde P. den Boer
(173) nog de aandacht op een artikelenreeks van Van Dijck
(174), waarin wordt gepleit voor reductie van het progressieve
tarief door een gedeelte van de bate voor de progressieve heffing buiten aanmerking te laten. De tariefsreductie krijgt dan
de vorm van een objectieve vrijstelling.
en
(175)
Ik
onderschrijf de mening van S. Stoffer
J.E.A.M.

van

Dijck (176) dat

de

middeling en

uitsmering in

eerste instantie de oplossing moeten bieden. De huidige regeling is daartoe weliswaar nog ongeschikt, maar aanpassing in
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de gewenste richting is zeer wel mogelijk. Alhoewel in sommige
gevallen op basis van het beginsel van de minste pijn toepassing van het bijzondere tarief met bijbehorende psychologische
voordelen wel te verklaren is, acht ik dit toch een te grote
inbreuk op de draagkrachtgedachte. Immers, doorgaans is het
bijzondere tarief van toepassing op die inkomensbestanddelen
waarvoor reeds geruime tijd uitstel van belasting werd geno-

ten, waardoor de voordelen elkaar versterken. Daar komt bij
dat de criteria die door de wetgever werden gehanteerd, alsook
de criteria die door de commissie-Van Vucht werden voorgesteld,

niet passen in de inkomensconceptie van de vermogens-

vergelijkingstheorie.

Daarin verliest het criterium van de

bronaantasting zijn grondslag. Voorts wordt, zoals ook Van
Dijck reeds heeft opgemerkt, ( 177) het criterium "te derven
inkomsten" sterk juridisch bepaald. In het voorgaande heb ik
reeds hetoogd dat een meer economisch inkomensbegrip de voorkeur verdient, waardoor de onderscheiding tussen de bron en de
inkomsten vervalt. De ongewenste opstuwende werking van de
progressie kan beter door middeling worden bestreden dan in de
vorm van een tariefsfaciliteit.

10.9

MIDDELING

10.9.1.

Algemeen

In § 5.4.1 is reeds gewezen op de complicatie die voortvloeit

uit de omstandigheid dat het jaarinkomen als maatstaf van
draagkracht wordt gekozen. Aldaar werd opgemerkt dat in het
systeem van functieclassificatie een carridrelijn kan worden
"voorgebogen" als model voor een inkomensbeleid. Fiscaal wordt
met deze kromming in het inkomensprofiel slechts in zeer heperkte mate rekening gehouden. Artikel 67 Wet IB regelt de
teruggave op verzoek bij wisselende inkomsten (middeling). Artikel 63 AWR (hardheidsclausule) geeft de wettelijke basis aan
de mogeli jkheid van "uitsmering".

Art. 67 Wet IB geeft regels met betrekking tot het on verzoek verlenen van teruggaaf ingeval de belastingplichtige in
Nederland woont en gedurende een tijdvak van drie aaneengesloten gehele kalenderjaren winst uit een zelfde onderneming
heeft genoten, dan wel inkomsten uit eenzelfde dienstbetrekking. Teruggave wordt slechts verleend voor zover de belasting
die over dat tijdvak is geheven de belasting overtreft die
verschuldigd zou zijn indien de winst dan wel die inkomsten
gelijkmatig aan elk

dier

jaren zouden worden toegerekend. Op

de teruggaaf wordt evenwel een drempelbedrag in aftrek gebracht.

Op grond van artikel 63 Wet AWR (hardheidsclausule) wordt
een herrekening van het belastbare inko-

in bepaalde gevallen

men toegestaan, de zogenaamde "uitsmering". Op grond van dit
wetsartikel kan de belanghebbende in de gevallen waarin in e&n

jaar inkomsten worden nabetaald, welke hij tijdige uitbetaling
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in verschillende jaren zouden zijn genoten, verzoeken om her-

rekening van de belasting. Van de mogelijkheid tot reconstructie van de belastbare inkomens over de diverse jaren, indien de nabetaling w61 betaald zou zijn in de jaren waarop zij

betrekking heeft, kan slechts gebruik worden gemaakt indien
aan alle navolgende eisen wordt voldaan (178):

1. er mag geen aanspraak bestaan op toepassing van middeling
ex art. 67 Wet IB;
2. de periode welke wordt gevormd door het jaar waarin de nabetaling is genoten en de jaren waarop de nabetaling betrekking heeft moet langer zijn dan vier jaar;
3. de vermindering moet na aftrek van het drempelbedrag, tenminste f. 25,- bedragen.
Opmerkelijk - en mijns inziens zonder enige grond - is dat
zowel de uitsmering, als de middeling de premieheffing onverlet laat. Vanwege de premiemaxima kan hierbij voor de belanghebbende een niet onbelangrijk voordeel ontstaan.
Beide faciliteiten zijn correcties achteraf met een zeer
beperkte werking. Er is hierbij geen sprake van afstemming op
het loonprofiel van de belanghebbende. Hiervan is duidelijk
wel sprake bij de totstandkoming van de resolutie van 30 november 1972, V.N. 6 jan. 1973, blz. 35. Ingevolge deze resolutie is aan de deelnemers van de Stichting "Contractspelersfonds" K.N.V.B. de mogelijkheid geboden hun werkgever te ver-

zoeken een gedeelte van het salaris te storten in het contractspelersfonds. Voor de belastingheffing wordt dit bedrag
niet als loon beschouwd. De uitkeringen door het fonds - die
gespreid moeten zijn - worden wel als loon aangemerkt (179).
Deze regeling vormt een tegemoetkoming aan de nadelen van een
zeer kromlijnig carri&repatroon onder invloed van de werking
van de progressie. Het - voorlopig - onbelast laten van deze
aanspraken komt overeen met de gang van zaken bij pensioenaanspraken en de oudedagsreserve voor ondernemers.
Middeling van inkomens kan op verschillende manieren worden bereikt. De huidige Nederlandse methode heeft slechts betrekking op afzonderlijke inkomensbestanddelen. Toepassing van
de middeling kan slechts &&n maal per drie jaar geschieden.
Hierdoor krijgt deze regeling een speculatief karakter. Daarnaast kan de verliescompensatieregeling worden gezien als een
bijzondere soort middeling.
Er zijn verschillende systemen voor toepassing van de middeling denkbaar. Achtereenvolgens kunnen worden genoemd:
1. Invoering van inkomstenaftrek-certificaten : Deze in het
Meade-rapport vermelde methode stelt de belastingplichtige
in staat zijn belastbare inkomen te verlagen door aankoop
van door de staat uit te geven renteloze certificaten die
bij aankoop van het inkomen aftrekbaar zijn en bij inwisseling bij het inkomen moeten worden opgeteld. Deze methode
lijkt behoudens het renteloze karakter sterk op de bovenge371

noemde regeling inzake het contractspelersfonds. De methode
is eenvoudig in haar uitvoering. Het belastinguitstel wordt
"gekocht". Het offer dat wordt gebracht is de rentederving op
het renteloze certificaat (180).
2. Middeling op basis van herrekenblocs : Deze methode vindt
o.m. in Nederland toepassing. Achteraf kan gedurende het zgn.
herrekentijdvak een gemiddeld belastbaar inkomen herrekend
worden, op basis waarvan ook de verschuldigde belasting herrekend wordt. Het belastingbedrag dat de herrekende belasting
overtreft wordt gerestitueerd. Om uitvoeringstechnische redenen wordt de teruggaaf slechts verleend als deze teruggaaf
bepaalde drempels overschri jdt. Deze methode wordt in diverse
vormen toegepast.

3. Middeling op basis van het voortschrijdende gemiddelde : Deze
methode onderwerpt het te middelen inkomen aan een lager tarief dan zonder middeling het geval zou zijn. Als het te middelen inkomen wordt aangemerkt dat gedeelte van het jaarinkomen dat het gemiddelde inkomen van de "basisperiode" met een
bepaald percentage overtreft. In de V.S. is dit dat gedeelte
van het jaarinkomen dat hoger is dan 120% van het gemiddeld

inkomen uit de voorafgaande basisperiode van 4 jaar. Als het
te middelen inkomen hoger is dan $ 3000,- wordt de belastingdruk berekend van een schijf ter grootte van 1/5 deel van het
te middelen inkomen boven op 120% van het gemiddelde inkomen.
Vervolgens wordt het te middelen inkomen belast tegen 5 x de
belasting over deze 1/5 schijf (181). De Amerikaanse methode
voorziet niet in progressie-matiging als het voortschrijdende

gemiddelde daalt. Ik acht dit een onaanvaardbare tekortkoming.

De middelingsregelingen kunnen dus voorzien in de toerekening
van inkomensbestanddelen aan andere kalenderjaren dan dat waarin
de inkomsten werden genoten (methode 1), 6f in matiging van het
progressieve tarief

(

methode 2 en 3) . Bij inkomensverschuivingen

kunnen uiteraard factoren zoals wijziging in de gezinssamenstelling een rol spelen (182).

10.9.2.

Middeling in de Wet IB

Wil een belastingplichtige in aanmerking komen voor toepassing
van middeling, dan moet hij aan een aantal eisen voldoen:
a) hij moet woonachtig zijn binnen het Rijk;
b) hij moet gedurende een tijdvak van drie aaneengesloten gehele kalenderjaren winst uit een zelfde onderneming dan wel inkomsten uit een zelfde dienstbetrekking hebben genoten;
c) de teruggave moet een bepaalde drempel overschrijden;
d) het verzoek moet aan de gestelde formele eisen voldoen.
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Ad a:

De buitenlandse belastingplichtige komt niet in aanmerking voor
middeling. Deze uitzondering past in de opvatting dat de belastingheffing van de buitenlandse belastingplichtige geen draagkrachtheffing is, doch een zakelijke heffing waarbij de subjectieve omstandigheden van de belastingplichtige niet relevant
zijn. In de fiscale wetgeving is deze objectiveringstendens de
laatste tijd duidelijk waarneembaar (183). Aangezien het schijventarief ook van toepassing is op de buitenlandse belastingplichtige is er naar mijn mening geen reden aanwezig om de buitenlandse belastingplichtige van de middelingsregeling uit te
sluiten (184). De beperking acht ik in strijd met de internationale fiscale non-discriminatie.
Ad b:

De beperking van de middeling tot de winst uit onderneming en
inkomsten uit dienstbetrekking, waarbij zelfs nader wordt gestipuleerd dat het eenzelfde onderneming of dienstbetrekking moet
betreffen, staat met het draagkrachtbeginsel op gespannen voet.
In een synthetische inkomstenbelasting sluit de belastingheffing
immers niet aan bij de afzonderlijke inkomensbestanddelen, doch
bij het belastbare inkomen. De middeling kan men moeilijk anders

beschouwen dan een correctie van het jaarinkomen als maatstaf
voor draagkracht in het geval door de verknipping van het "lifetime" inkomen in jaarmoten bij sterke fluctuaties in het inkomensverloop deze maatstaf een te gering draagvlak krijgt. Middeling impliceert de mogelijkheid tot zodanige verbreding van het
draagvlak van de maatstaf dat de uitkomst een redelijke betrouwbaarheid verkrijgt. De basis van drie jaar lijkt mij als minimale periode acceptabel. In de V.S. bestaat, zoals gezegd, een
:

income-averaging-systeem op basis van vijf jaren.
De beperking tot de genoemde inkomensbestanddelen heeft tot
een groot aantal onzekerheden en procedures geleid en tot onnodige onoverzichtelijkheid van het toepassingsgebied van de middeling. Er heeft zich uiteraard jurisprudentie moeten ontwikkelen rond de vraag of er sprake is van "een zel fde onderneming"
(Hof Leeuwarden 5 oktober 1970, BNB 1971/192; HR 15 maart 1972,
BNB 1972/93; HR 19 januari 1972, BNB 1972/127; Hof Amsterdam 13
januari 1972, BNB 1972/242; Hof Arnhem 21 maart 1973, BNB
1974/85; HR 22 mei 1974, BNB 1974/202; Hof Amsterdam 13 november
1975, BNB 1977/32; Hof Arnhem 2 februari 1977, BNB 1978/148; HR
21 juni 1978, BNB 1978/269 en HR 22 november 1978, BNB 1978/327)
of van "een zelfde dienstbetrekking (Res. BNB 1976/257; Hof 's

Hertogenbosch 24 mei 1971, BNB 1972/82; HR 21 april 1971, BNB
1971/137; Hof Amsterdam 29 mei 1975, BNB 1976/158; HR 15 maart
1978, BNB 1978/111). Ook ontstaan er geregeld problemen over
aanvang en het einde van de bron van het voor middeling in aanmerking komende inkomensbestanddeel (HR 23 oktober 1974, WFR
5208/1975; HR 15 maart 1978, BNB 1978/111; HR 21 juni 1978, BNB
1978/269). Er wordt zowel in de sfeer van de uitvoering als in
de rechtspraak veel energie gestopt in de toetsing en aandacht
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besteed aan de ontwikkeling van criteria voor toepassina van de
middeling die voor de draagkracht niet essentieel zijn.
Ad c:

Voor terugbetaling ingevolge middeling moet de geheven helasting de belasting die verschuldigd zou zijn nA toepassing van de

middeling met mdgr dan drie percent en tevens met meer dan
f.150,- overtreffen. Deze doelmatigheidsdrempel is uiteraard een
inbreuk op de draagkracht. Hoe deze drempel in de praktijk uitwerkt leert de onderstaande tabel 10.13. In deze tabel wordt ervan uitaegaan dat het gehele belastbare inkomen bestaat uit een
inkomensbestanddeel dat voor middeling in aanmerking komt· Opmerkelijk is dat bij lage belastbare inkomens de middeling relatief de grootste resultaten afwerpt.
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Tabel 10.12: Teruggave ingevolge
gemiddelde belasting per jaar.
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Ad d:

De formele voorschriften houden in dat de herrekening slechts
kan plaatsvinden op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige. Hij moet zelf een berekening van de terug te geven belasting overleggen. Ook moet hij zelf de keuze maken over welke
driejaarlijkse herrekenperiode hij teruggave wenst. Het verzoek
moet worden gedaan binnen twaalf maanden nadat de op de jaren
van het herrekentijdvak betrekking hebbende aanslagen in de inkomstenbelasting onherroepelijk zijn geworden, of binnen twee
maanden nadat een eventuele navorderingsaanslag, naheffingsaanslag of een beschikking onherroepelijk is.
Door de omstandigheid dat de driejaarlijkse herrekenperio-

den elkaar niet mogen overlappen, moet de belastingplichtige
over een goed inzicht in het toekomstige verloop van het inkomen
beschikken om de meest voordelige keuze te maken. De samenloop
van middeling met verliescompensatie, bijzonder tarief (185) of
aftrek
ter
van
dubbele
maakt
de
voorkoming
belasting
middelingsregeling tot een erg gecompliceerde regeling.
De administratieve verplichtingen werpen wellicht in grotere mate dan de 3%-drempel een dam op tegen een te groot aantal
verzoeken om toepassing van middeling. De belastingplichtigen
blijken nauwelijks op de hoogte te zijn van deze faciliteit (zie
§ 14.7). Opmerkelijk is dat in de toelichting op het aangiftebiljet van deze faciliteit geen gewag wordt gemaakt. Het verdient derhalve aanbeveling serieuze aandacht te besteden aan de
mogelijkheden om bij de aanslagregeling automatisch te toetsen
of middeling mogelijk is. J.C.J. van Merrienboer heeft in Kroniek van de Ambacht, jaargang 29, een dergelijke systeem ontwikkeld op basis van integratie van het Amerikaanse incomeaveraging-systeem en het moving-average-systeem. In elk jaar
wordt een periodegemiddelde voor het inkomen vastgesteld. Dit is
bij een herrekeningstijdvak van 3 jaar het werkelijk inkomen van
het lopende jaar, verhoogd met twee maal het gemiddelde inkomen
uit het voorgaande jaar gedeeld door 3. Als belasting wordt dan
te allen tijde over het jaarinkomen geheven: 3 x de belasting
over het gemiddelde inkomen over het aanslagjaar minus 2 x de
belasting over het gemiddeld inkomen over het voorafgaande tijdvak. De berekening van de aanslag op de zojuist uiteengezette

wijze geschiedt met toepassing van de belastingtabel, geldend
voor het jaar waarop de aanslag betrekking heeft.
Door voor de herrekening uit te gaan van de inkomens van de
herrekenperiode, wordt automatisch een carry-backregeling inge-

bouwd. Voor de integratie van de carry-forward kan worden bepaald dat een negatief inkomen, voor zover niet verrekend, achtereenvolgens verschoven kan worden naar de jaren, volgende op
het jaar waarin het verlies is geleden. Aan de hand van tabel
10.13 wordt een en ander nader toegelicht.
Wanneer men het resultaat van de inkomensfluctuaties in de
periode tl tot en met t6 in tabel 10.13 beziet, dan springt direct in het oog dat de middeling volgens de methode-Van Merrienboer tot een aanzienlijke belastingbesparing leidt. Deze belastingbesparing wordt bereikt zonder dat dit tot gevolg heeft dat
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in enig jaar de verschuldigde belasting stijgt tot boven het be-

drag dat z6nder middeling verschuldigd zou zijn. Voorts wordt in
perioden met een relatief laag inkomen de belastingdruk sterk
verminderd of worden zelfs belastingbedragen gerestitueerd. Zou
men uitgaan van de middeling op basis van een voortschrildend
gemiddelde, dan kan de belastingdruk in enig jaar wel stijgen
tot boven het z6nder middeling verschuldigde belastingbedrag en
zou bij een neerwaartse winstontwikkeling de liquiditeitspositie
extra nadelig worden beinvloed. In tabel 10.14. is het verloop
van de belastingdruk in % van het actuele inkomen bij toepassing
van deze twee methoden van middeling aangegeven.
Tabel 10.14. : belasting in % van het inkomen (tarief 1978, tariefgroep 4-0)
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Van Merrienboer geeft zelf de knelpunten aan die zich bij
toepassing van zijn methode manifesteren. Hij noemt:

-

-

de loonbelasting: het ene jaar dient een belastingplichtige
aangifte te doen voor de inkomstenbelasting, het andere jaar
is de loonbelasting eindheffing;
de wijze van navordering;
de problemen rond de inbouw van de helastingreductie van artikel 59 Wet IB en de verliescompensatie van artikel 60 Wet
IB;

-

in een ruimer verband: de greep van de overheid op het conjunctuurverloop.

Hieraan zouden nog andere knelpunten kunnen worden toegevoegd,
zoals de regeling ter voorkoming van dubbele belasting, ambtshalve verminderingen van de aanslag in een jaar dat voorafgaat
aan reeds verstreken en geregelde jaren, inpassing van artikel
14 lid 6 VB, de noodzaak tot registratie van de gemiddelde inkomens over de herrekenperioden, etc.
Uiteraard is men van de ingewikkelde middelingsproblematiek
verlost bij toepassing van een proportioneel marginaal inkomen
boven het bestaansminimum. Middeling betreft dan slechts de problematiek van de "bestaanstekorten" als het belastbare inkomen
beneden het bestaansminimum daalt.
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10.9.3

Uitsmering

Het instituut van de uitsmering is gebaseerd op de hardheidsclausule van art. 63 AWR. Het uitgangspunt van de uitsmering is
dat, indien inkomsten worden genoten die op meer jaren betrekking hebben, een zo goed mogelilke reconstructie moet plaatsvinden van de heffing zoals deze zou zijn geweest bij tijdige ontvanqst van het inkomstenbestanddeel. De techniek van de uitsmering is derhalve wezenlijk verschillend van die van de middeling
(190).

Ook de rechtspositie van de belastingplichtige die een verzoek doet voor toepassing van uitsmering is geheel afwijkend van
die van degene die een verzoek om toepassing van middeling doet.
De terugqave bij middeling geschiedt immers bij beschikking. De
teruggave bij uitsmering is een ambtshalve teruggave. Met name
voor de premieheffing - die overigens bij de middeling m.i. ten

onrechte buiten aanmerking blijft - verkeert de aanvrager van
uitsmering in het onzekere. Punt 13 sub 2 van de Resolutie van
10 september 1976, no. 27-613842, BNB 1976/257 bepaalt: "Evenals

bij de middeling wordt bij de zgn. uitsmering in het algemeen
geen acht geslagen op door de nabetaling veroorzaakte voor- of
nadelige verschillen in de premieheffing. Slechts indien zou
blijken dat door de nabetaling zeer grote voor- of nadelige verschillen in de premieheffing zijn ontstaan kan er aanleiding
zijn van deze algemene gedragslijn af te wijken en deze verschillen mede te betrekken in de beoordeling van de te verlenen
belastingvermindering. Gevallen van deze aard dienen door de inspecteurs aan het Ministerie te worden voorgelegd". Anders dan

voor de middeling geldt de uitsmering niet slechts voor bepaalde
inkomensbestanddelen, doch voor alle nabetalingen, waarvan het
progressienadeel in beginsel niet door middeling kan worden opgevangen.
De aftrek van f.150,- of 3% van het herrekende belastingbedrag is ook voor de uitsmering van toepassing met dien verstande
dat deze drempel slechts wordt berekend over de laatste drie jaren van de periode welke wordt gevormd door het jaar waarin de
nabetaling is genoten en de jaren waarop de nabetaling betrek-

king heeft. Verminderingen van minder dan f.25,- worden niet
verleend. Voor uitsmering wordt niet als formele eis gesteld dat
een berekening moet worden overgelegd. Desondanks vormt onbekendheid met de materie een belangrijke belemmering voor de belastingplichtige om van de geboden mogelijkheid te profiteren.
Met name het instituut van de uitgestelde winstneming bij
bedindiging van de onderneming op basis van het goede koopmansgebruik is een voorbeeld van een informele mogelijkheid tot uitsmering die door de Hoge Raad is geschapen in het arrest van 10
april 1957, BNB 1957/266. De werking van dit arrest komt overeen
met de doorschuiffaciliteit van de stamrechten en staat als zodanig niet op gespannen voet met het draagkrachtbeginsel.
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10.10

FORFAITAIRE REGELINGEN

10.10.1

Het dilemma inzake forfaits

In § 7.6 is er reeds op gewezen dat de constructie van het begrip "belastbaar inkomen" van invloed kan zijn op de mate van
afwijking tussen het verloop van de marginale belastingdruk, zoals dat door het schijventarief wordt weergegeven, en de werkelijke belastingdruk. Hiervan kunnen mede de forfaitaire regelingen de oorzaak zijn.
Onder een forfaitaire regeling kan worden verstaan een rege-

ling waarbij voor soortgelijke of althans bij elkaar behorende
grootheden vaste bedragen worden vastgesteld indien het bepalen
van de werkelijk bedragen overwegende bezwaren oplevert (1 9 1) .
Toepassing van forfaitaire regelingen wordt gedragen door het
doelmatigheidsbeginsel en wordt begrensd door de rechtvaardigheid.

De forfaitaire regelingen kunnen betrekking hebben op de inkomsten, alsook op de uitgaven. Deze regelingen kunnen opgenomen
zijn in een wet, of steunen op de in de wet opgenomen delegatiebepalingen die als Koninklijk Besluit of als MinisteriMle verordening ter kennis worden gebracht. Daarnaast kan men nog forfaitaire regelingen aantreffen die niet als zodanig zijn gedelegeerd, doch die voortvloeien uit het geheel van werkzaamheden
van de uitvoerende macht en die uiteraard niet bindend zi jn voor
de belastingplichtige. Sommige regelingen hebben een eenzijdig
karakter en worden gedicteerd vanuit het departement. De publicatie geschiedt met medewerking en/of goedvinden van de belastingdienst. Soms blijft de publicatie achterwege en wordt de regeling "bekend" als een "geheime" of "geblokte" aanschrijving.
Andere regelingen hebben meer het karakter van een fiscaal compromis tussen de administratie en een groep belastingplichtigen.
Het probleem bij invoering van een forfaitaire regeling is
het bepalen van de juiste verhouding tussen de rechtvaardigheid
enerzijds en de doelmatigheid anderzijds. Werkt het forfait te
gunstig voor de belanghebbenden dan komt de horizontale gelijkheid van de burgers in het gedrang. Het beginsel van de minste
pijn stimuleert echter de hantering van iets te ruime kostenforfaits en wat te lage inkomstenforfaits vanwege de sociaal-psychologische voordelen. Toch dient men op dit terrein waakzaam te
zijn. In dit verband kan worden gewezen op de groeiende praktijk
van de gemeenten om de taxaties van de waarde van het onroerende
goed aan de lage kant te houden, doch door een hoger tarief deze
relatief lage heffingsgrondslag te corrigeren. Per saldo wordt
de totale opbrengst niet lager, doch worden materieel beschouwd
de mogelijkheden van bezwaar en beroep gefrustreerd.

Is een kostenforfait aan de lage kant zonder dat tegenbewijs is toegelaten dan kan het rechtsgevoel van de belastingplichtige ernstig worden geschaad. Is tegenbewijs w61 toegelaten
dan verliest het forfait meestal een groot gedeelte van zijn
nut. In Nederland wordt het forfait in het algemeen weinig gehanteerd. In de ons omringende landen kent men vaak - ook in de
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sfeer van de dienstbetrekking - ruime toepassing van forfaits.
In de winstsfeer plegen de forfaits minder vaak voor te komen.
In de agrarische ondernemingen is de forfaitaire winstbepaling
in diverse EEG-landen evenwel gebruikelijk. Het zal duidelijk
zijn dat dit zowel nationaal als internationaal tot onqelijke
verhoudingen kan leiden (192).

Terecht wordt dan ook door Christiaanse opgemerkt:

"In het algemeen kan men als voorwaarden
heid van een forfaitaire regeling stellen:

-

voor

de

(193)

aanvaardbaar-

een groot aantal van gelijksoortige gevallen, waardoor de
schematiserende belasting niet ver van de werkelijkheid afwijkt;

-

er moeten werkelijk moeilijkheden zijn om de posten vast te
stellen".

In het navolgende wordt slechts aandacht besteed aan de forfaitaire regelingen die in en/of krachtens de wet als zodanig zijn
neergelegd. Forfaits in resoluties blijven derhalve buiten bespreking.

10.10.2. Forfaitaire regelingen in de opbrengstensfeer

De wettelijke forfaitaire regelingen of forfaitaire regelingen
die steunen op wettelijke delegatiebepalingen in de opbrengstensfeer zijn:

a) Artikel 29a Wet IB : het voordeel uit aandelen in niet binnen het Rijk gevestigde vennootschappen welker kapitaal geheel op ten dele in aandelen is verdeeld en welker bezittingen grotendeels, onmiddellijk of middellijk hestaan uit beleggingen in effekten, onroerend goed of hypothecaire schuldvorderingen wordt jaarlijks ten minste gesteld op 3,6 percent
van de waarde welke bij het begin van het kalenderjaar in het
economische verkeer aan de aandelen kan worden toegekend
(194).

b) Artikel 34, tweede lid, Wet IB: Onze Minister kan andere regelen geven nopens de waardering van aanspraken en van andere
niet in geld genoten inkomsten;
c) Artikel 42, derde lid, Wet IB: Ingeval aan een belastingplichtige in verhand met het verrichten van arbeid een personenauto ter beschikking is gesteld, wordt tot de inkomsten

uit arbeid gerekend ten minste het bedrag waarmee twintig
percent van de catalogusprijs - met inbegrip van de omzetbelasting - van de auto de vergoeding welke de belastingplichtige ter zake van het gebruik, anders dan ten behoeve van het
verrichten van arbeid, verschuldigd is, te boven gaat.
d) Artikel 42a, eerste lid, Wet IB: Bij het bepalen van zuivere
inkomsten met betrekking tot een eigen woning waaraan zowel
de voordelen als de kosten, lasten en afschrijvingen bestanddelen vormen van het onzuivere inkomen van de belastingplich381

tige, wordt de huurwaarde gesteld op een bedrag afhankelijk
van de waarde in het economische verkeer van de woning en
worden de kosten, lasten en afschrijvingen - andere dan renten van schulden, kosten van geldleningen en canons en andere
periodieke betalingen ingevolge de rechten van erfpacht, opstal of beklemming - niet in aanmerking genomen;
e) Artikel 12 Wet LB: Onze Minister kan regelen geven nopens
het bedrag aan fooien en dergelijke prestaties van derden,
dat in bepaalde gevallen of groepen van gevallen qeacht
wordt te zijn genoten. Hij kan eveneens bepalen, dat een bedrag aan fooien en dergelijke prestaties van derden niet tot
het loon behoort;
f) Artikel 13, tweede lid, Wet LB: Onze Minister kan nadere regelen geven nopens de waardering van aanspraken en van ander
niet in geld genoten loon.

10.10.2.1

het fictieve rendement

De bepaling van art. 29a Wet IB is een aanvulling op het regime
van de belegginqsinstellingen in de Wet Vpb. Het tarief van de
vennootschapsbelasting wordt verlaagd tot 0%, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste eis die gesteld
wordt, is de uitdelingsverplichting. Omdat de Nederlandse wetgever deze uitdelingseis uiteraard alleen kan stellen ten aanzien
van in Nederland gevestigde beleggingsinstelling, zou
men zich
zonder nadere voorzieningen al te gemakkelijk aan de uitdelingsverplichting kunnen onttrekken door te beleggen in buiten Nederland gevestigde maatschappijen of andere lichamen.

De fictief-rendementsbepaling beoogt het gebruik van deze
buiten Nederland gevestigde beleggingsmaatschappijen door ingezetenen en het daarin oppotten van de heleggingsopbrengsten door
Nederlandse aandeelhouders of deelgerechtigden onaantrekkelijk

te maken. Deze bepaling heeft het karakter van een anti-ontgaansbepaling en heeft met de draagkrachtgedachte slechts in zoverre iets te maken, dat zij de belastingplichtige frustreert in
zijn mogelijkheden om de beleggingsopbrengsten te toucheren in
de vorm van - onbelaste of als aanmerkelijk-belangwinst belaste
- (toekomstige) vermogenswinst.
De regeling is echter een ondeugdelijk middel gebleken.
Soms reikt ze te ver en voert zij tot dubbele belasting (inkoop
eigen aandelen, liguidatie); meestal echter reikt ze niet ver
genoeg. De beleggingsinstelling wordt doorgaans zodanig opgezet
dat zij niet voldoet aan de criteria van art. 29a, eerste lid,
Wet IB. In het kader van de reparatiewetgeving wordt een wetswijziging voorgesteld die beoogt deze bepaling wel effektief te
doen zijn. De vergaande delegatiebepalingen en het "overkill-karakter" van dit wetsontwerp zijn aan hevige kritiek onderhevig
(195).

382

10.10.2.2 aanspraakforfaits

De mogelijkheid om de waardering van aanspraken op forfaitaire
wijze te doen geschieden is reeds besproken in het kader van de
waardering van de inkomsten in natura in 5 9.3.1. In 6 10.3.12.
is het probleem aangesneden dat een waarderingsvoorschrift soms
een objectieve vrijstelling of tarieffaciliteit camoufleert.
Hier wordt met deze verwijzingen volstaan.

10.10.2.3 autokostenforfait

De commissie-Hofstra merkt ten aanzien van het autokostenforfait (196) op: "Hoewel de Commissie van mening is dat de besparing op de priv&-uitgaven onder de bestaande regeling in vele
gevallen groter is dan 10%, repectievelijk 6% van de catalogusprijs, acht zij geen termen aanwezig om in de bestaande regeling, waaraan de praktijk zich heeft aangepast en die niet onbevredigend

werkt,

wijzigingen

ten

principale aan

te

brengen"

(197).

Het is met name bij dergelijke forfaits erg belangrijk de
maatschappelijke praktijk de gelegenheid te geven zich aan de
forfaits aan te passen. Op dit punt heeft het autokostenforfait
bij velen de tolerantiegrens overschreden en wordt de forfaitaire regeling als onredelijk ervaren, omdat de fictieve besparing
een tweetal keren fors is verhoogd. In 1971 werd het percentage
van 10% verhoogd tot 15% en verviel het verlaagde tarief van 6%
voor de gebruikte auto's. Vervolgens werd in 1974 het percentage
verder verhoogd tot 20%.
Deze verhoging is echter in mindere mate een redle drukverzwaring dan het schijnt, omdat de prijsindex van auto's minder
snel is gestegen dan het kostenverloop excl. afschrijvingen van
de auto per kilometer, en omdat het privdgebruik in aantal kilometers eerder is toegenomen dan afgenomen.
Met name in die sectoren van het bedrijfsleven waar men gebruik pleegt te maken van oude auto's met een hoge cataloguswaarde

(b.v.

tuinbouw) werkt deze regeling evenwel erg onrede-

lijk. Dit is ook het geval als de cataloguswaarde wordt verhoogd
door extra voorzieningen aan het voertuig met een puur bedrijfsmatig karakter, die de gebruikswaarde voor privddoeleinden niet
verhogen. Een grotere souplesse in de toepassing van het forfait
is in deze gevallen wenselijk.

10.10.2.4 huurwaardeforfait

In § 9.3.3 is reeds gewezen op de problematiek van de duurzame
consumptiegoederen die tevens een beleggingskarakter hebben. Als
hoofdregel geldt dat de inkomsten uit deze consumptiegoederen
onhelast blijven. Met betrekking tot onroerend goed komt men al
gauw tot problemen als uit de eigen wonina opbrengsten worden
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getrokken, anders dan in de vorm van woongenot van de belastingplichtige en zijn gezinsleden.
De onderverhuring wordt op grond van artikel 22 Wet IB aangemerkt als inkomsten uit arbeid. In vele gevallen is echter in
feite nauwelijks van het verrichten van arbeid sprake. In artikel 5 Wet IB wordt dit impliciet door de wetgever onderkend en
wordt de opbrengst wegens onderverhuring, anders dan de opbrengsten wegens het houden van kostgangers, niet aangemerkt als mogelijk bestanddeel van het inkomen van de gehuwde vrouw. De later tot stand gekomen wetsredactie van artikel 5 Wet IB is dan

ook in tegenspraak met artikel 22 Wet IB. De eigenaar-bewoner
die een gedeelte van zijn eigen bewoning aan een kamerbewoner
heeft verhuurd dient de zuivere opbrengst wegens onderverhuring
in zijn belastbare inkomen op te nemen, doch kan bij het bepalen
van de huurwaarde van de woning het verhuurde gedeelte buiten
beschouwing laten (198). Voor de huurder-bewoner geldt dat hij
een gedeelte van de huur als aftrekbare kosten in mindering mag
brengen op de huuropbrengst van zijn onderhuurder.
De eigen woning kan ook gemengd worden gebruikt. Gedeeltelijk heeft de woning dan een consumptieve functie en gedeeltelijk een productieve functie. Voor zover de woning ten dienste
staat van het beroep of bedrijf en niet voor bewoning beschik-

baar staat aan de belanghebbende of personen die behoren tot
zijn huishouden, is geen sprake van een "eigen woning" in de zin
van art 42 a Wet IB. De huurwaarde van dat gedeelte dat wel voor
bewoning ter beschikking staat is afhankelijk van de waarde in
het economische verkeer van de woning exclusief het bedrijfsgedeelte. De kosten van de woning moeten worden uitgesplitst in de
kosten met een privd-karakter en een bedrijfskarakter. De toerekeningsproblemen die daardoor kunnen ontstaan (199) kunnen worden omzeild door toepassing van het zevende lid van art. 42 a
Wet IB. Dit lid geeft een forfaitaire regeling voor de eigen woning die behoort tot het vermogen van een onderneming van belastingplichtige. Deze regeling voorziet in algehele aftrek van alle kosten in ruil voor een verhoogde huurwaarde.
De huurwaarde van de eigen woning is sedert 1 januari 1971

een saldobedrag. De aftrekbaarheid van de werkelijke kosten,
lasten en afschrijving, met uitzondering van kosten van geldlening en andere met name genoemde uitgaven, is uitgeschakeld. Dit

werkt uiteraard vooral in het voordeel van de eigenaars van
nieuwe woningen. Om deze reden is het huurwaardeforfait, beschouwd vanuit het draagkrachtbeginsel, een onwenselijke inbreuk
op het gelijkheidsbeginsel, dat mede ten grondslag ligt aan het
draagkrachtbeginsel. Het doelmatigheidsbeginsel heeft binnen deze regeling te gemakkelijk voorrang gekregen boven het rechtvaardigheidsbeginsel. De gematigde huurwaarde van art. 42a Wet
IB beoogt recht te doen, zowel aan het beleggingsaspect, als aan

het bestedingsaspect door in feite maar een zeer matig nettorendement te belasten (200). Daarbij is gekozen voor een trapsgewijs forfait (201) met als gevolg dat er aan de rand van de
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trede een moeizaam touwtrekken over de waarde ontstaat (202). Na
1971 zijn zowel de treden van het trapforfait versmald, alsook
de forfaitaire huurwaarden verhoogd. Zie tabel 10.15.

Tabel 10.15.: Verloop van de huurwaarde

huurwaarde

f 7500 _

tarief 1979 e.v.
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tarief 1974 t/m 78
r- - - -
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r---'
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.---,

-

1000 -

r-1

500 -

„-1
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+
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waarde in het econ. verkeer x f 1000

De wijziging van de forfaitaire bedragen in 1974 is gebaseerd op het tweede rapport van de werkgroep-Hartog , welk rapport de verschillen ook in fiscale positie illustreert tussen de
bewoners van een eigen woning enerzijds en de huurders anderzijds (203). In de M.v.T op het Belastingplan 1974 wordt hieromtrent opgemerkt:

"Bij de vaststelling van het eigen woningfor-

fait heeft het bestedingsaspect, dat aan het bezit van een eigen. huis verbonden is en de wens het eigen woningbez it te bevorderen, een belangrijke rol gespeeld; zulks naar het oordeel van
het kabinet terecht. Na afweging van alle argumenten is het Ka-

binet toch tot de slotsom gekomen, dat uit het oogpunt van
draagkrachtverhoudingen en van een rechtvaardige verdeling van
belastingdruk tussen bewoners van eigen woningen en huurwoningen, een bijstelling van het forfait geboden is. Voor goedkopere
woningen -waarde in bewoonde staat niet meer dan f. 30.000 ziet het Kabinet daarentegen uit sociale overwegingen aanleiding
verhoging van het forfait achterwege te laten mede omdat het
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hier in de regel gaat om minder draagkrachtigen bij wie de bevordering van het eigen woningbezit het snelst in gevaar zou komen".

In het huurwaardeforfait is derhalve bewust nog een extra
progressie ingebouwd. Dit is ook het. geval met de kosten van
zgn. groot-onderhoud die slechts aftrekbaar zijn als de verkoopwaarde van de woning niet hoger is dan f.40.000,- en als wordt
voldaan aan de overige voorwaarden. Door de sterke waardestijging van het onroerende goed tot 1978 is de belastingdruk van de
eigen woningbezitter ten opzichte van voorgaande jaren gestegen.
Door de verlenging van de schaal per 1 januari 1979 treedt nog
een extra drukverzwaring op.

De

groep

"extra beschermde"

eigen

woningbezitters beneden de f.30.000,- is door de waardestijging
flink uitgedund (204). De inbreuk van het welvaartbeginsel op
het draagkrachtbeginsel is daardoor beperkt.
De fiscaal begunstigde behandeling van monumentenwoningen
vormt een op zich zelf staande inbreuk op de draagkrachtgedachte ten gunste van het welvaartbeginsel, gericht op het behoud
van monumentenwoningen. Voor deze woningen zijn de onderhoudskosten w61 aftrekbaar, indien en voor zover deze een bepaald bedrag te boven gaan.
In § 9.3.3 heb ik reeds aan de opbrengst van de eigen woning
aandacht besteed. Daar heb ik reeds gepleit voor een heffingsstelsel met een breed inkomensbegrip dat het belasten van de
reole huurwaarde tot uitgangspunt heeft. De rente-aftrek en aftrek van overige kosten dient dan gehandhaafd te blijven resp.
ingevoerd te worden. De huurders die in hun huurprijs ook een
rentevergoeding betalen, zouden ter wille van de rechtsgelijkheid, recht moeten krijgen op een aftrekpost.

10.10.2.5. fooienregeling

Zolang de loonbelasting eindheffing blijft geldt artikel 12 Wet
LB juncto art.14 Uitvoeringsbeschikking LB. Dit laatste artikel
verwijst naar het Fooienbesluit, waarin de normen zi jn neerge-

legd voor waardering van de fooien. Omdat het gedeelte van de
fooien dat het forfaitaire bedrag te boven gaat kan worden aan-

gemerkt als "niet aan de inhouding van loonbelasting onderworpen
inkomsten", kan de afwijking tussen het forfait en de werkelijke
opbrengst nooit hoger worden dan f.600,-. Bij f.600,- neveninkomsten dient immers op grond van art.65 Wet IB een aanslag inkomstenbelasting te worden opgelegd. Wanneer zulks het geval is,
wordt artikel 22 Wet IB van kracht dat het werkelijk ontvangen
bedrag aan fooien of dergelijke prestaties van derden tot de inkomsten uit arbeid rekent. De fooienregeliung kan derhalve doorgaans niet tot een belangrijke inbreuk op het draagkrachtbeginsel leiden.
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10.10.3. Forfaitaire regelingen in de kostensfeer

Van de forfaitaire regelingen in de kostensfeer zijn het autokostenforfait en het forfait voor de ondernemerswoning reeds aan
de orde geweest als inkomsten in natura voor de loontrekker.
Voor de ondernemer geldt hetgeen aldaar is opgemerkt op gelijke
wijze.

Het algemene kostenforfait voor inkomsten uit arbeid, zoals
dit is neergelegd in artikel 37 Wet IB heeft door de beperkte

omvang van 4% en het relatief lage plafond van f.800,- veel van
zijn betekenis verloren. Omdat de belastingplichtige een hoger
bedrag in aftrek kan brengen, mits hij dit hogere bedrag kan
doen blijken, overschrijden hoe langer hoe meer belastingplichtigen de f.800,- grens, waarvan tengevolge van de inflatie het
relatieve belang sterk is afgenomen. Artikel 37 Wet IB heeft als
instrument van doelmatigheid zijn gewicht verloren·
In artikel 36 Wet IB is het reiskostenforfait neergelegd.
Anders dan voor het algemene kostenforfait is hier geen tegenbewijs toegestaan. Opvallend is dat tot 1977 het reiskostenforfait
nauwelijks aan de stijgende vervoerskosten werd aangepast. In
1977 werden de bedragen voor de afstanden boven 10 km ongeveer
verdubbeld en aangepast aan de kosten van het openbare vervoer
(205).

Bij vergelijking met de werkelijke kosten van het woon-werkverkeer blijkt, dat de kosten slechts gedeeltelijk in aanmerking
kunnen worden genomen. Het effekt hiervan is dat belasting wordt
geheven over een te hoog vastgesteld belastbaar inkomen, tenzij
men deze reiskosten in feite als een consumptieve besteding
wenst te zien. De tariefstruktuur van de inkomstenbelasting kan
door een op de werkelijke kosten achterblijvende forfaitaire regeling worden verstoord.
Het nadeel dat de loontrekker heeft bij toepassing van het

reiskostenforfait doet zich niet voor bij vervoer vanwege de
werkgever. In dat geval kan de loontrekker zelfs de f.200,- aftrek claimen, zonder dat hij vervoerskosten heeft. Verzorgt de
werkgever het vervoer niet zelf, doch betaalt hij wel reiskostenvergoeding, dan kan dit ertoe leiden dat, ook al worden
slechts de werkelijke kosten vergoed, een gedeelte van deze
vergoeding als inkomsten uit arbeid wordt aangemerkt. Het vrijgestelde gedeelte van de reiskostenvergoeding wordt eveneens
forfaitair bepaald (206).
Een forfaitaire regeling, die berust op de delegatiebepaling van art. 36 letter b, Wet IB, is de afschrijving van woonhuizen. Ingevolge art.2 van de Uitvoeringsbeschikking inkomstenbelasting 1964 kan de afschrijving gesteld worden op 15% van de
economische huurwaarde (d.i. de huur die onder normale omstandigheden kan en mag worden bedongen), mits de levensduur van het
woonhuis ten minste 40 jaar bedraagt. Dit forfait geldt derhalve
slechts voor verhuurde woonhuizen. Zou men bij afwezigheid van
inflatie uitgaan van een gelijkblijvende bruto huuropbrengst van
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10% van het in de woning geinvesteerde bedrag, dan zou de eindwaarde van de afschrijvingbedragen op basis van 4% samengestelde
interest 's jaars na 40 jaar (interest nA belasting) f 148% van
het geinvesteerde bedrag voor herinvestering beschikbaar zijn.
De koppeling aan de werkelijk ontvangen huuropbrengst maakt de
afschrijving in tijden van inflatie nog ruimer en introduceert
substantialistische elementen in de afschrijving. Het forfait
wordt gedragen zowel door het doelmatigheidsbeginsel als door
het welvaartbeginsel (beschikbaarstelling van woonruimte), doch
is strijdig met de draagkracht. Zakt het bruto rendement tot 8%
dan is de eindwaarde van het afschrijvingsfonds nog slechts f
118%. Toepassing van een inkomensdefinitie gebaseerd op de vermogensvergelijkingstheorie zou deze problemen automatisch oplossen.

Een laatste vorm van forfaitaire regelingen in de kostensfeer die ik wil behandelen zit verscholen in de hantering van
de tabellen bij de loonbelasting. De loonbelasting wordt geheven
op basis van verschillende soorten tabellen, waarin een aantal
bestanddelen van het zuivere loon op forfaitaire wijze verwerkt
zijn. Zo zijn in de witte tabel bijvoorbeeld reeds verwerkt:
(1)(+)

(2)(-)

(3)(-)
(4)(-)
(5)(-)

de aanspraak op de verstrekkingen ingevolge de wettelijke ziekenfondsverzekering;
het werknemersaandeel in de premies ZW, WAO en WW of
overeenkomstige aanspraken (naar een gemiddeld bedrag) ;
de over het loon verschuldigde premie AOW/AWW;
reiskosten huis-werk tot een bedrag van f.200,-;
het 4% algemene kostenforfait voor inkomsten uit arbeid.

Met name bij het reiskostenforfait kan de loonbelastinginbouw
vergeleken met het forfait voor de inkomstenbelasting duidelijk
tekortschieten. Meestal kan door een aanslag op verzoek deze
grofheid in de tabel wel worden gerepareerd als de desbetreffende werknemer van deze situatie op de hoogte is. Of dit in de
praktijk steeds het geval zal zijn, betwijfel ik.
10.10.4. Forfaitaire

regelingen

voor

draagkrachtverminderende

uitgaven

Tenslotte noem ik de forfaitaire bepalingen die met name in de
sfeer van de buitengewone lasten zijn ontstaan. Men kan hiervoor denken aan:
1)
2)
3)
4)
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het diEtenforfait;
het normbedrag voor kleding en beddegoed;
het forfait voor de reiskosten wegens ziekenbezoek;
de bijzondere regeling voor militaire oorlogsslachtoffers en
de regeling voor oud-deelnemers aan het verzet.

De forfaits zijn hier vooral gebaseerd op het beginsel van de
minste pijn. Men wil discussies over gevoelige onderwerpen vermijden. Alhoewel deze objectivering strijdig is met de draagkrachtgedachte, is, gezien het achterliggende belang, deze inbreuk mijns inziens wel te billijken.

10.11

10.11.1.

PERSOONLIJKE VERPLICHTINGEN
Algemeen

In § 7.5.4 is er reeds op gewezen dat er sprake kan zijn van
draagkrachtverminderende uitgaven. Onder de benaming "persoonli jke verplichtingen" worden enkele negatieve componenten van
het inkomen begrepen die limitatief in artikel 45 van de Wet IB
worden opgesomd. De hier genoemde posten hangen niet samen met
een bron, zodat de aftrekbaarheid uitdrukkelijk door de wetgever
moet worden geregeld. In de Memorie van Toelichting van de Wet
IB '64 wordt de benaming "persoonlijke verplichting" geacht vol-

doende tot uitdrukking te brengen dat hieronder niet begrepen
kunnen worden de bedrijfs- of beroepskosten of kosten van verwerving van inkomsten.
De slotzin van het eerste lid van artikel 45 Wet IB brengt
deze gedachte eveneens tot uitdrukking, door een voorziening te

treffen tegen dubbele aftrek. De persoonlijke verplichtingen
zijn slechts aftrekbaar "voor zover met die verplichtingen niet
reeds rekening is gehouden hij het bepalen van winst uit onderneming, dan wel voor zover die verplichtingen niet dienen tot
voldoening aan een stamrechtverplichting". De uitbreiding tot de
stamrechtvrijstelling was noodzakelijk geworden door het arrest
van de Hoge Raad van 24 juni 1970, BNB 1970/179. In dit arrest
besliste de Hoge Raad dat artikel 45 Wet IB in de oude redactie
de aftrek van de lijfrentetermijnen niet in de weg staat als deze zijn gebaseerd op een stamrecht dat bij uittreding door een
commanditair vennoot werd bedongen ten laste van de blijvende
vennoot, die vervolgens na enige tijd bij inbreng van zijn onderneming in een besloten vennootschap deze stamrechtverplichting in privd hield.
De persoonlijke verplichtingen kunnen blijkens artikel 3 Wet
IB leiden tot een vermindering van het onzuivere inkomen, evenals trouwens de nadien te behandelen buitengewone lasten en de
aftrekbare giften. Het saldo van de persoonlijke verplichtingen
kan nimmer negatief zijn. Dit is expliciet bevestiqd in het on-

derschrift bij de uitspraak van het Hof 's-Gravenhage van 22
maart 1968, BNB 1968/255. De beperkte compensatiemogelijkheden
van de negatieve persoonlijke verplichtingen heeft geleid tot
uitgebreide jurisprudentie die soms in bijna identieke gevallen
geheel verschillende uitkomsten oplevert. De eenvoud en het
draagkrachtbeginsel zouden ermee zijn gediend als de negatieve
persoonlijke verplichting ook in het geldende belastingrecht
volledig zou worden erkend.
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Ten aanzien van de groep AOW/AWW/AWBZ/AKW/AAW-premies is
constante jurisprudentie, dat slechts het saldo van de ingehouden en terugontvangen bedragen als persoonlijke verplichting van het onzuivere inkomen kan worden afgetrokken (HR 14
februari 1962, BNB 1962/115; HR 27 maart 1963, BNB 1963/150;
HR 23 maart 1977, BNB 1977/116). Omdat de bij de echtgenote
ingehouden premies deel uitmaken van haar eigen belastbare inkomen, doch de restituties slechts bij haar echtgenoot in aanmerking kunnen worden genomen, komt het geregeld voor dat bij
de man negatieve persoonlijke verplichtingen ontstaan, die
fiscaal echter niet tot een bijtelling leiden.
De saldering binnen dezelfde groep persoonlijke verplichtingen mag volgens het geldende recht achterwege blijven, indien het verschuldigde bedrag waarop de restitutie betrekking
heeft, niet tot enige belastingbesparing heeft geleid (HR 24
oktober 1962, BNB 1963/4; Hof 's-Hertogenbosch 20 juni 1969,
BNB
Hof
1970/128;
BNB
's-Hertogenbosch 28
1972,
april
1973/22). Is van een zodanige belastingbesparing wel sprake
geweest in de vorm van een teruggaaf vermogensbelasting ex
art. 14 lid 6 Wet VB dan is de saldering wederom verplicht (HR
16 oktober 1974, BNB 1974/298). Hetzelfde geldt ten aanzien
van de middelingsregeling (HR 6 juni 1973, BNB 1973/163). Is
echter de restitutie van de AOW-premie onbelast gelaten omdat
de betaling niet tot belastingbesparing had geleid, doch heeft
deze bij toepassing van de middeling achteraf wel tot een zodanige vermindering geleid, dan levert dit geen grond op voor
(Hof
29
navordering
's-Hertogenbosch
BNB
augustus
1975,
1976/102). Men moet dus goed op de volgorde letten. De uitkomsten zijn te grillig om nog in overeenstemming te kunnen zijn
met het draagkrachtbeginsel.

10.11.2. Termijnen van pensioenen

Art. 45, eerste lid, letter a Wet IB stelt de termijnen van
pensioenen aftrekbaar. Voor de aftrek is van geen belang of de

termijnen al of niet in rechte vorderbaar zijn. De betaling
van een afkoopsom behoort echter niet tot de aftrekbare uitga-

ven.

Omdat in de opzet van artikel 45 geen plaats is voor bedrijfskosten op aftrekbare kosten, is de aftrekbaarheid van
deze pensioentermijnen hoofdzakelijk gericht op de pensioenen
voor huispersoneel of hun nagelaten betrekkingen. De aftrekbaarheid van de pensioenen van huispersoneel is vooral gebaseerd op het welvaartbeginsel. Het werd van maatschappelijk
belang geacht dat het huispersoneel de beschikking had over
een goede verzorging.
Beschouwd vanuit de draagkrachtgedachte is er voor de pensioenen van huispersoneel evenwel net zo min reden tot aftrek-

baarheid als de beloning zelf, die immers in het geldende
recht ook niet aftrekbaar is gesteld. Ook maatschappelijk be390

schouwd is er weinig reden de afhankelijkheid van de werkgever
of van diens erfgenamen na penionering nog in stand te houden.
Deze regelin·g werkt in de hand dat de toezegging en verzeke-

ring van dergelijke pensioenen achterwege bli jft, omdat de
premies voor de verzekerde pensioenen tot de inkomensbesteding
van de werkgever worden gerekend en in beginsel niet aftrekbaar zijn (207).

In het wenselijke recht zou evenmin plaats zijn voor de
aftrek van de pensioenverplichtingen die worden overgenomen
door de erfgenamen. Wdl moet de waarde van deze verplichting
bij de berekening van de omvang van de erfrechtelijke verkrijging in aanmerking moeten worden genomen (208).

10.11.3. Termijnen van lijfrenten en andere periodieke uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld zijn in de artikelen 25, eerste lid, letter g, en 30, voor zover zij
niet vallen onder artikel 26, letter c
De ratio van deze aftrek is gelegen in de wens om aan te slui-

ten bij de personele inkomensverdeling. Wat naar een ander
wordt overgeheveld is geen draagkrachtverhogend inkomen van de
verstrekker (209). Een uitzondering wordt gemaakt voor de periodieke uitkeringen die afkomstig zijn van bloed- of aanver-

wanten in de rechte linie of in de tweede graad van de zijlinie tenzij zij de tegenwaarde voor een prestatie vormen (210).
Aan de lijfrenten of andere periodieke uitkeringen ex artikel 45 Wet IB ligt derhalve een vermogensrechtelijke verbintenis ten grondslag, welke verbintenis voortgevloeid kan zijn
uit een overeenkomst of uit de wet. Als voorbeeld van verbintenissen die voortvloeien uit de wet kan worden gewezen op de
periodieke uitkeringen die worden betaald als alimentatie of
ingevolge een onrechtmatige daad. Wanneer bij de verkrijger
deze uitkeringen als inkomen worden aangemerkt, wordt bij de
verstrekker aftrek verleend. In § 10.3.9 is reeds opgemerkt
dat het voor het wenselijke recht geen bezwaren ontmoet ook de
inkomensoverheveling in de familiesfeer op te nemen in het ge-

sloten circuit dat de wetgever op het ooa had voor art .25,
eerste lid, letter g, art. 30 en artikel 45, eerste lid, letter b, Wet IB.
Het craterium dat voor aftrek van de premies wordt aangelegd, inhoudende dat de uitkeringen naar hun aard aanleiding
kunnen geven tot belastingheffing bij de genieter en dat sprake moet zijn van een in rechte afdwingbare verplichting (zie
HR 9 juni 1954, BNB 1954/247; HR 15 juni 1960, BNB 1960/204)

is in wezen strijdig met het subjectieve karakter van een
draagkrachtbelasting. Daarvoor is immers de al of niet belastbaarheid van de ontvanger irrelevant. Ik geef de voorkeur aan
de omgekeerde systematiek van de artikelen 25-30-45 Wet IB. De
belastbaarheid van de ontvanger zou afhankelijk moeten worden
gesteld van de vraag of artikel 45 toepassing heeft gevonden
bij de verstrekker. Als eis voor toepassing van artikel 45 zou
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daartoe kunnen worden gesteld dat de overeenkomst schriftelijk
moet worden aangegaan en dat in de overeenkomst vermeld moet
worden dat artikel 45 Wet IB van toepassing is (211).
In de jurisprudentie is nadien gebleken dat het systeem
van art. 25, 30 en 45 Wet IB geen gesloten circuit is. Aanvankelijk, en deze praktijk was reeds tijden het Besluit bekend,
werd het circuit van art. 25, 30 en 45 Wet IB gevolgd ter ontwijking van het drempelbedrag van de giftenregeling. Daartoe
werd de schenking gegoten in een notari@le schenkingsakte betreffende de schenking van een periodieke uitkering voor een
zeker aantal jaren afhankelijk van het leven of een andere onzekere gebeurtenis ten hehoeve van een kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Voor de begunstigde instelling was deze vormgeving
niet bezwaarlijk, omdat zij toch niet aan de belastingheffing
onderworpen was. Blijkens de Resolutie van 14 april 1955, no.
88, BNB 1955/217 had de staatssecretaris vrede met deze gang
van zaken, waarschijnlijk van mening zijnde dat deze berusting
gerechtvaardigd was door het welvaartbeginsel.
Nu velen op deze wijze vertrouwd raakten met het circuit
van art. 25-30-45 Wet IB lag het voor de hand dat dit circuit
ook zou worden gebruikt (zo men wil : misbruikt) voor minder
charitatieve doeleinden. Van belang was immers de vraag of de
periodieke uitkering bij de ontvangende partij, als deze belastingplichtige zou zijn geweest voor de Wet IB, bij haar van
toepassing is, opbrengst van vermogen of van p.u.'s zou opleveren. Niet van belang is of deze uitkering ook daadwerkelijk
wordt belast. Hierdoor werden buitenlanders of subjectief
vrijgestelde instellingen voor velen interessante contractpartners. In het arrest van de Hoge Raad van 19 april 1 972,
BNB 1972/132, ving de economisch administrateur die een hoofdsom in de vorm van een periodieke uitkering terugbetaalde aan
een niet be]astingplichtige congregatie nog bot bij de Hoge
Raad. De Hoge Raad overwoog:

"...dat duidelijk is, dat de medewerking van deze wederpartij aan de onderhavige gebruikelijke (bedoeld: ongebruikelijke) regeling alleen in haar bijzondere positie van vrijdom van belasting kan zijn gegrond ; dat
de wet, naar haar doel en strekking, niet toelaat de rechtstoestand, die uitsluitend op grond van de belastingvrijdom van
belanghebbendes wederpartij tussen partijen is kunnen onstaan

en die kennelijk niet om zijn reMle praktische betekenis in
het leven is geroepen, doch alleen om belanghebbende te doen
profiteren van een belastingvoordeel, dat door de wet met het
oog op andere gevallen dan het onderwerpelijke is gegeven, te

aanvaarden als
plicht;".

de

grondslag van belanghebbendes belasting-

Het beroep van belanghebbende stuitte dus af op het oordeel van de Hoge Raad dat i.c. sprake was van fraus legis. Ik
onderschrijf de zienswijze van Van Dijck in zijn annotatie van
BNB 1972/132 waar hij stelt dat het toe te juichen zou zijn
geweest als

de

Hoge Raad

via

rechtsverfijning een oplossing

binnen de bestaande wetgeving had gezocht. Hij verwijst daar392

toe naar de ontwikkeling in de jurisprudentie van het Bundesfinanzhof waar het verzorgingskarakter als een essentieel element werd ingevoerd. Hij verdedigt de invoering van de eis dat
de genieter van de uitkering een redelijk belang moet hebben
bij het p.u. -karakter.
Het anker van fraus legis waarop de fiscus zich had vastgelegd bood echter te weinig houvast. In de arresten HR 28 februari 1973, BNB 1974/19 (p.u. met subjectief vrijgestelde
vereniging) en HR 13 maart 1974, BNB 1974/197 (p.u. met buitenlander) werd fraus legis niet aanwezig geacht en werd de
aftrek als persoonlijke verplichting w61 toegestaan. Het lek
was een feit. Hierna volgden: Hof 's-Gravenhage 1 mei 1975, VN
1976 pag. 340; Hof Amsterdam 1 juni 1977, VN 1978, pag. 1024
en HR 21 juni 1978, BNB 1978/227 waar de fiscus in de verwijzing nog het achterhoedegevecht mag leveren rond de vraag of
het overlijdensrisiko misschien z6 gering is dat geen sprake
is van een lijfrente.
De fiscus heeft hier veel te lang op wankele stellingen
vertrouwd. De wetgever had al in een vroeger stadium te hulp
geroepen moeten worden. Het oneigenlijke gebruik van de p.u.
heeft de heffing naar draagkracht ernstiq geschaad, waarschijnlijk zowel kwantitatief als kwalitatief. De aftrek als
persoonlijke verplichting zou beter beperkt kunnen worden tot
de verplichtingen die voortvloeien uit de wet of uit overeenkomsten waarin beide partijen belang hebben bij het p.u.-karakter of het verzorgingskarakter overheerst. Bij consequente
toepassing van de vermogensvergelijkingstheorie wordt een bevredigende oplossing automatisch verkregen, omdat daarin de
betalingen irrelevant zijn; de vermogensmutatie staat daar
centraal.

10.11.4. Renten van schulden, kosten van geldleningen daaronder begrepen

Omdat ingevolge de systematiek van de wet hier niet de rentekosten kunnen zijn bedoeld die als bedrijfslast of als aftrekbare kosten aftrekbaar zijn, kunnen slechts de rentekosten
worden bedoeld die geen verband houden met een bron van inkomsten. De hoofdmoot van de hier bedoelde rentekosten wordt gevormd door de kosten van het consumptieve krediet. In 6 9.3.5
heb ik reeds als mijn mening uitgesproken dat rente en koopprijs zodanig met elkaar zij verweven dat het mijn voorkeur
heeft de consumptieve rentebetalingen niet langer aftrekbaar
te stellen. De onderscheiding van consumptieve en productieve
rente levert echter praktische problemen op. In het belastingplan 1980 zijn reeds maatregelen aangekondiad ter beperking
van deze rente-aftrek.
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10.11.5. Premies

voor
uitkeringen

lijfrenten

en

bepaalde

periodieke

In artikel 45, eerste lid, letter d, Wet IB worden aftrekbaar
gesteld de premies voor lijfrenten en voor onder artikel 25,
eerste lid, letter g, vallende periodieke uitkeringen ter zake
van invaliditeit, ziekte of ongeval voor zover deze niet hebben geleid tot een afneming als is bedoeld in artikel 44f,
eerste lid, letter c, Wet IB (stamrecht ten laste van de oudedagsreserve bedongen). De premies voor lijfrente zijn slechts
in beperkte mate aftrekbaar (in 1979: max. f.12359), tenzij de
lijfrente strekt tot de voorziening in het levensonderhoud van
eigen en aangehuwde invalide kinderen en invalide pleegkinderen (212).

De lijfrentepremieaftrek verloopt analoog aan de stamrechtvrijstelling. Hetgeen in § 10.7.2.7 en 10.7.3 is opgemerkt is derhalve van overeenkomstige betekenis voor de lijfrentepremieaftrek. Attraktief is dat via de lijfrentepremieaftrek
(alsook via stamrechtvrijstellingen) de besparingen onbelast kunnen worden gevormd. Omdat belegging in een levensverzekeringspolis uit rendementsoverwegingen niet altijd als
het meest aantrekkelijk wordt ervaren, heeft zich de particuliere lijfrentestichting ontwikkeld. Die heeft tot een golf
van uitspraken en arresten geleid over de vraag of betalingen
aan een zodanige stichting als betaling kunnen worden aangemerkt. De uitspraken hebben alle een sterk feitelijk karakter,
gericht op de vraag of de gelden de beschikkingsmacht van de
premiebetaler definitief hebben verlaten. Voor een goed overzicht van de jurisprudentie en de litteratuur raadplege men de
conclusie van de Advocaat-Generaal inzake het arrest van de
Hoge Raad van 14 september 1977, BNB 1978/15.
De particuliere lijfrentestichting heeft veel bestrijding
ondervonden, omdat de fiscus kennelijk het vermoeden heeft dat
dit soort constructies uitsluitend gericht zijn op uitstel van
belastingbetaling zonder dat het uiteindelijke doel, een voorzieninq voor de oudedag of de nagelaten betrekkingen, wordt

gerealiseerd. Voor zover dit het geval is past deze doorschuiffaciliteit niet in een draagkrachtheffing. Het onderscheid tussen eigenlijk en oneigenlijk gebruik is echter zeer
moeilijk te maken, omdat de motieven van de belastingplichtige

aan de fiscus uiteraard niet bekend kunnen zijn. Daar waar
toch hetzelfde resultaat kan worden bereikt via een besloten
vennootschap, moet de zelfstandigheid van de stichting niet te
snel worden aangepakt als bestrijdingsmiddel van de door de
belastingplichtige beoogde constructie (213).
De lijfrenteconstructie tussen particulieren leidt tot
profijtelijke fiscale consequenties indien de lijfrentegerechtigde aan een laag marginaal tarief onderworpen is, terwijl de lijfrenteverplichte persoon wordt belast naar een hoog

marginaal tarief, temeer omdat dn de lijfrentepremie dn de
lijfrentetermijn voor de betaler aftrekbaar zijn. Tenzij de
fiscus slaagt in de bewijsvoering dat er sprake is van een
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schijnhandeling (HR

15

december 1976,

BNB

1977/22) of het 0-

verlijdensrisiko te verwaarlozen is (HR 10 september 1975, BNB
1976/38) dan wel sprake is van een geheel van rechten en verplichtingen die bij voortduring tegenover elkaar staan (HR 23
oktober 1974, BNB 1975/1) kan de belastingplichtige ongestoord

zijn progressie aftoppen. Dit is nu eenmaal de consequentie
van een beperkt inkomensbegrip dat is gebaseerd op de wettelijke aangewezen bronnen, waarvan de inkomsten uit vermogen en
de periodieke uitkeringen deel uitmaken. Zie Hof Amsterdam 12
april 1978, FED IB '64: Art. 45:128 en Hof Leeuwarden 30 juni
1978, BNB 1979/247.
De aftrekpost betreffende de premies voor de onder artikel
25, eerste lid, letter g, vallende periodieke uitkeringen ter
zake van invaliditeit, ziekte of ongeval hebben in de fiscale

praktijk problemen opgeleverd, omdat zij in hun vormgeving
soms nauwelijks te onderscheiden waren van kapitaalsverzeke24
BNB
oktober
(Gerechtshof
1962,
's-Gravenhage
ringen
1963/36). De aanschrijving van 3 januari 1964 nr. B 3/6931
heeft voor de daggeldverzekeringen duidelijkheid gebracht. In
§ 9.3.7 heb ik reeds opgemerkt dat dit soort premies m.i. terecht op het inkomen in mindering kan worden gebracht en dat
de uitkering belast moet zijn. Dit is het uitvloeisel van het
reule stelsel dat de echte draagkrachtverhoudingen als basis
van heffing heeft.

10.11.6. Premies ingevolge de AOW, AWW, alsmede bij wege van
aanslag geheven dan wel verhaalde premies AWBZ, AAW
en AKW
De aftrekbaarheid van de premies volksverzekeringen sluit aan
bij de verzekeringsgedachte. De premies zijn aftrekbaar, doch
de uitkeringen zijn belast. Voor zover de volksverzekeringen
als verzekering zijn aan te merken is de premie-aftrek te verantwoorden. In § 8.12 is aangegeven dat de volksverzekeringen
in sterke mate zijn gefiscaliseerd. Om deze reden is het zeer
twijfelachtig of de premieaftrek nog langer moet worden gecontinueerd. De eenvoud zou ermee gediend zijn als deze premieaftrek zou vervallen. Voor de uitkeringen geldt hetgeen ten aanzien van de overige overheidsuitkeringen geldt. Zie § 9.3.8.
Daarmee zal ook een einde komen aan de inbreuken op het draagkrachtbeginsel wegens de verschillende behandeling van positieve en negatieve saldi van de premies volksverzekeringen.

10.11.7. Afkoopsommen ter zake van de verplichtingen tot voorziening in het levensonderhoud van de gewezen echtgenoot

In artikel 45, eerste lid, letter f, Wet IB wordt deze persoonlijke verplichting expliciet vermeld, omdat de overige
persoonlijke verplichtingen niet het karakter van een (af)395

koopsom mogen hebben .I n 5 9.3.8 i s deze problematiek in het
kader van de gebonden consumptieve bestedingen al aan de orde
gesteld. Omdat de betaling van dergelijke bedragen de draaqkracht van de betaler verkleint, is de aftrek als persoonlijke
verplichting op zijn plaats. De beperking tot echtscheidingsuitkeringen is overbodig. Ik zou de faciliteit wel willen zien
uitgebreid tot alle gevallen waarin de periodieke uitkeringen
als persoonlijke verplichting kunnen worden aangemerkt. De eis
dat sprake moet zijn van een schriftelijke overeenkomst waarin
vast ligt dat artikel 25, 30 en 45 toepassing vinden, zou dan
ook hier van toepassing moeten zijn. Zie ook 6 10.11.3.

Het arrest van de Hoge Raad van 28 november 1973, BNB
1974/78 waar de overdracht van polissen, waarvan de premies op
grond van artikel 45 Wet IB ten laste van het inkomen werden
gebracht, werd aangemerkt als afkoopsom in de zin van art· 45,
eerste lid, letter f, Wet IB, is strijdig met de belastingheffing naar draagkracht. Een soortgelijke uitbreiding van deze

wettelijke bepaling als is geschied in art. 45, eerste lid,
letter d, Wet IB die dubbele aftrek moet voorkomen, is wenselijk.

10.12

BUITENGEWONE LASTEN

10.12.1

De ratio van een buitengewone-lastenaftrek

Het doel en de strekking van de buitengewone-lastenaftrek
wordt in de wetsgeschiedenis uitdrukkelijk beperkt tot de lastenverlichting voor de contribuabele die zich in een bijzondere positie
bevindlf De M.v.T. omschrijft dit als volgt:
"Hoezeer op zichzelf de gedachte van een aftrek voor buitengewone lasten in de persoonlijke sfeer onmiskenbaar deze goede
Zijde heeft dat daardoor de betalingscapaciteit van de individuele belastingplichtige dichter wordt benaderd, zo dient an-

derzijds niet uit het oog te worden verloren dat een aftrek
voor bepaalde inkomensbestedingen - een aftrek welke de nationale belastingwetgeving van v66r de oorlog niet kende - bij
een belasting naar het inkomen geen vanzelfsprekendheid is. In
deze gedachtengang dient dan ook, mede gelet op het globale
karakter van de inkomstenbelasting, een dergelijke aftrek zich
strikt te beperken tot onvermijdelijke uitgaven die het gevolg
zijn van omstandigheden welke algemeen als een persoonlijk onheil voor de betrokkene worden gezien, en die mede door haar
financi6le omvang de betrokkene in een bijzondere positie
plaatsen wat betreft zijn betalingscapaciteit" (M.v.T. van 18
december 1964, Stb. 519, blz. 4)4
De categorieun buitengewone /lasten die voor aftrek in aan-

merking komen, worden uitputtend in de wet opgesomd. Hierna
zullen deze categorieon afzonderlijk aan de orde worden gesteld. De eis die ten aanzien van alle categorie@n geldt, is
dat er sprake rnoet

zijn van "drukkende" uitgaven. Voorts geldt

ten aanzien van alle categorieon dat de uitgaven moeten zijn
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gedaan ten behoeve vanzich zelf of personen die deel uitmaken
van het gezin, dan wel van de beperkte familiekring van de
contribuabele.
Of er sprake is van "drukkende" uitgaven, wordt in de jurisprudentie getoetst aan de hand van objectieve criteria. Aftrek als buitengewone last wegens uitgaven die ten behoeve van
anderen worden gedaan is slechts dan mogelijk, als degene die
deze uitgave doet redelijkerwijs tot de uitgave wordt gedwongen, hetzij omdat dit zijn morele plicht is, hetzij omdat hij
hiertoe wettelijke is verplicht. Deze strikt objectieve benadering die inhoudt dat slechts de wettelijk meest gerede partij in aanmerking komt voor het doen van uitgaven, die tot de
buitengewone lasten gerekend kunnen worden, (214) klinkt o.m.
door in de volgende jurisprudentie:

HR 22 november 1961, BNB 1962/46:

De door een gescheiden vader onderhouden zoon verblijft voor
korte tijd - als praktisch werkend student - bij zijn hertrouwde moeder en wordt gedurende die tijd onderhouden door de
tweede echtgenoot. Voor deze is er geen buitengewone last nu
de vader bereid en is staat was de kosten te betalen.
Hof Arnhem 31 oktober 1968, BNB 1969/194:

A bekostigt het verblijf hier te lande van zijn zwager B die
als missionaris werkzaam is in Ceylon en met verlof tijdelijk
hier is. Nu de Congregatie waartoe B behoort verplicht is in
diens levensonderhoud te voorzien, vormen de kosten voor A
geen buitengewone lasten.
In soortgelijke bewoordingen: Hof Amsterdam 15 juni 1972, BNB
1973/243.

Hof 's Gravenhage 16 november 1970, BNB 1972/246:

Rijksambtenaar had in 1967 ziektekosten (f.3007.-) welke niet
door een ziektekostenverzekering zijn vergoed. Hij heeft nimmer verzocht om toepassing van de voor ambtenaren geldende regelingen inzake tegemoetkomingen in ziektekosten (art. 46 Algemeen Rijksambtenarenreglement; zgn. 5%-regeling). Nu hij een
aanspraak op vergoeding had en er vrijwillig van heeft afgezien, kunnen de uitgaven welke de 5% van zijn wedde te boven
gingen niet als op hem drukkende uitgaven ter zake van ziekte
worden aangemerkt.
Hof Leeuwarden 13 december 1974, BNB 1976/4:

In het geval waarin een zieke dochter op kosten van haar vader

uit Australid overkwam was geen sprake van een uitgave ter
voorziening in het levensonderhoud van de dochter, mede gezien
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het feit dat haar echtgenoot financieel in staat werd geacht
de overtochtkosten voor zijn rekening te nemen.
Idem: Hof Amsterdam 6 januari 1975, BNB 1975/234, waar de
mogelijkheid tot lening aanwezig was.
Van deze strakke objectieve lijn wordt eveneens blijk gegeven in de goedkeuringsresolutie van 10 juli 1972, BNB
1972/190 inzake de kosten van laatste ziekte en van begrafenis
of crematie.
Lid 3 luidt als volgt:
"De in het vorige lid onder letter a vermelde voorwaarde houdt
in, dat bij de belastingplichtige geen hoger bedrag aan kosten
van laatste ziekte en begrafenis- of crematiekosten in aanmerking kan worden genomen dan het bedrag dat in zijn hoedanigheid als erfgenaam civielrechtelijk te zijnen laste komt. De
voorwaarde betekent tevens, dat geen aftrek mogelijk is voor
de belastingplichtige die (geen erfgenaam zijnde) een legaat
t.1.v. de nalatenschap heeft verkregen (bijv. het vruchtgebruik). Ik keur echter goed, dat het civielrechtelijke t.1.v.
een minderjarig kind gekomen aandeel in de kosten van laatste
ziekte en begrafenis- of crematiekosten aan de langstlevende

ouder wordt toegerekend, tenzij het kind zelfstandig in de
heffing van de loon-en/of inkomstenbelasting wordt betrokken
en de kosten uit dien hoofde zelf geldend kan maken".

Het verdient in een draagkrachtbelasting echter de voorkeur, dat men niet langer aansluit hij de wettelijk of moreel
meest gerede partij, maar bij de partij die in feite de kosten
voor zijn rekening heeft genomen. De motieven die ertoe habben
geleid om de uitgave te doen zijn fiscaal nauwelijks relevant.
In een aantal uitspraken en arresten klinkt deze meer subjectieve benadering door. Dit is o.a. het geval in de uitspraak
van het Hof Amsterdam 27 januari 1975, BNB 1975/242: Belang-

hebbende heeft zich redelijkerwijze gedrongen kunnen voelen
een geldelijke ondersteuning van f.3200,- aan zijn psychisch
labiele zwager en diens echtgenote te verstrekken, doordat hij

- hoewel hij geen inzicht had in de winsten van het bedrijf
van de echtgenote van de zwager en zij ook niet bereid was hem
dat inzicht te verschaffen - in gemoede overtuigd kon zijn dat
genoemd echtpaar die ondersteuning behoeft om in staat te zijn
een bestaan te voeren overeenkomstig hun plaats in de samenleving. In het arrest van de HR van 29 april 1975, BNB 1975/126,
werd het aan de vader toegestaan de kosten van levensonderhoud
van zijn maatschappij-kritisch ingestelde zoon in aftrek te
brengen totdat deze een werkkring had gevonden welke hem de
mogelijkheid bood om zonder verandering van zijn opvattingen
op een door hem gewenst terrein werkzaam te zijn.
De meer subjectieve benadering komt ook tot uiting in de
uitspraak van het Hof Arnhem dd. 18 februari 1970 , BNB
1971/20:

A draagt bij in de kosten van levensonderhoud van zijn studerende jongste zuster (24 jaar), waarvoor de vader tweevoudige
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kinderaftrek geniet. Gegeven A's financiole positie en het
feit dat hij zelf met zijn drie broers door de vader in staat
is gesteld een universitaire opleiding te volgen, kan worden
aangenomen dat op hem een additionele morele verplichting
rustte tot een bijdrage in het levensonderhoud van deze zuster
voor zover zijn vader daartoe niet in staat moet worden geacht. Deze verplichting was voorts sterker dan die van zijn
oudste zuster (34 jaar), die rechten studeert (doch reeds onderwijzeres is). Van de vader kan in redelijkheid niet worden
gevergd zijn steun aan de dochter te vergroten door zijn normale uitgavenpatroon, waartoe de kosten van een eenvoudige auto behoren, nog verder in te krimpen.
De uitspraak van het Hof 's Gravenhage van 13 april 1978, BNB
1979/122, dringt de objectieve werkingssfeer van de resolutie
inzake de overlijdenskosten terug. Door alle begrafeniskosten

voor zijn rekening te nemen handelde, aldus het Hof, de belanghebbende in overeenstemming met de in het maatschappelijke
verkeer in brede kring levende opvattingen en kon hij zich moreel ook tot die gedragslijn gedrongen voelen. Deze casus
wijkt echter in zoverre af van het in de resolutie gestelde
dat hier sprake is van een situatie waarin de overlijdenskosten niet uit de erfenis konden worden bestreden. Zie verder
ook de resolutie van 13 april 1965, BNB 1965/197, waar als regel is vastgelegd dat de omstandigheid dat de genieter der onderhoudsuitkeringen om enige reden nalaat zijn recht op bijstand geldend te maken, geen aanleiding mag vormen de gevraagde aftrek wegens buitengewone lasten geheel of ten dele te
weigeren.

Ook de beperking van de kring der personen waaraan of ten
gunste van wie betalingen kunnen worden gedaan die voor aftrek
als buitengewone last in aanmerking komen, is strijdig met het
draagkrachtbeginsel omdat hiervoor niet de familierechtelijke
betrekking tussen de ondersteuner en ondersteunde relevant is,
doch de omstandigheid dat de ondersteuner in feite betalingen
heeft gedaan aan de ondersteunde. Deze beperking van de aftrek

is hoofdzakelijk terug te voeren op de omstandigheid, dat de
ontvangsten bij de ondersteunde niet als inkomen worden aangemerkt. Indien de suggestie uit 6 9.3.6 zou worden gevolgd en

de bevoordeling bij de ondersteunde als inkomen zou worden
aangemerkt, behoeven de grenzen niet meer zo eng te worden getrokken als thans het geval is. Bij de ondersteunde zelf wordt
dan bekeken of op grond van zijn omstandigheden een buitengewone lastenaftrek voor hem gerechtvaardigd is.

1 0.1 2.2. Uitgaven tot voorziening
naaste familieleden

in het levensonderhoud

van

In de jurisprudentie is veel energie gestopt in het beoordelen
van de vraag wat aan te merken is als kosten van levensonderhoud en wat niet. Allerlei vage normen zijn hierbij geformuleerd. In HR 6 december 1945, B 8008 en 8 december 1954, BNB
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1955/24 wordt gesproken van "een redelijk bestaan overeenkomstig zijn plaats in de samenleving" en in HR 11 februari 1953,

BNB 1953/86, van "redelijkerwijze nodig heeft om hem in staat
te stellen door onderwijs en studie te geraken tot een passende plaats in de samenleving".
Van een uitkering tot levensonderhoud kan echter volgens
constante jurisprudentie niet gesproken worden, indien de ondersteunde, hetzij door eigen arbeid (HR 1 mei 1946, B 8118;
24 maart 1954, BNB 1954/148; 26 mei 1971, BNB 1971/139; 22 mei

1974, BNB 1974/160 etc.), hetzij door aantasting van eigen
vermogen (HR 16 februari 1955, BNB 1955/147 en HR 20 juni
1973, BNB 1973/184), zelf in zijn levensonderhoud gedurende
het jaar had kunnen voorzien, zonder dat bijzondere redenen
aanwezig waren om van de arbeid af te zien, resp. om het (bescheiden) vermogen onaangetast te laten, dan wel de hulp zonder bezwaar in de vorm van een lening had kunnen worden verstrekt (Hof Amsterdam, 6 januari 1975, BNB 1975/234 en HR 20
juni 1979, BNB 1979/252).
Het is echter strijdig met het subjectieve karakter van de
inkomstenbelasting dat het voor de ondersteuner relevant is of
de ondersteunde al of niet verplicht is zijn vermogen aan te
tasten. Hiervoor is reeds bepleit de inkomensoverheveling bij

de ondersteuner aftrekbaar te stellen en deze bij de ondersteunende tot het inkomen te rekenen. De ondersteunde die
hierdoor boven de belastingvri je som komt betaalt dan automatisch belasting. Op deze wijze kan een einde komen aan de
sterk feitelijke jurisprudentie rond de kosten van levensonderhoud. De 1%-drempel met een maximum van f.200,- is uit
doelmatigheidsoverwegingen wel acceptabel.

10.12.3. Uitgaven ter zake van ziekte,
ling, adoptie en overlijden

invaliditeit, beval-

Opmerkelijk bij deze categorie uitgaven is de op bijzonder gecompliceerde wijze ingebouwde drempel, die beoogt van deze
uitgaven het gewone bestanddeel af te splitsen, zodat slechts
het buitengewone bestanddeel voor aftrek in aanmerking komt.
De daarbij van toepassing zijnde vermenigvuldigingsfactor
(1.25; 1.5 of 1.75) kan voor de hogere inkomensgroepen voordelig uitwerken. Uitgaande van een vermenigvuldigingsfactor van
1.75 is in tabel 10.16. de belastingreductie tengevolge van de
buitengewone lastenaftrek ter zake van ziektekosten etc. in
procenten van deze ziektekosten uitgedrukt. In tabel 10.17 is
voor een constant blijvend percentage ziektekosten ( resp. 5,
10 en 15% van het inkomen) het verloop van de belastingreductie in % van het inkomen weergegeven. Uit beide tabellen
blijkt dat afgezien van het effekt van de hogere marginale tarieven door de werking van de vermenigvuldigingsfactor de aftrek relatief gunstiger werkt bi j de hoge inkomensgroepen.
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Tabel 10.16
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Tabel 10.17: Belastingreductie tgv ziektekosten
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De ziektekosten zijn objectief gedefinieerd. De kosten
voor een behandeling door een magnetiseur, ook al is de belastingplichtige nog zozeer de mening toegedaan dat hij bij deze
behandeling baat vindt, zijn niet aan te merken als kosten van
geneeskundige hulp (HR 23 april 1975, BNB 1975/140). Evenmin

was dit het geval met de kosten van gebedsgenezing (HR 23
april 1975, BNB 1975/139). De homeopatische geneesmiddelen leverden wel een buitengewone last op (Hof Arnhem 18 maart 1977,
VN 1977 pag. 1156 en Hof 's-Gravenhage 26 maart 1976, BNB
1977/145). De diensten van de "heilpraktiker (HR 29 juni 1977,
BNB 1977/197) en van de "chiropractor" (HR 4 januari 1978, BNB
1978/30) werden echter niet als zodanig aangemerkt.

De kosten van de diverse therapiedn leveren eveneens problemen op bij de kwalificatie: speltherapie na verwijzing door
kinderarts : wel b.1. (HR 4 januari 1978, BNB 1978/29); conBNB
(HR 21 december 1977,
geen b.1.
sult andragoloog
1978/55); zwemlessen : gedeeltelijk b.1. (Hof Arnhem 28 februari 1977, BNB 1978/156); psycho-therapeutische behandeling
door psychologe: wel b.1. (Hof 's-Gravenhage 1 februari 1 977,
BNB 1978/191) etc.
:
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Deze kwalificatieproblemen hebben met de draagkrachtgedachte nauwelijks iets uitstaande. Toch beinvloeden zij de belastingdruk. Met betrekking tot de hulp- en kunstmiddelen heb-

ben de wetgever en de rechter zich eveneens op een streng
standpunt gesteld. Zo werd aanvankelijk een wegens invaliditeit aangebrachte traplift (HR 7 mei 1975, BNB 1975/149) niet
als hulpmiddel in de zin van art. 46 Wet IB geaccepteerd. Ook
bij andere voorzieningen werd blijk gegeven van een enge interpretatieruimte met betrekking tot de hulp- en kunstmiddelen.

Het draagkrachtbeginsel brengt mee dat in ieder geval de
uitgaven die ter zake van ziekte of invaliditeit zijn gedaan
aftrekbaar moeten zijn voor hulp- en kunstmiddelen die buiten
verband met de invaliditeit of ziekte geen waarde hebben. De
jurisprudentie die ten aanzien van de hulp- en kunstmiddelen
onder de oude wettelijke bepalingen v66r de wetswijziging in
1971, zoals o.a. neergelegd in de uitspraak van het Hof Amsterdam van 13 juli 1962, BNB 1963/67, is op grond van draagkrachtoverwegingen meer bevredigend dan de thans bestaande. In
deze richting wijst de uitspraak van het Hof Amsterdam van 21
mei 1976, BNB 1977/84. De Hoge Raad heeft dit criterium (nog)
niet overgenomen. In de arresten van 24 maart 1976, BNB
21
april 1976, BNB 1976/143; 18 mei 1977, BNB
1977/187 en HR 14 november 1979, WFR 5431/1979 wordt als cri-

1976/142;

terium gehanteerd de mogelijkheid van het hulpmiddel om te
voorzien in het normale functioneren van de gebruiker die zonder dit hulpmiddel daartoe niet in staat is. In het laatstgenoemde arrest wordt door de Hoge Raad toegevoegd dat deze kosten aftrekbaar blijven, ook indien zij voor vergelijkbare niet
invalide personen tot het normale bestedingspatroon behoren.
De objectiveringstendens in de sfeer van de buitengewone
lastensfeer blijkt ook uit de toeneming van forfaitaire bepalingen bij het in aanmerking nemen van ziektekosten.
Sedert 1 januari 1971 gelden ingevolge de Uitvoeringsbeschikking IB 1964 (art. 3c) voor de aftrek van dieetkosten van

een op medisch voorschrift gehouden dieet vaste normen. Van
1971 t/m 1973 waren de bedragen resp. f.120,- en f.360,-. Van
1974 t/m 1979 resp. f.144,- en f.432,-. Gevraagd naar de reden

waarom de dieeetnormen niet werden aangepast aan de kostenstijging, gaf de minister ten antwoord:
"... Een tussentijdse aanpassing van de fiscaal geldende normbedragen aan de hand van het prijsindexcijfer voor voeding is
minder gewenst omdat er rekening mee dient te worden gehouden
dat, ook na correctie voor prijsstijgingen, de gemiddelde
(niet dieethoudende) Nederlander hogere bedragen aan zijn voedingpakket is gaan besteden doordat daarin kwalitatief hoog-

waardige - dus duurdere - produkten een steeds belangrijker
plaats zijn gaan innemen. Dit brengt mede dat de verwachting
gewettigd lijkt dat in de loop der jaren de kostenmarge tussen
normale voeding en dieetvoeding over het algemeen genomen
kleiner zal zijn geworden en in sommige gevallen misschien
zelfs geheel zal zijn verdwenen. In verband hiermede heb ik
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niet de indruk dat de sinds 1 janauri 1974 geldende aftrekbedragen van f.144,- en f.432,- te laag zijn geworden" (215).
In 1974 is als forfaitaire aftrekpost toegevoegd de extra
kosten voor kleding en beddegoed. De forfaitaire aftrek bedroeg f.300,-. Met ingang van 1977 is deze aftrek verruimd tot
f.400,- tenzij blijkt dat de kosten meer bedragen dan f.800,In dat geval is de aftrek f.1000,-. In 1979 gelden bedragen
van resp. f.460,-, f.920,- en f.1150,-. Deze regeling steunt
op het draagkrachtbeginsel, en het doelmatigheidsbeginsel. Zij
voorziet, evenals de regeling voor de oud-deelnemers aan het
verzet, zeelieden oorlogsslachtoffers en militaire oorlogsslachtoffers, die is neergelegd in de aanschrijving van 1 september 1972, BNB 1972/226, (gewijzigd door de aanschrijving
van 15 september 1976, BNB 1976/258), in de behoefte de fiscus
op enige afstand te houden van de intimiteiten van de belas-

tingplichtige. Ook deze laatste regeling is gegoten in een
forfaitaire aftrek. Zij is gebaseerd op de hardheidsclausule
van art. 63 AWR.

De regeling inzake de extra-kosten van opname in een bejaardentehuis, neergelegd in de Resolutie van 5 maart 1975,
BNB 1975/110, steunt eveneens op artikel 63 AWR. Sinds 1 januari 1974 kan een gedeelte van de verzorgingsprijs van een bejaardenoord als buitengewone last worden aangemerkt. Teneinde
te bewerkstelligen dat de berekening op uniforme wijze geschiedt, dient deze te worden uitgevoerd aan de hand van de
vragen welke voorkomen op het in gezamenlijk overleg met de
stichting Landelijke Samenwerking Bejaardenhuizenorganisaties
ontworpen formulier "Aftrek verzorgingskosten in bejaardenoorden (AVB)". Dit formulier met een daarbij behorende toelichting wordt door de stichting ter invulling toegezonden aan de
bejaardenoorden. De belastingplichtige krijgt zodoende de
forfaitaire aftrek voorgeschoteld als resultaat van een proce-

dure waaraan hij part noch deel heeft gehad. Wanneer hij het
met de berekening niet eens is, bijvoorbeeld omdat de verblijfseenheden van het paviljoen waarin hij woont, relatief
een te gering percentage toegerekend hebben gekregen ten opzichte van de andere paviljoens, zi jn geen directe bezwaar- of
beroepsmogelijkheden aanwezig. Wel is in het arrest HR 6 juni
1979, BNB 1979/211 een beroep op het gelijkheidsbeginsel gehonoreerd. De belastingplichtige heeft mijns inziens op grond
van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de mogelijkheid de berekening ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Men kan overigens verschillend oordelen over de vraag of
de pensionkosten het karakter van een buitengewone last zouden
moeten dragen.
In de resolutie van 23 mei 1972, BNB 1972/161, is een afzonderlijke castegorie van buitengewone lasten geintroduceerd
betreffende de gemaakte reiskosten voor regelmatig bezoek aan
naaste verwanten die wegens ziekte of invaliditeit worden verpleegd indien a) de verpleging langer dan twee maanden heeft
geduurd of zal duren; b) de verpleging geschiedt of is geschied op een afstand van meer dan 10 km van de woon- of ver404

blijfplaats van de belastingplichtige. De ingebouwde drempel
is nogal fors: 5% van het onzuivere inkomen met een minimum
van f.400,- en een maximum van f.2000,- is niet aftrekbaar.
Het forfaitaire kostenbedrag ad f.0,21 (met ingang van 1 januari 1978) per kilometer bij gebruik van een auto is daarentegen erg laag. Omdat de drempel per kalenderjaar meet worden
beoordeeld is het effekt van de regeling erg gering. De eis
van regelmatig bezoek houdt het incidentele bezoek aan zieke
geomigreerde kinderen buiten deze regeling.
De overige buitengewone lasten, zoals de kosten ter zake
van overlijden, worden begrensd door de redelijkheid. De adoptiekosten blijven beperkt tot de kosten van een toegewezen adoptie en omvatten de noodzakelijke reis- en verblijfkosten
van de adoptiefouders en/of kind en de kosten van de adoptieprocedure (216).
10.12.4

nitgaven ter zake van opleiding of studie

In & 9.3.4 is de grenslijn tussen de aftrekbare kosten en de
buitengewone lasten al aan de orde geweest. Deze grenslijn
wordt sterk feitelijk bepaald. Als studiekosten worden slechts
in aanmerking genomen de directe studiekosten en de extra kos-

ten in verband met de studie voor zover zij gelijksoortige
uitgaven bij vergelijkbare belastingplichtigen overtreffen
(o.a. HR 26 juni 1974, BNB 1974/208 en HR 28 november 1 973,
BNB 1974/6). Evenals bij de kosten ter zake van de dienstbetrekking (zie § 10.5.4) worden bepaalde posten niet in aftrek
toegelaten omdat deze inherent zijn aan de wijze waarop de belastingplichtige zijn persoonlijk leven heeft ingericht.

De objectivering is wel doelmatig, doch is strijdig met
het subjectieve karakter van de draagkrachtheorie. De drempel-

aftrek ter grootte van 1% van het onzuivere inkomen met een
maximum van f.200,- is uit doelmatigheidsoverwegingen wel te
billijken. De mogelijkheid tot aftrek van opleidingskosten als
buitengewone last wordt verschillend beoordeeld. Sommigen zien
in de opleiding een consumptief element, anderen een produktief element. Ik kies voor de laatste opvatting en acht de aftrek terecht.

10.12.5

Uitgaven bij &en-oudergezinnen ter zake van een gezinshulp of voor kinderdagverblijven

Deze categorie buitengewone lasten die op 1 januari 1977 van
kracht werd, beoogt een tegemoetkoming te geven in de extra
kosten van de alleenstaande ouder met jonge kinderen. Voor de
buitenshuis werkende ongehuwde die is ingedeeld in tariefgroep
3 kan deze regeling cumuleren met de verhoging van de belastingvrije som wegens de aanwezigheid van een onvolledig gezin.
Om deze reden is een relatief hoge drempel ingebouwd.
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De werkelijke uitgaven zijn aftrekbaar voor zover ze een
bedrag van 10% van het onzuivere inkomen te boven gaan· Dit
wordt per kalenderjaar berekend. Voor de inkomensgenieters die
boven de inkomensgrens van art. 46, lid 1, letter b, Wet IB
liggen (in 1979: f.86.000,-) is het niet aftrekbare deel maxi-

maal 10% van dit inkomensbedrag. Maximaal aftrekbaar is 30%
van dat bedrag.
De aanvullende eisen zijn onder meer dat de gezinshulp op
meer dan twee dagen per week in dienstbetrekking werkzaam moet
zijn en dat als kinderdagverblijven slechts in aanmerking komen de kinderdagverblijven waarvoor gemeenten een rijksbijdrage ontvangen op grond van de Rijksbijdrageregeling Kinderdag-

verblijven (217). Deze formele eisen hebben met het draagkrachtbeginsel niets uitstaande. Ik heschouw deze nadere bepalingen als overbodig dirigisme van de overheid.

10.12.6. Arbeidsongeschiktheidsaftrek

Alhoewel de invaliditeitsaftrek geen buitengewone last is,
wordt hij toch op deze plaats behandeld, omdat de verhoging
van de belastingvrije som in wezen in grote lijnen hetzelfde
uitwerkt als een forfaitaire buitengewone lastenregeling. Deze
aftrek steunt op de overweging dat voor be j aarden en invaliden

het niveau van noodzakelijke uitgaven voor persoonlijke verzorging in verhouding tot het inkomen gewoonlijk hoger is dan

voor anderen die volwaardig aan het arbeidsproces kunnen deelnemen (218). Bij het bepalen van de omvang van de aftrek spelen de extra ziektekosten ook mee.

De arbeidsongeschiktheidsaftrek heeft echter steeds nadrukkelijk een band gehad met de arbeidsverrichting. Op de
vraag waarom aan de gehuwde vrouw wanneer deze invalide is
geen invaliditeitsaftrek wordt verleend, wordt in het Eindverslag, punt 49, blz. 36 als antwoord gegeven:
"De bewindsman herinnert eraan dat de invaliditeitsaftrek is

bedoeld voor de gevallen waarin van de invaliditeit niet alleen een vergroting van de uitgaven, doch tevens een druk op
het inkomen het gevolg is. Dit doet zich wel voor wanneer de
man-kostwinner invalide is, doch niet wanneer alleen de vrouw
gebrekkig is".

De ratio van de aftrek is dus kennelijk niet gelegen in de
compensatie van de inkomensdrukkende werking van de invaliditeit, doch ook gericht op de compensatie van extra kosten. In
de gevallen waarin de belastingplichtige een normaal inkomen
geniet (doch dit niet zou hebben kunnen verdienen) wordt immers de arbeidsongeschiktheidsaftrek toch verleend (o.a. Hof
's-Hertogenbosch 17 juni 1957, BNB 1958/44; Hof Arnhem 21 juni
1963, BNB 1963/295; Hof Leeuwarden 7 mei 1963, BNB 1963/322;
Hof Arnhem 21 augustus 1973, BNB 1974/253).
De zin van de arbeidsongeschiktheidsaftrek zou kunnen
zijn: a) een tegemoetkoming in de extra arbeidskosten van de
minder valide wegens uitgaven die dermate persoonlijk zijn dat
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zij niet kunnen vallen onder de bedrijfskosten of persoonlijke
verplichtingen, of b) een tegemoetkoming in de hogere kosten
van levensonderhoud, omdat de invaliditeit de besparingsmogelijkheden door arbeidsverrichtingen in de eigen huishouding
beperkt. De wetgever heeft kennelijk gekozen voor de visie sub
a, omdat de arbeidsongeschiktheid van de gehuwde Vrol.TW slechts
dan in aanmerking wordt genomen, indien zij een zelfstandige
belastingplicht heeft.
De wettelijke vormgeving van de arbeidsongeschiktheidsaf-

trek werkt zeer grof en houdt op geen enkele wijze rekening
met de aard van de arbeidsongeschiktheid. De aanwezigheid van
een invalide huisvrouw of invalide kinderen met de inherente
hogere kosten van levensonderhoud wordt fiscaal genegeerd. De
arbeidsongeschiktheidsaftrek zou beter kunnen worden omgebouwd
tot een invaliditeitsaftrek, gebaseerd op budgetonderzoek. De

hogere beroepskosten ten gevolge van de invaliditeit zouden
als aftrekbare kosten op de onzuivere inkomstenbestanddelen in
mindering moeten kunnen worden gebracht. Er is geen reden de
algemene kosten in verband met invaliditeit slechts in aftrek
toe te laten wanneer de kostwinner invalide is.

10.13

GIFTEN

In § 9.3.10 werd de gift als de meest pure vorm van belasting

gepresenteerd. De gift zou in die regeling als een creditagainst-tax kunnen worden beschouwd, een soort verrekenbare
voorbelasting. Het motief van de gift is gelegen in de sfeer
van de liberaliteit. De bevoordelingen die gebaseerd zijn op
zakelijke overwegingen zijn bedrijfskosten. In het Eerste rapport van de commissie tot bestudering van de aftrek voor buitengewone lasten en giften (219) wordt een onderscheid gemaakt
in:

uitgaven die gedaan worden ten behoeve van bepaalde natuurlijke personen op grond van persoonlijke betrekkingen tot
de belastingplichtige, andere dan gezinsleden;
b) giften die meer in het algemeen belang worden gedaan.

a)

Met betrekking tot de eerste categorie volgt de commissie
de gedragslijn die wij hierboven aangaven bij de uitgaven tot
voorziening in het levensonderhoud ( § 1 0.1 2.2) . De uitgave zou
bij de ontvanger dienen te worden belast. Degene die de uitga-

ve doet zou dit bedrag op zijn inkomen in mindering moeten
kunnen brengen. Voor de tweede categorie bepleit de commissie
een aftrekregeling. "Hierbij wordt opgemerkt, dat het naar de
mening van de commissie in het algemeen toegejuicht dient te
worden, dat de burgers zelf bepalen, aan welke instellingen
zij hun uitgaven van deze aard ten goede wensen te doen komen.
Bevordering van het doen van deze uitgaven door middel van belastingfaciliteiten heeft dan ook de voorkeur boven het geven
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van subsidies door de overheid, al zal het praktisch niet mogelijk zijn het laatste achterwege te laten" (220).
Hoe men tegen de giftenaftrek aankijkt is erg afhankelijk
van de staatsopvatting. Zo merkt Hofstra t.a.v. de giftenaftrek op: "Zij leidt tot een vervalsing van de motieven waarop
steun aan instellingen tot algemeen nut wordt verleend. Ook

wordt daartegen wel aangevoerd dat indien de overheid een
groot deel van de giften te dragen krijgt het niet onredelijk
lijkt dat zij dan zelf dient te beslissen waarheen haar gelden
gaan" (221). Definieert men een tax expenditure "als een tegemoetkoming in de wetgeving, die inhreuk maakt op het inkomens(winst)-begrip of een afwijking vormt van de normale structuur
van de belastingwet, welke in de wet is opgenomen om een beleidsdoelstelling te realiseren die de overheid ook via direc-

te uitgaven kan nastreven" en rangschikt men vervolgens de
giftenaftrek onder de tax expentures,

zoals Halberstadt en De

Kam doen in WFR 5280/1976 (222), dan wordt hier onomwonden als
uitgangspositie gekozen dat de financiering van algemeen nut
beogende instellingen - wat daar ook onder moge worden verstaan - door tussenkomst van de overheid dient te geschieden.
Grapperhaus (223) merkt over de giftenregeling op: "Is men het

er bijv. over eens, dat er een inkomstenbelasting moet worden
geheven - en dat is dunkt mij in Nederland op dit moment com-

munis opinio - dan is een giftenregeling, zoals wij die thans
kennen, in strijd met de structuur van een inkomstenhelasting
aangezien giften nu eenmaal een normale besteding van het inkomen vormen. Hoe verschillend men ook over de uitwerking van
zo'n inkomstenbelasting kan denken, welk inkomensbegrip men
ook wil hanteren, steeds zal daarin een giftenregeling als een
Fremdkorper worden ervaren. De giftenregeling is slechts een
voorbeeld van een reeks bepalingen in de belastingwetgeving ,
die niet samenhangen met, en meestal zelfs strijdig zijn met
de optimale belastingstructuur, doch die in de fiscale wetgeving om andere dan budgettaire redenen zijn opgenomen". Deze
strijdigheid wordt er naar mijn mening als het ware "ingedefinieerd" door Grapperhaus. Men kan de gift toch ook als een alternatief voor belastingheffing zien, welk alternatief door de

overheid maar in zeer beperkte mate als zodanig wordt geduld 7
Naarmate de overheid op de diverse terreinen van cultureel
wetenschappelijk of charitatief werk in grotere mate de controle opeist, zal m&er aan de giftenaftrek worden getornd
(224). Deze ontwikkeling kan zich zowel op het gebied van de
wetgeving, als op het gebied van de rechtspraak bij invulling
van de term "algemeen nut beogende instelling" voltrekken. Op
dit laatste terrein kenmerkt de jurisprudentie zich door een
hoge mate van feitelijkheid. Het zwaartepunt ligt daar thans
vaak op het weren van allerlei verkapte contributies aan gezelligheids- of sportverenigingen.

De giftenaftrek kan leiden tot een inbreuk op de draagkracht door schenking van nog niet lopende termijnen. Aftrek
wordt verleend, alhoewel de termijnen niet tot het inkomen van
de schenker zullen worden gerekend (HR 28 januari 1976, BNB
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1976/212). Ook de schenking van consumptiegoederen die door
hun rariteit waardevol zijn geworden, leidt tot een aftrek
zonder dat de waardestijging in het inkomen werd begrepen. Dit

is echter meer een tekortkoming van het fiscale inkomensbegrip, dan een storende werking van de giftenaftrek.

10.14

VERLIESCOMPENSATIES

In art. 51 Wet IB wordt het verlies omschreven als een negatief inkomen. Per 1 januari 1980 geldt weer de oorspronkelijke
termijn van &en jaar voor achterwaartse verliescompensatie en
een termijn van zes jaren voor voorwaartse verliescompensatie.
De verrekening van de verliezen moet geschieden in de volgorde
van ontstaan. Om deze reden is bij de lage inkomensgroepen de
belaskans groot dat de verliescompensatie verdrinkt in de

tingvrije som van het voorgaande jaar of in de jaren van de
voorwaartse verliescompensatie. Het is passend in een draagkrachtheffing te spreken van een draagkrachttekort in plaats
van verliescompensatie en dit draagkrachttekort te definiuren
als het negatieve verschil tussen het belastbare inkomen en de
helastingvrije som (225).

In wezen is de verliescompensatie een bepaalde vorm van
middeling. In § 10.9.2 is reed uiteengezet op welke wijze de
verliescompensatie in de methode-Van Merrienboer kan worden
ingebouwd. Ook in de verliescompensatie wordt tot uitdrukking
gebracht dat de draagkracht dient te worden gemeten over een
ruimere periode dan &6n jaar. Beperking van de periode waarover verliescompensatie mogelijk is is in strijd met het
draagkrachtbeginsel.
De huidige techniek van verliescompensatie biedt door de
verruimde carry back mogelijkheden tot een zodanige verlaging
van de tabelinkomens van de laatste twee jaren, dat het bijzondere tarief van artikel 57 Wet IB van 20-50% in de praktijk
een tarief van 20% wordt. Door verbetering van het inkomensbegrip zal dit minder goed mogelijk worden en kan de behoefte
aan een bijzonder tarief verminderen. In § 10.8. is reeds op
een aantal aspecten van de samenloop met het bijzondere tarief
gewezen. Behoudens in gevallen van carry-back kan de wijze van
verliescompensatie leiden tot renteverlies. Om deze reden zou
men kunnen denken aan een stelsel van negatieve inkomstenbelasting (anders dan als alternatief voor de sociale uitkeringen). Het probleem is evenwel dat dit stelsel niet inpasbaar
is

in een progressieve tariefstruktuur

(226) .

Ik geef er der-

halve de voorkeur aan dat de verliescompensatie wordt ingebouwd in de middeling.

10.15

CONCLUSIES

Dit hoofdstuk afsluitend komt men wel tot de conclusie dat het
draagkrachtbeginsel op vele punten terzijde is geschoven. Bij
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het verdelen van de belastingdruk over de subjecten dient de

wetgever te streven naar harmonie tussen doelmatigheid en
rechtvaardigheid om te komen tot een aanvaardbare heffing. Wat
aanvaardbaar is, is afhankelijk niet alleen van de naar tijd
en plaats verschillende opvattingen 'bij de diverse groepen in
de bevolking, doch ook van de mate van hun inzicht in het
functioneren van ons belastingbestel. Het onderscheid tussen
schijn en wezen vergt een inzicht in de materie die doorgaans
niet algemeen aanwezig is. Op het gebied van de belastingheffing is misleiding derhalve zeer goed mogelijk. Door alsmaar
te hameren op het aambeeld van de draagkracht, kan men de burgers in de samenleving doen geloven dat de heffing naar draagkracht geschiedt, terwijl deze in de praktijk geheel kan zijn
uitgehold. In dit hoofdstuk is getracht om al die inbreuken op
de draagkracht duidelijk te maken, om zodoende een beter oordeel over de aanvaardbaarheid van de belastingheffing mogelijk
te maken.

De fiscale definioring van het inkomensbegrip in samenhang
met de gekozen tariefstruktuur heeft echter twijfel doen rijzen aan de effektiviteit van het draagkrachtbeginsel. De afba-

kening van de subjectieve belastingplicht binnen het gezin
schept grote ongelijkheid in de belastingdruk afhankelijk van
de door de partners gekozen rolverdeling. Toepassing van het
splitsingsstelsel zou meer in overeenstemming zijn met de
draagkrachtgedachte en neutraler zijn ten opzichte van de gekozen samenlevingsvorm. De objectieve vrijstellingen steunen
doorgaans op het welvaartbeginsel, doch frustreren de heffing
naar

draagkracht.

De

bosbouwvrijstelling dient te worden be-

perkt, de landbouwvrijstelling, de vrijstelling voor kwijtscheldingswinsten en de stakingsvrijstelling vormen een ongewenste inbreuk op de heffing naar draagkracht en zouden beter
kunnen verdwijnen. Ook vormen de diverse spaarfaciliteiten een
niet onbelangrijke inbreuk op de draagkrachtgedachte. De objectieve vrijstellingen in de loonbelastingsfeer doen eveneens
afbreuk aan de heffing naar draagkracht. In vele gevallen zou
ook hier de objectieve vrijstelling beter kunnen vervallen.
Binnen de bron winst uit onderneming ligt nog een aantal
bijzondere faciliteiten die de aan de ondernemer toe te rekenen draagkracht verkleinen door vermindering van het belastbare inkomen en/of het verschuldigde belastingbedrag· Hierbij
kan men denken aan de investeringsfaciliteiten, de tijdelijke
zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de franchise voor het
ondernemingsvermogen in de vermogensbelasting en de rekkelijkheid van het winstbegrip. Het nominalistische karakter van het
winstbegrip verstoort de horizontale gelijkheid tussen de belastingplichtigen. De uitwijkmogelijkheid van de ondernemer
naar de besloten vennootschapsvorm betekent in vele gevallen
een mitigering van de progressieve marginale belastingdruk.
De sfeerovergang van de inkomsten tussen de objectieve en
de subjectieve bronnen kan leiden tot dubbele heffing of tot
het weglekken van fiscale claims. Omdat de taxplanning van de
contribuabele zich richt op beperking van de fiscale verplich410

tingen, is in de praktijk slechts de aanwezigheid van de lekken manifest. De introductie van een vermogensvergelijkingstheorie, waarin het inkomen wordt bezien vanuit de genieter,
kan de vele lekken in de huidige draagkrachtheffing dichten.
Het nadeel van toepassing van de vermogensvergelijkingstheorie
is de last wegens grotere administratieve verplichtingen en
aanverwante nadelen, zoals de mogelijkheid tot aantasting van
de privacy. De a.b.-regeling is td poreus om beschouwd te kunnen worden als een beperkte vermogenswinstbelasting. Daarvoor
zou inpassing in het grotere geheel van de vermogensvergelijkingstheorie wenselijk zijn.
De diverse doorschuiffaciliteiten openen de mogelijkheid
de belastingheffing uit te stellen. Bezien in samenhang met de
toepassing van het proportionele tarief en binnen de optiek
van een pure inkomstenbelasting heeft deze faciliteit het karakter van een objectieve vrijstelling. Eveneens hebben de
forfaitaire regelingen soms het karakter van een objectieve
vrijstelling.
Toepassing van de aftrek in verband met persoonlijke verplichtingen is in overeenstemming met het draagkrachtheginsel.
Invoering van de mogelijkheid tot negatieve persoonlijke verplichtingen is een eis die voortspruit uit de rechtsgelijkheid. De aftrek van de pensioenen aan huishoudelijk personeel
heeft echter met de heffing naar draagkracht niets uitstaande.
Evenmin is dit het geval met de rente van het consumptieve
krediet. De premies voor de volksverzekeringen kunnen met een
belastingheffing worden gelijkgesteld en zouden niet langer in
aftrek moeten worden toegelaten. De buitengewone-lastenaftrek
verkrijgt een onnodig grillige werking door de drempel in de
ziektekostenaftrek. Subjectivering van het regime zou beter
aansluiten bij een draa gkrachtbelasting.

Het inkomen als maatstaf voor draagkracht wordt verbreed
door de mogeli jkheid van middeling en verliescompensatie.

Cp

deze wijze wordt beter aansluiting verkregen met de draagkracht.

Mi jn voorkeur gaat daarbi j

uit naar het geintegreerde

stelsel van middeling en verliescompensatie,

dat door

Van

Merrienboer werd verdediqd.

De Wet IB blijkt op tal van plaatsen zijn karakter als
draagkrachtheffing te verloochenen. Op grond van andere beginselen werden steeds nieuwe inbreuken op de draagkracht geaccepteerd. De draagkracht als verdelingskriterium heeft daardoor steeds meer terrein moeten prijsgeven. Anderzijds wordt

steeds vaker een beroep gedaan op de lastenverdeling naar
draagkracht. De inkomstenbelasting is in zijn huidige vorm
daartoe echter hoe langer hoe minder geschikt; zeker als men
bedenkt dat deze belastingheffing slechts in beperkte mate effektief is. In deel D van deze studie zal aandacht worden besteed aan de diverse aspecten van de beperkte aanvaarding van
de heffing naar draagkracht en/of de beperkte mogelijkheid tot
verwerkelijking daarvan, waardoor de heffing naar draagkracht
zoals deze in de wet vorm heeft gekregen slechts een schijnbare werkelijkheid is geworden.
411

NOTEN 10

1.

Art. 8 derde lid Postspaarbank 1954 en art. 3 lid 4 van
de Jeugdspaarwet.
2.
MvT, blz. 33 lk Wet IB '64.
3. In het rapport "Profijt van de overheid", pag. 33, wordt
het verdienende lid van een gezin van 18 jaar of ouder
als een zelfstandige eenheid beschouwd, voorzover (m.i.
bedoeld: indien) de ouders voor minder dan 10% in de kosten van hun levensonderhoud voorzien. Inmiddels is een
wetsvoorstel ingediend teneinde per 1 januari 1980, vooruitlopend op invoering van het wetsontwerp tot verlaging
van de meerderjarigheidsgrens, de leeftijd van 21 jaar te
verlagen tot 18 jaar.
4.
Met ingang van 1 januari 1979 geniet de loontrekkende in
feite geen kinderaftrek meer. In dat geval kan hi j toch
op grond van art. 56 Wet IB worden geacht kinderaftrek te
genieten. Bij invoering van de derde fase herstrukturering Kinderbijslag en kinderaftrek komt hiervoor het kriterium "ingevolge de AKW recht op kinderbijslag heeft" in
de plaats.
5.
Art.5, vijfde lid Wet IB.
6.
De mogelijhkheid tot samenloop van art. 24 IB en art.60
IB is beslist in HR 21 december 1977, BNB 1978/94.
773
J.E.A.M. van Dijck: Belastingheffing van de gehuwde
»«
vrouw, geschrift no. 138. VVB, 1975.
8.
Exclusief de bij wijze van inhouding bij de vrouw geheven
resp. verhaalde premies AOW,AWW, AWBZ, AKW en AWW.
9. J.W. van den Berge: Verliescompensatie en huwelijk, WFR
5158 en 5159/1973.
10. C. Koning: Voorhuwelijkse verliezen van de vrouw in het

jaar van trouwen,
11.
12.

WFR

5201/1974.

Zie verder § 10.11.6.
H. Mobach: Fiscaal- en sociaal-verzekeringsrechtelijke
aspecten van het samen-leven, in: Samen-Leven 1978, pag.
46.

13.

Zie L.G.M. Stevens en P. van Yperen: Kernpunten van pensioenen, 1978, § 10.3.
14. L.J. Schiethart: Bosbouwvrijstelling, 1966, blz. 12.
15.
Schiethart: 1966, t.a.p. pag. 13-18.
16.
D. Brull en J.W. Zwemmer: Natuurschoonlichamen, 1973,
hfd. I, § 3.
17.
D. Brull: Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, 1965, pag. 93.
18· L.J. Schiethart: De landbouwvrijstelling, 1975, pag. 5 en
6.

19·
20.

21.
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Ch·P.A.Geppaart: Tussen verwarring en verstarring, 1970.
Zie voor mijn aantekening op dit arrest FED IB '64: Art.
8: 112
B.H. Bouwman: Twee landbouwarresten WFR 5301/1977; idem
de uitspraak van het Hof 's-Gravenhage van 10 oktober
1977, VN 1979, blz. 210; van het Hof Arnhem van 7 juli

1976, BNB 1978/11, en van het Hof Leeuwarden van 8 sepBNB 1979/253. In het geval waarin het onroerende goed redelijkerwijze niet meer in zijn geheel voor
uitoefening van het landbouwbedrijf kan worden gebruikt,
is een splitsing op basis van agrarische waarde naar de
mening van het Hof Arnhem in de uitspraak van 24 november
1978, BNB 1979/300, niet aanvaardbaar als criterium voor
de verdeling van de totale verkoopprijs van het complex
over de onderdelen.
H.J. Hofstra: Inflatieneutrale belastingheffing, 1978,
pag. 170. Eerder heeft Hofstra zich in negatieve zin over
de landbouwvrijstelling uitgelaten in WFR 5088/1972 en in
BNB 1972/133 (annotatie).
Zie ook: J. Rensema; Het rapport-Hofstra en het landbouwbedrijf, WFR 5359/1978; M.J.H. Smeets in zijn annotatie
op BNB 1971/170; Brull: 1965, t.a.p. 230, 231, 232 en

tember 1978,

22.

295.

In deze zin: H.J. Hofstra in zijn noot op het arrest van
de HR van 28 juni 1967, BNB 1967/227.
24.
Uitgangspunt is immers het oordeel van de schuldeiser.
Zie de uitspraak van het Hof Amsterdam dd. 15 juni 1976,
BNB 1977/267.
25. M.J.H. Smeets en H.M.M Schonis: Kwijtscheldingswinst,
1976, hoofdstuk 8.
26.
J.E.A.M. van Dijck: Het staken van een onderneming in de
wet inkomstenbelasting 1964; prae-advies Broederschap der
Notarissen 1965, pag. 32.
Hofstra: 1978 t.a.p. pag. 191.
27.
28.
BrU11: 1965, t.a.p. pag. 223.
29.
De Algemene Premiespaarwet is bij de wet van 15 december
1972 (stb 734) ingetrokken met ingang van 1 januari 1974.
30. Voor degenen die in militaire dienst zijn geweest is
deelname t/m 23 jaar mogelijk.
31.
Spaargedrag en spaarmotieven, verslagen en rapporten van
het ministerie van Sociale Zaken, 1975, nr. 6.
32.
Juncto art. 23, eerste lid, letter c, Wet IB.
33.
Zie art. 22, tweede lid, Wet IB.
34. Bedrijfssparen volgens de wet, uitgave VNO-NCW, 1975,
pag. 7 e.v.
Zie art. 34 Besluit bedrijfspaarregelingen, Vakstudie LB,
35.
aant.2.
36.
Blz. 10 rk en 11 lk MvA wetsontwerp 11820.
37.
Berekening: loon met spaarfaciliteiten + f.750, - + 2% van
het loon als spaarloon + 15% belasting over het spaarloon. De belasting over het loon incl. spaarfaciliteiten
is verhoogd met 15%-loonsombelasting over het spaarloon.
38.
Wetsontwerp 15.007: Wetsontwerp Individuele Vermogensaanwasdeling.
39. Indien de kapitaalsuitkeringen bij overlijden nA 72 jaar
tezamen niet meer bedragen dan f.5000,- blijft de renteaangroei eveneens onbelast (art. 26, lid 2, Wet IB).
40. W.P. van Sikkelerus: De integratie van de kinderbijslag
23.
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41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.
51.
52.

53.

54.

55.

56.
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en de kinderaftrek voor de loon- en inkomstenbelasting,
WFR 5304/1977.
L.G.M. Stevens: Grensarbeider en kinderbijslag, WFR
5304/1977. Invoering van de derde fase herstrukturering
kinderbijslaq en kinderaftrek per 1 januari 1980 zal
hierin voor de grensgebieden geen verandering brengen. De
verhoogde belastingvrije som wordt vervangen door een aftrek wegens buitengewone lasten.
Door art. 6 CoBrdinatiewet heeft deze objectieve vrijstelling ook consequenties voor de sociale verzekeringswetten.
Hieromtrent leert het arrest van de HR van 11 juni 1975,
BNB 1975/160, dat gecombineerde pakketten niet zijn toegestaan. De 2e Kerst-, Paas- en Pinksterdag zullen in de
praktijk dus afvallen.
Zie art. 8, tweede lid, Coordinatiewet Sociale Verzekering met bijbehorende beschikking.
Artikel 26, eerste lid, Wet LB.
De resolutib van de staatssecretaris van financiin van 30
september 1974, no. B 74/20969, VN 1974, pag. 907, stelt
het privdgebruik van de door de werkgever ter beschikking
gestelde personenauto vrij voor de loonbelasting en
premieheffing sociale verzekeringen.
In WFR 5270/1976 'gaat J.P. de Hek nader in op de bijzondere complicaties van de misschatting van de neveninkomsten in samenhang met de negatieve opbrengst van eiqen
woning, of andere situaties waarin een beschikking tot
vermindering van loonbelasting wordt gevraagd. De vermindering wordt soms tot een te hoog bedrag verleend zonder
dat geheel zeker is dat op grond van art. 20 AWR correctie achteraf mogelijk is. Naar mijn mening maakt art. 20
AWR bij misschatting naheffing mogelijk bij de werknemer.
Wanneer het zgn. splitsingsstelsel zou worden toegepast,
is de loonbelasting als eindheffing nauwelijks meer mogelijk.
Art. 9, derde lid, Uitv. besch. IB bepaalt dat in het ge-

val de aan de inhouding van loonbelasting onderworpen inkomsten grotendeels bestaan uit beloningen waarop de tabel voor bijzondere beloningen is toeqepast w&1 een aanslag inkomstenbelasting moet worden opgelegd.
Tabelloon - 4% regeling - reiskostenforfait - AOW/AWWpremie.
Zie art. 10, tweede lid, Uitv.besch. IB.
Voor 1978 was de inhouding van loonbelasting op de netto
bijstand 6%, onafhankelijke van het inkomen.
Het inhoudingspercentage voor de loonbelasting over de
netto huursubsidie is afhankelijk van het inkomen (ex.
art. 5, eerste lid, Beschikking individuele huursubsidies) en kan varioren van 0% tot 100%·
Art. 44d, eerste lid, Wet IB.
Miljoenennota 1975, pag. 57.
Zie § 8.2.

57.

O.a. art. 4, derde lid; art. 8, tweede lid; art. 11 Wet
VB.

58.

59.

60.
61.

62.

63.

Zie BrU11: 1965, t.a.p. hoofdstuk III par.4. BrUll
spreekt van realiteitsbeginsel i.p.v. het beginsel van de
oorzakelijke toerekening.
De commissie-Van Soest - in officiule aanduiding:
"Adviescommissie voor de bestudering van de belastingheffing van zelfstandigen in vergelijking met die van loontrekkenden" - had als opdracht te onderzoeken of tussen
de belastingheffing van zelfstandigen en die van loontrekkenden verschillen bestaan die leiden tot ongelijkheid bij de verdeling van de belastingdruk ten nadele van
zelfstandigen, daarbij onder ogen te zien, of en zo ja,
in hoeverre verschillen in inkomensvorming, in inkomenshesteding en in economische functievervulling voor de belastingheffing relevant dienen te worden geacht en, indien de uitkomsten van dat onderzoek daartoe aanleiding
geven, voorstellen te doen tot wijziging van de belastingwetgeving zodanig dat een evenwichtiger verhouding
ontstaat tussen de fiscale positie van beide categorieAn.
Rapport commissie-Van Soest: Zelfstandige, loontrekker en
fiscus, 1971, pag. 6.
J.E.A.M. van Dijck: Fiscale achteruitstelling van het
zelfstandig beroep; voordracht gehouden op de Belastingconsulentendag 1969 met als debaters H.J. Hellema en D.
BrU11.
Rapport commissie-Van Soest, pag. 17.
"De commissie ziet geen gronden waarop een passende fiscale regeling voor de opbouw van een redelijke oudedagsvoorziening aan zelfstandigen zou moeten worden ontzegd.
Ook aan hen zou een reole mogelijkheid daartoe moeten
worden geboden, fiscaal evenwaardig aan die voor loontrekkenden. Met enige nadruk gewaagt de commissie van een
re6le mogelijkheid. De zelfstandigen voeren een onderneming waarin naast arbeid ook kapitaal moet worden aangewend. Een goede economische functievervulling door een
zelfstandige houdt in dat het hem over het algemeen niet
mogelijk zal zijn belangrijke bedragen buiten de onderneming te beleggen. In het huidige tijdsgewricht, dat gekenmerkt wordt door snelle economische veroudering van
kapitaalgoederen, toenemende mechanisatie, automatisering
en schaalvergroting van het bedrijfsleven, alsmede door
ingrijpende wijzigingen in de distributiemethoden, is de
zelfstandige veelal gedwongen de kapitaalintensiteit van
zijn onderneming sterk op te voeren om zijn relatieve inkomenspositie te kunnen handhaven. Een reile mogelijkheid
voor een verantwoorde oudedagsvoorziening acht de commissie derhalve alleen dan aanwezig, indien het de zelfstandige wordt toegestaan de voorziening in de eigen onderneming te beleggen".
Zie. o.a. J.L. van Hedel: De zelfstandige ondernemer en
de fiscale oudedagsreserve, 1973, pag. 4 t/m 6.
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64.
65.

66.

67.

68.

H.J. Hofstra: Inflatieneutrale belastingheffing, 1978,
pag. 183-184.
Een uiteenzetting van de diverse vormen van investeringsfaciliteiten die in de EEG voorkomen kan men vinden in
Taxation Series no. 1, 1975, uitgegeven door de EEG: Tax
policy and investment in the Europead Community, hoofdstuk 3, 1975.
De gevolgen van een systeemwijziging van "credit against
income" in "credit against tax" heb ik besproken in MBB
no.5, mei 1977: Integratie van de WIR in de systematiek
van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Zie daartoe o.a. F.Th. Gubbi en H.A. Kogels: De investeringsrekening: analyse van een instrument, MBB 4 en 5,
april en mei 1977; F.H.M. Grapperhaus: Investeringsrekening tegenover investeringsaftrek, WFR 5314/1977; H.M.N.
Schonis en J. Renes: WIR of WIP 7 Het wetsontwerp fiscaal
beschouwd, WFR 5317/1977; J.H. Drent: Kritische opmerkingen omtrent het ontwerp van de Wet investeringsrekening
(WIR), WFR 5317/1977.
Zie S. Cnossen in het Economisch Dagblad dd. 23 februari
1978 in het kader van het rapport Inflatieneutrale Belastingheffing: "Onder het huidige fiscale regime worden de
kosten van kapitaal reeds gedrukt door faciliteiten zoals
vervroegde afschrijving en de vervangingsreserve (een redelijke vorm van correctie bij matige inflatie zoals we
die nu hebben). Daarnaast, en in plaats van de huidige
voorstellen, is het daarom wellicht wenselijk dat ook
prikkels worden ontwikkeld voor het mitigeren van rigide
loonkosten en het bevorderen van de werkgelegenheid.
Daarbij zou b.v. gedacht kunnen worden aan een aftrek van
de fiscale winst van een bepaald percentage van de totale
loonsom, of zou de overheid b.v. de sociale verzekeringspremies voor minimumloontrekkers die voornamelijk in de
zwakkere bedrijfstakken werk vinden, voor zijn rekening
kunnen nemen...".
Zie ook D.A.M. Meeles: Inflatieneutrale belastingheffing,
1976.

69.
70.
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Idem H.J. Hofstra: Inflatieneutrale belastingheffing,
pag. 183.
In dit verband kan worden gewezen op de nogal felle kritiek van A. Heertje in WFR 5359/1978 op het rapport "Inflatieneutrale belastingheffing". In zijn slotbeschouwing
betoogt hij alsvolgt:
"..Hofstra's rapport (dient) veeleer... te worden opgevat
als een oefening in fiscale techniek dan als een analyse
van inflatie en belastingheffing waarop de regering enkele ingrijpende herzieningen van het belastingsysteem zou
kunnen baseren. Niet alleen ontbreekt een gefundeerde visie op het inflatieverschijnsel, ook de wederzijdse betrekkingen tussen inflatie en belastingheffing komen niet
uit de verf. Zonder een behandeling hiervan is het draagvlak voor de getrokken conclusies te smal" (pag. 410) .

71.

72.
73.

74.

75.

76.
77.

78.

79.

F.Th. Gubbi: Naar een realistisch fiscaal winstbegrip,
MBB juni 1968; J.C.K.W. Bartel: Fiscaal winstbegrip en

inflatie, Bedrijfskunde 76/2; L.G.M. Stevens: Belasting
over schijnwinst, WFR 5271/1976; Raad voor het Midden- en
Kleinbedrijf: Advies inzake herziening van het fiscale
winstbegrip en uitbreiding van de financieringfaciliteiten voor de zelfstandige ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf, 1977; K. van der Heeden: Inflatiebestendige
winstberekening, WFR 5230/1975; J.F.M. Giele: Inflatie en
belastingen naar de winst, 1975; Geschrift 145 VVB, 1977.
WFR 5271/1976.
Hofstra: 1978, t.a.p. pag. 89.
Voor een verdere uitwerking moge ik verwijzen naar WFR
5271/1976 waar ik deze methode aan de hand van een cijfervoorbeeld heb uitgewerkt.
Zie WFR 5359/1978 pag. 425.
Deze beperking geldt overigens ook voor de koopkrachthandhavingstheorie van Bakker.
De kenmerken van het goede koopmansgebruik heeft BrUll
ontleend aan het artikel van J.P. van Poppel "Een kwart
eeuw VAGA. Brull: 1965, t.a.p. 142.
Zie C.F. Scheffer: Financidle Notities, tweede deel, 1964
pag. 168.
H.C. van Straaten: Inhoud en grenzen van het winstbegrip,
1957, pag. 36.

80.

Commissies Jaarverslaglegging, Beschouwingen naar aanleiding van de wet op de jaarrekening van ondernemingen,
pag. la-6.

81.

82.
83.

84.

De wettelijke begrenzing van het goede koopmansgebruik
via de eis van de bestendige gedragslijn is naar mijn mening een doublure. Het goede koopmansgebruik zelf impliceert een stelselmatigheid of bestendigheid. In andere
zin: J.J.M. Jacobs: BalanscontinuYteit en foutenleer,
FED's Fiscale Brochures IB, 3.25, 1974, pag. 17.
Beschouwingen: la-7.
Beslissend is het geobjectiveerde subjectieve oordeel van
de ondernemer omtrent de feiten op balansdatum, zoals deze hem bekend zijn op het moment van het opmaken van de
fiscale balans (HR 12 januari 1972, BNB 1972/54).
Zie voor andere jurisprudentie: D. Brull en J.W. Zwemmer:
Goed koopmansgebruik, 1977, pag. 31. e.v.
Zo geldt bijvoorbeeld voor Duitsland:
"FUr die Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens
verweist das Korperschaftsteuergesetz (KStG) auf das
Einkommensteuergesetz (EStG). Grundlage fur das Einkommen
ist danach der Gewinn, wie er sich nach den
handelsrechtlichen Grundsatzen ordnungsmSBiger

Buchfuhrung ergibt. Damit ist Ausgangspunkt fur die
Einkommensermittlung der Gewinn, wie er nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des Aktiengesetzes
bzw. des GmbH-gesetzes zu ermitteln ist". Siegfried
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85.
86.

87.

88.

89.

90.
91.

Widmann, Cahiers de droit fiscale international,
LXII b, 1977, pag. 103.
M.v.T. pag. 5.
M.v.A. pag. 3.

vol.

Charles J. Berg: "Determination of the taxable profit of
corporations; Cahiers de droit fiscal international,
vol. LXII b, 1977 pag. 20.
Brull: 1965, t.a.p. 143.
Fiscaal winstbegrip en financieringsfaciliteiten voor
zelfstandigen, advies no. 2 van de Raad voor het Middenen Kleinbedrijf, 1977, pag. 8.
Vergelijk mijn voorstel in WFR 5271/1976. Zie verder 6
9.3.11.
In WFR 5300/1977 heb ik mijn bezwaren tegen directcostingarresten vanuit een bedrijfseconomische invalshoek
nader toegelicht. De Amerikaanse general accepted
accounting principles verbieden toepassing van direct

costing. In de WJO is dit verbod niet nadrukkelijk neerge
legd. De "Beschouwingen" geeft echter de voorkeur aan

92.
93.

waardering op basis van de integrale kostprijs. Zie
voorts P. Sanders en R. Burgert: De jaarrekening nieuwe
stijl, 1977, pag. 322.
G. Slot: Voorraadwaardering, 1964, pag. 109.
P. Vinke spreekt in zijn opstel "De rekkelijkheid van de
fiscale winstbepaling"

94.
95.
96.

97.

98.

van een "incentive taxation",

die,

omdat de hoge tarieven fnuikend zijn voor het ondernemen,
uitdrukking moet geven aan de positieve gezindheid van de
fiscus tegenover het ondernemingsbestel door een complex
van faciliteiten voor een rekkelijke winstbepaling.
Brull: 1964, t.a.p. pag. 143.
Zie voorts mijn brochure "Pensioen in de winstsfeer",
1976, § 6.8.2.
J. Rensema: Fiscale winst en draagkracht van zelfstandigen, 1978, pag. 15.

F.H.M. Grapperhaus: De besloten NV fiscaal vergeleken met
de persoonlijke ondernemer en met de open NV, 1966. De
berekeningen van Grapperhaus sluiten in zoverre bij deze
conclusie aan dat het globale evenwicht het minst aanwezig is bij algehele winstinhouding. (pag. 286).
J.E.A.M. van Dijck: Vervanging van inkomsten, 1974, pag.
14.

99.
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Hoofdstuk V deel 4 II uit de Asserserie (4e druk) pag.
28: "Het beginsel der contractsvri jheid komt hier op
neer, dat men in het algemeen naar vrije verkiezing overeenkomsten mag aangaan. Dit kan omvatten dat het een ieder vrijstaat al dan niet een overeenkomst aan te gaan
met wie men wil; de inhoud, de werking en de voorwaarden
van een overeenkomst naar eigen inzicht te bepalen, deze
al dan niet aan een vorm te binden en aan de bepalingen
van een gekozen wetgeving te onderwerpen. Dit beginsel is
niet met zoveel woorden in de wet neergelegd, maar ons
gehele privaatrecht is daarop gegrond. Elke samenleving

welke tot enige ontwikkeling is gekomen, moet de contractsvrijheid - zij het niet zonder beperkingen - als be
ginsel erkennen".
100. Wanneer iemand de vermogenswaarde van zijn arbeid zou
verkopen, zou dit kunnen leiden tot economische slavernij. Slavernij in juridische of in economische zin toegepast leidt materieel niet tot een wezenlijk verschilpunt.
101. Van Dijck: 1974, t.a.p. pag. 40; idem J.W. Zwemmer: De
fiscale gevolgen van de vervreemding van genotsrechten
1975, pag. 73.
102. Van Dijck: 1974, t.a.p. pag. 42.
103. W. Scholten, Preadvies voor de Broederschap der Notarissen in Nederland "Rijpende inkomsten", 1965, pag. 93.

104. Ook bij de inflatieneutrale belastingheffing doet zich
het onoplosbare probleem voor of de koopkrachthandhavingscorrecties toegepast moeten worden op de bron of op
de opbrengsten. Hofstra vermeldt hieromtrent in Inflatieneutrale Belastingheffing, 1978, pag. 56 en 59: "Dan komt
de vraag op, of wat traditioneel als inkomen wordt gezien
deze aanduiding nog wel verdient, dan wel of het traditioneel als inkomstenbestanddeel aangemerkte bedrag niet
geheel of ten dele als een compensatie voor het vermogensverlies moet worden aangemerkt. De aantastinq van de

vermogenswaarde treedt daar op waar die waarde in een
guldensbedrag is en blijft uitgedrukt, met de lening als
duidelijkste voorbeeld".
105. M.v.T. pag. 41, lk op het in dec. 1958 ingediende ontwerp
van Wet op de inkomstenbelasting.
106. Voor een uitgebreide litteratuurverwijzing, zie aantekening l A op art. 27 Vakstudie Inkomstenbelasting en het
artikel van J. Rensema in WFR 5337/1977: "Artikel 27 van
de Wet IB deugt niet, maar sluit wel".

107. Zie Van Dijck: 1974, t.a.p. pag. 15 en 16 over de vraag
of artikel 31, lid 1, Wet IB al of niet een uitbreiding
bevat. Hij vermeldt, na te hebben opgemerkt dat in de
litteratuur deze vraag in het algemeen negatief wordt beantwoord, dat hij van mening is "dat artikel 31 lid 1
geen nieuwe bron van inkomen cre6ert; in deze zin bevat
art. 31 lid 1 geen uitbreiding. Verder zal blijken dat
art. 31 lid 1 wel een uitbreiding bevat, in deze zin dat
baten, die nog niet belastbaar waren ingevolge de artikelen 22 tot en met 38 door de werking van art. 31 lid 1
onder inkomen gebracht worden".
108. In gelijke zin J.W. Zwemmer, 1975, t.a.p. pag. 53.
109. Zwemmer: 1975, t.a.p. hoofdstuk III.
110. Idem in HR 16 oktober 1969, BNB 1969/115 en HR 10 juni
1969, BNB 1969/221.
111. Van Dijck: 1974, t.a.p. 28.
112. H.B.A. Verhoeven: Optierechten en inkomstenbelasting, WFR
5029, 5030, 5031, 5032/1971, pag. 220.
113. De redactie van de Vakstudie Inkomstenbelasting trekt
n.a.v. HR 19 juni 1968, BNB 1968/159, een soortgelijke
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conclusie in aant. 2OA op art. 22 Wet IB.
114. Zie omtrent de belastbaarheid van stock-options aan werknemers: J.C.K.W. Bartel: Inkomstenbelastingaspecten van
de opbrengst van aandelen, 1973, § 2.3.5. Als voordeel
uit dienstbetrekking wordt aangemerkt het verschil tussen
de koers waartegen de aandelen kunnen worden gekocht op
het tijdstip, waarop de werknemer het eerst van zijn
recht gebruik kan maken, en de beurskoers van die dag
verminderd met de aan- en verkoopkosten. (HR 19 juni
1968, BNB 1968/159). In HR 20 juni 1956, BNB 1956/244,
ligt het zeer onbevredigende principe besloten dat weliswaar de waarde van de claim tot inschrijving tegen een
lagere waarde dan de (beurs) koers als loon wordt belast,
doch het afzien van het bedingen van agio, niet ten laste
van de winst van de onderneming kan komen.
115. N. Nobel: Winstrechten, 1970, pag. 119.
116. Zwemmer: 1975, t.a.p. pag. 53.
117. Idem Hof Leeuwarden 1 april 1968, BNB 1969/131.
118. Zie ook Hof 's Gravenhage 12 september 1968, BNB 1969/211
en HR 30 mei 1973, BNB 1973/151.
119. Zie ook: Zwemmer: 1975, t.a.p. pag. 61.
120. Van Dijck: 1974, t.a.p. pag. 36 en 37.
121. Belanghebbende (X) verhuurde, ingaande 1 september 1964,
aan X N.V., waarvan hij en zijn echtgenote enige aandeelhouders en directeuren zijn, onroerend goed voor de
tijd
van 25 jaar. Per september 1969 verleende X aan X N.V.
voor 15 jaar het zakelijk recht van vruchtgebruik tegen
een vergoeding ineens van f. 161.500,- Dit bedrag is de
contante waarde van de huurprijs ad f. 20.800,- per jaar
verminderd met een risicofactor. De Hoge Raad overwoog
dat het tegen betaling van een som ineens op
een onr.
goed vestigen van een tijdelijk recht van vruchtgebruik
in feitelijk en maatschappelijk opzicht veelal zozeer
overeenstemt met verhuur, dat het in de regel
is aan te
merken als een wijze van rendabel maken van dat goed.
122. Met betrekking tot de belening en de verpanding van stamrechten kan eveneens dubbele heffing ontstaan op grond
van de formulering van art. 31 lid 5 Wet IB. Idem art. 25
lid 5 Wet IB voor belening van rechten uit levensverzekeringsovereenkomsten. Zie hieromtrent J.E.A.M. van Dijck:
Belastingtechnische beoordeling van de oudedagsreserve,
WFR 5090/1972.
123. Uitgebreider: J.C.K.W. Bartel: 1973 t.a.p. pag. 212-213.
124. HR 7 april 1943, B 7629; HR 14 mei 1947, B 8400 en HR 30
maart 1966, BNB 1966/136.
125. Zie J. van Soest, Vervreemding als belastbaar feit; in
het bijzonder in de inkomstenbelasting, 1971. pag. 52-53.
126. HR 21 oktober 1953, BNB 1953/296 en 297.
127. Voor een uitgebreidere behandeling, zie Bartel:
1973,
t.a.p. § 2.3.
128. Ontleend aan N. Nobel: 1970 t.a.p. pag. 39.
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129. Verg. in soortgelijke zin J.C.K.W. Bartel: 1973, t.a.p.
pag. 201.
130. N. Nobel: 1970 t.a.p. pag. 48.
131. In HR 23 juni 1971, BNB 1971/152, wordt de tussengeschoven verkopende bank niet gezien als een van de opdrachtgever onafhankelijke tussenpersoon, waardoor de verkoop
van oprichtersbewijzen door de bank aan de rechtspersoon
die de oprichtersbewijzen had uitgegeven toch werd beschouwd als een afkoop van winstbewijzen. Zie ook het arrest HR 14 maart 1979, BNB 1979/167.
132. Soortgelijke problemen spelen er rond de zgn. Procuratiehoudersholdings. Zie J.W. Zwemmer in: Fiscale Miniaturen,
1978, pag. 373.
133. Zie ook Bartel: 1973, t.a.p. pag. 103.
134. In de fiscale litteratuur wordt in dit kader, naar mijn
mening ten onrechte, steeds gesproken van een betere
maatschappelijke positie.
135. In het arrest van 21 januari 1959, BNB 1959/88 oordeelde
de Hoge Raad dat indien een werknemer door zijn promotie
in het bedrijf waar hij werkzaam is, naar een andere gemeente moet verhuizen de hieruit voortvloeiende verhuiskosten in beginsel kunnen worden afgetrokken. Dit arrest
staat m.i. op gespannen voet met BNB 1956/199.
136. Voor commentaar mag ik verwijzen naar mijn annotatie in
FED IB '64: Art. 35:173.
137. En voorts in HR 7 april 1954, BNB 1954/167; HR 25 juni
1958, BNB 1958/261.
138. Een kentering in deze richting is wel merkbaar. Zie o.a.
Hof Amsterdam 23 mei 1967, BNB 1967/238; Hof 's-Gravenhage, 29 mei 1958, opgenomen in Vakstudie Inkomstenbelasting art. 35 aant. 53; Hof 's-Hertogenbosch 17 december
1976, V.N. 1977 blz. 276; HR 3 januari 1979, BNB 1979/46.
In het arrest van de HR 8 oktober 1975, BNB 1975/249,
werd door de Hoge Raad de objectieve leer benadrukt en
werd een meer subjectieve benadering van het Hof
's-Gravenhage gecasseerd.
139. C. van Soest: Kosten-bron. Molenwerk; Vakbondswerk; successierecht, WFR 5117/1973.
140. In dezelfde zin: J.E.A.M. van Dijck: Vermogensbeheer, WFR
5258/1976.
141. Een overeenkomstige regeling voor de aanmerkelijk-belangregeling vindt men in artikel 39, achtste lid, Wet IB.
142. Resolutie van 23 februari 1979, nr. 279-3463.
143. De accountant nr. 9, mei 1978, pag. 560.
144. Wetsontwerp 15.516.
145. C. van Soest: Giften. De baatbrengende schenking van een
bate, WFR 5269/1976.
146. Van Dijck: 1974, t.a.p. pag. 14.
147. De dividendbelasting die drukt op het dividend dat door
de begiftigde wordt genoten doch fictief bij de schenker
wordt belast, is ook bij hem verrekenbaar (Hof Arnhem 18
maart 1970, BNB 1971/40).
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148. Over deze kwalificatie wordt verschillend gedacht. In het
opstel "Wie geniet het inkomen 7" opgenomen in de Smeetsbundel, 1967, verdedigt J.E.A.M. van Dijck de subjectieve
opvatting. In het rapport Inflatieneutrale belastingheffing, 1978, concludeert Hofstra op pag. 234: "De rechtvaardigingsgrond van de aanmerkelijk-belangregeling laat
niet toe dat voor winst uit aanmerkelijk belang een ander
inflatiecorrectieregime geldt dan voor de gewone aandeelhouder. Dit betekent dat voor het aanmerkelijk belang
moet worden volstaan met de regeling van artikel 39, lid
4, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, met dien
verstande dat onder het op aandelen gestorte kapitaal het
zgn. inflatie-agio mede wordt begrepen. Artikel 39 van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964 behoeft derhalve met
het oog op de inflatie geen wijziging".
Deze conclusie acht ik onjuist. Naar mijn mening dient de
verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk-belangpakket aan
de hand van de inflatiecorrectie te worden gecorrigeerd.
Hofstra onderkent naar mijn mening onvoldoende dat de
aanmerkelijk-belangregeling qua systeem dichter ligt bij
het subjectieve systeem van de winst uit onderneming dan
bij het objectieve systeem van de inkosmten uit aandelen.
149. F.H.M. Grapperhaus: De besloten NV fiscaal vergeleken met
de persoonlijke ondernemer en met de open NV, 1966,
hoofdstuk IV, § 1.
150. J.E.A.M. van Dijck:De aanmerkelijk-belangregeling, FED's
Fiscale Brochures IB: 6.lA, 1977, pag. 14.
151. Grapperhaus: 1966, t.a.p. pag. 159.
152. L.J.M. Nouwen: Over het aanmerkelijk belang, FED's Fiscale Brochures IB: 6.1., 1965.
153. Hof 's-Gravenhage 16 februari 1976, BNB 1976/251: "dat al
dient voor de toepassing van deze bepaling onder de term
"aandeelhouder" in beginsel te worden verstaan degene die
juridische eigenaar van het aandeel is, naar 's Hofs oordeel de strekking van de aanmerkelijk belangregeling onder omstandigheden kan meebrengen, dat juist niet de juridische eigenaar van het aandeel, doch de direct belanghebbende bij het aandeel, degene derhalve voor wiens rekening en risico het aandeel is, - zoals de certificaathouder -, ofschoon geen juridisch eigenaar, als aandeelhouder wordt beschouwd". Zie ook de uitspraak van het Hof
's-Gravenhage van 25 oktober 1977, BNB 1978/335.
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Hoofdstuk 11
Draagkracht en invordering

11.1

ALGEMEEN

Naast de belastingheffing, zijnde het geheel van werkzaamheden
dat betrekking heeft op de vaststelling van de aanslag, wordt
de contribuabele geconfronteerd met de invordering. De invordering wordt beheerst door een samenstel van wettelijke en ad-

ministratieve voorschriften ter verwezenlijking van de aanspraken die de fiscus uit hoofde van zijn belastingvorderingen
geldend kan maken (1). Bij de invordering speelt een aantal
beginselen een rol. Bij de invorderingstechniek wordt voor het
beginsel van de minste pijn een ruime plaats ingeruimd, hetzij
door gebruik te maken van de invordering bij wijze van inhouding, gevolgd door afdracht op aangifte, hetzij door invorde-

ring bij wijze van voldoening op aangifte. Schm6lders heeft
aangetoond dat degene die uiteindelijk de verbruiksbelasting
moet dragen, welke belasting ingevorderd wordt bij wijze van
voldoening op aangifte, slechts een vaag begrip heeft van de
daaruit voortvloeiende belastingdruk (2). De administratieve
belasting die de wetgever legt op de ondernemer die deze belasting moet innen namens de fiscus, de afwenteling van het
debiteurenrisiko en de kans op boete die de ondernemer daarbij
loopt, zal in dit hoofdstuk verder niet aan de orde komen (3).
Het welvaartbeginsel komt aan de orde in artikel 17 van de

Wet op de invordering 1845, tweede lid, dat aan de Minister
(4) toestaat uitstel van betaling van belasting te verlenen
tegen een door hem vast te stellen rentevergoeding. Het is immers in het algemeen belang dat ondernemers of andere belastingplichtigen met tijdelijke liquidatieproblemen niet worden
geforceerd te betalen ten koste van hun inkomensverwervende
capaciteit. In de bepaling van het verschuldigde rentebedrag
kan men, zo men wil, nog een bijzonder draagkrachtelement
ontdekken in die zin dat ingevolge de Interestbeschikking Invorderingswet voor aanslagen beneden f. 1200,- geen rente in
rekening wordt gebracht. Men kan deze tegemoetkoming echter
ook toerekenen aan het doelmatigheidsbeginsel. Deze laatste
beweegreden lijkt mij de dragende overweging te zijn geweest.
De rentevergoeding bij uitstel van betaling blijft verder buiten bespreking. Wel zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed aan de draagkrachtelementen van het invorderingsbeleid
(§ 11.2) en de inbreuken op de draagkracht door de onderlinge
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verschillen

de belastingplichtigen met betrekking tot
het tijdstip waarop zij belasting verschuldigd zijn.

11.2

tussen

DRAAGKRACHTELEMENTEN IN HET INVORDERINGSBELEID

Artikel 17, eerste lid, Wet op de invordering heeft aan de
Minister de mogelijkheid gelaten de belasting geheel of gedeeltelijk af te schrijven, indien de belastingschuldige niet

in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de belasting
te betalen. Ingevolge art. 1 van de Afschrijvings- en uitstelbeschikking is deze bevoegdheid voor kwijtschelding wegens onvermogen gedelegeerd aan de directeur.
Het afschrijvingsbeleid van de directeur onttrekt zich
echter aan elke waarneming. Slechts aan de hand van incidentele kwijtscheldingsgevallen kan men hiervan enig beeld krijgen.

De belastingplichtige heeft derhalve geen notie of hij voor
kwijtschelding in aanmerkinq komt. De mate waarin hij zichzelf
onvermogend acht, de mate van vertrouwdheid met de ambtelijke
procedures en de feitelijke geneigdheid om belasting te betalen, zijn factoren die bepalen of hij zich met een verzoek tot
afschrijving tot de directeur wendt. Het is wenselijk dat het

invorderingsbeleid en het afschrijvingsbeleid met een grotere
mate van openheid plaatsvindt. Met name de criteria die worden
aangelegd bij de beslissing om afschrijving te verlenen zouden
dienen te worden gepubliceerd in een ambtelijke toelichting,
bijvoorbeeld in een "Leidraad Afschrijving" naar analogie van
de Leidraad Administratieve Boeten. Automatismen in die zin
dat AOW-trekkers, ABW-genieters, etc. als zodanig afschrijving
krijgen, moeten worden voorkomen.

In sommige gevallen wordt weliswaar in formele zin geen
afschrijving verleend, doch wordt door de belastingschuldige
met sukses een beroep gedaan op de Algemene Bijstandswet. Dit
is een complicerende factor, omdat de aldus verkregen "afschrijving" op zichzelf weer inkomen oplevert en mogelijk opnieuw een belastingschuld cre@ert. Deze ongewenste cirkelgang
moet worden doorbroken. Het verdient aanbeveling belastingschulden niet via de ABW te kwijten.

Toetsing van het gevoerde invorderingsbeleid aan de Leidraad door de belastingrechte analoog aan de heroepsmogelijkheid ingevolge de wet AROB acht ik een noodzakelijke uitbouw
van de rechtszekerheid van de contribuabele.

11.3

TIJDSTIP VAN INVORDERBAARHEID VAN DE AANSLAG

Voor een qoed inzicht in de werkelijke belasting van de contribuabele is niet alleen de omvang van de belasting van belang, doch eveneens het tijdstip van de invordering. Zeker in
tijden met een hoge inflatie wordt de belastingdruk geringer
naarmate de periode die verloopt tussen het belastbare feit en
de invorderbaarheid van de belasting groter is. In een aantal
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landen worden om die reden speciale voorzieningen getroffen
(5). Deze voorzieningen zijn met name gewenst als niet alle
belastingplichtigen eenzelfde betalingsregeling hebben. Voor
de Nederlandse belastingheffing is van belang te onderkennen
dat voor zover de inkomsten zijn onderworpen aan de loon- of
dividendbelasting het pay-as-you-earn beginsel van toepassing
is. In het kader van de loonbelasting is het mogelijk bij inhouding van deze belasting rekening te houden met de persoonlijke verplichtingen, buitengewone lasten, aftrekbare giften
(6) en negatieve opbrengst van de eigen woning (7). De ingehouden bedragen dienen door de inhoudingsplichtige aan de ontvanger te worden afgedragen.
Artikel 65a Wet IB verklaart de helastingaanslagen invorderbaar op de laatste dag van de tweede maand volgende op die
van de dagtekening van het aanslagbiljet, tenzij die dagtekening ligt in het tijdvak waarover belasting wordt geheven. Dit
laatste is van belang voor de voorlopige en nadere voorlopige

aanslagen. De aanslagen voor de vennootschapsbelasting zijn
invorderbaar een maand na de dagtekening van het aanslaqbiljet. Omdat heide belastingen geheven worden na vaststelling
van de aanslag door de aanslagregelaar kan er een aanzienlijk
tijdsverschil optreden tussen het belastbare feit en de invorderbaarheid van de aanslag.

Dit tijdsverloop bepaalt mede de

omvang van de belastingdruk. Om het effekt op de contante
waarde te verkleinen is in artikel 13 AWR bepaald dat, ingeval
de grootte van de belastingschuld eerst kan worden vastgesteld
na afloop van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven,

de inspecteur volgens door de minister te stellen regels aan
de belastingplichtige een voorlopige aanslag kan opleggen tot
het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige aanslag blijft beperkt tot ten hoogste
het bedrag waarmede de aanslag vermoedelijk de in de belastingwet aangewezen voorheffingen zal te boven gaan.
Deze nader door de Minister te stellen regels laten echter
aan de inspecteur een grote beleidsvrijheid. Artikel 20, lid
1, van de uitvoeringsbeschikking AWR bepaalt:

"De inspecteur

legt een voorlopige aanslag op, indien het bedrag waarop de
aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, na verrekening
van voorheffingen en reeds opgelegde voorlopige aanslagen,
zulks naar zijn mening rechtvaardigt." Tegen zodanige aanslagen is geen bezwaar of beroep mogelijk. Men kan de inspecteur
slechts verzoeken ambtshalve vermindering te verlenen. Bij een
oneigenlijk gebruik van het instrument staat de belastingplichtige slechts een proceduremogelijkheid bij de civiele
rechter wegens onrechtmatige overheidsdaad ter beschikking.
Bij het opleggen van voorlopige aanslagen laat de inspecteur zich doorgaans leiden door de voorlopige schatting van de

belastingplichtige zelf. Bewust gemaakte te lage schattingen

worden "beloond" met een rentewinst. In het kader van de Uitstelregeling Belastingconsulenten is door de fiscus een wapen
tegen te lage taxaties ontwikkeld door een ambtshalve verhoging van de taxatie in bepaalde gevallen. Het omgekeerde ef429

fekt ontstaat indien een restitutie van belastinggelden uitblijft, omdat de inspecteur de definitieve aanslag erg laat
oplegt.

Voor de vennootschapsbelasting geldt dat een voorlopige
aanslag die wordt vastgesteld in het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, wordt gesteld op 85% percent van de belasting die over het voorafgaande tijdvak verschuldigd zou
zijn geweest, indien daarvoor het tarief toepassing zou hebben
gevonden dat geldt voor het tijdvak waarover de belasting
wordt geheven dan wel, ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag waarop de aanslag over eerstbedoeld
tijdvak vermoedelijk zal worden vastgesteld, na verrekening
van voorheffingen, lager is, op dit lagere bedrag (8). Ook
hier heeft de inspecteur dus nog een aanzienlijke beleidsvrijheid die door de belastingplichtige niet ter toetsing bij de
rechter kan worden voorgedragen. De belastingplichtige met
stijgende belastingverplichtingen krijgt naar verhouding lagere voorlopige aanslagen dan de belastingplichtige met dalende
belastingverplichtingen.
Met uitzondering van de gevallen waarin art. 17 van de Wet
investeringsrekening toepassing vindt (9) kan een voorlopige
of nadere voorlopige aanslag nimmer negatief zijn. Wanneer er
aanspraak bestaat op verliescompensatie via carry-forward kan
dit tot gevolg hebben dat de belanghebbende een aanzienlijk
renteverlies lijdt.

11.4

RENTEVERREKENING

In de zittingsperiode 1970-1971 werd het Wetsontwerp Berekening van rente inzake belastingen ingediend. In de Memorie van
Toelichting op het genoemde wetsontwerp werden de bovenvermelde onbillijkheden vermeld en werd de verwachting uitgesproken
dat ten gevolge van de voortgaande automatisering bij de belastingdienst de administratief-technische bezwaren niet meer
onoverkomenlijk behoeven te zijn. De bewindslieden merken in
de Memorie van Toelichting op:
"De voren hesproken onbillijkheden, die zowel bij de teruggaaf

als bij het vorderen van belasting uiteindelijk hun oorzaak
vinden in verschillen in heffingstechniek en in de omstandigheid dat het de belastingadministratie niet mogelijk is alle
materiile rechten op teruggaaf en alle materiole verplichtingen tot betaling onmiddellijk en voor alle betrokkenen gelijktijdig vast te stellen, zijn onvermijdelijk. Dit wil echter
niet zeggen dat in de gevolgen van die onbillijkheden moet
worden berust. Aangezien deze gevolgen - althans bil benadering - op geld waardeerbaar zijn, en het thans technisch mogelijk is deze gevolgen door middel van een renteregeling weg te
nemen, zijn de ondergetekenden van oordeel dat een dergelijke
regeling verantwoord en noodzakelijk is. Daarbij ontveinzen
zij zich niet dat het wijzigen van de tot nu toe op dit punt
gevolgde gedragslijn voor hen die thans jaarlijks rentevoor430

deel genieten, vooral in de overgangstijd een niet te verwaarlozen financitle tegenvaller kan zijn. Nu het hier gaat om een
maatregel die - hoezeer hij zelf niet als een helastingmaatre-

gel kan worden aangemerkt - tot een duidelijke winst aan
rechtvaardigheid bij de belastingheffing leidt, mag men deze
niet op een dergelijk bezwaar doen stranden" (10).
In het wetsontwerp wordt de rente zelf als belasting aangemerkt, zodat de voorschriften inzake heffing en invordering
van de belasting waarop de rente betrekking heeft, ook van
toepassing zijn voor de heffing en invordering van de rente.
Voor de inkomsten-, vermogens- en vennootschapsbelasting zal
er op globale wijze door hantering van een lagere rentevoet
rekening mee worden gehouden dat in het geldende belastingrecht de rente aftrekbaar c.q. belastbaar is. Alhoewel in het
voorgaande een pleidooi is gehouden voor de niet-aftrekbaarheid van de rente betaald over consumptief krediet, kan ik op
grond van de doelmatigheid er vrede mee hebben dat wordt gewerkt met een belastingvrije rentevergoeding.
Op grond van de bepalingen in het onderhavige wetsontwerp
zou de rentevergoeding berekend moeten worden over de periode
die verloopt tussen het einde van het belastingtijdvak en de
dagtekening van de aanslag. In het parlement is het wetsontwerp met gemengde gevoelens ontvangen. De hezwaren hadden een
sterk pluriform karakter, o.a. (11):

1) Het ontbreken van een renteregeling (ten voordele van de
ondernemer) vormt enige compensatie voor de door de contribuabele ten behoeve van de fiscus gratis te verrichten administratieve werkzaamheden;
2) het ontbreken van een renteregeling ten voordele van de belastingplichtigen die worden onderworpen aan de inkomstenbelasting, vormt een compensatie voor het wegvallen van de
voordelen die zouden optreden als de loonbelasting eindheffing is;
3) de voorgenomen regeling vormt het tegendeel van vereenvoudiging.

Slechts het laatste argument spreekt mij aan. De doelmatigheid
zou ertoe leiden dat moet worden afgezien van de renteregeling. De rechtvaardigheid vormt echter een sterk argument om

een dergelijke regeling w61 in te voeren. In 1971 heeft de
doelmatigheid gewonnen. De renteregeling heeft geen kracht van
wet gekregen. De rechtvaardigheid en de heffing naar draagkracht hebben hierdoor ook in de invorderingssfeer inbreuken
moeten accepteren, die in de macro-fiscale sfeer mogelijk weinig indrukwekkend zijn, doch in de micro-fiscale sfeer een
ernstige aantasting betekenen van het rechtvaardigheidsgevoel.
Een rentevergoedings- en betalingsregeling verdient echter
heroverweging. Omdat renteverrekening thans door de geavanceerde administratieve technieken geen problemen meer kan opleveren acht ik invoering van deze verrekening gewenst, tenzij
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de invordering voor
gesynchroniseerd.

11.5

alle

belastingplichtigen

beter

wordt

CONCLUSIES

Door het feit dat de tijdstippen waarop de diverse belasting-

plichtigen hun aanslag verschuldigd worden zo verschillend
kunnen zijn, kan de belastingdruk op belastingplichtigen met
een gelijk bedrag aan verschuldigde belasting toch verschillend zijn. Om deze reden is het gewenst rekening te houden met

renteverrekening. De sterk geautomatiseerde invordering kan
thans de uitvoeringsproblemen veel gemakkelijker het hoofd
bieden dan vroeger het geval was, hetgeen een heroverweging
voor invoering van de renteverrekening wenselijk doet zijn.
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NOTEN 11

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

W.R. Erasmus: Invordering van belastingen, 1978, pag. 9.
GUnter Schm6lders: Finanz- und Steuerpsychologie, 1970,
pag. 69.
Zie hieromtrent: J.C.K.W. Bartel: De fiscale aansprakelijkheid van de werkgever, 1979.
Ingevolge art. 2 van de Afschrijvings- en uitstelbeschikking gedelegeerd aan de ontvanger.
Voor een kort overzicht van deze voorzieningen kan worden
verwezen naar Georg Ruppe: Inflation and taxation, 1977
Generalbericht pag. 46-47. Cahiers de droit fiscal international, vol. LXIII a.
Resp. art. 16, 18, 19, 19a en art. 30 Wet LB.
Resolutie 5 november 1973, nr. B73/15850.
Art. 20, tweede lid, Uitvoeringsbeschikking AWR.
Deze bepaling betreft de mogelijkheid tot afgifte van een
verklaring met het oog op voorlopige toekenning van investeringsbijdragen en -toeslagen.

10. Wetsontwerp 10982, zitting 1970-1971, MvT, pag. 4.
11. Voorlopig verslag, wetsontwerp 10982, nr.5.
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Deel D
De maatschappelijke aanvaarding van het
draagkrachtbeginsel

Hoofdstuk 12
Afwenteling van belastingen

12.1

INLEIDING

In de algemene inleiding is er reeds op gewezen dat de belastingwetenschap me&r omvat dan een bestudering van de belastingwetten. De belastingheffing is tevens kenobject voor de
economen, bestuurskundigen en politicologen, die, mede aan de
hand van gepubliceerde inzichten van de belastingkundigen, beoordelen of de belastingheffing niet uit het spoor van de
maatschappelijke aanvaardbaarheid loopt. Zij ziin bij uitstek
geschikt om te doorschouwen of de maatschappelijke aanvaarding
van de belastingheffing slechts schijn is, omdat de lasten
door economische afwenteling, ontduiking en ontgaan van belasting elders terecht komen dan door de wetgever werd bedoeld.
In § 8.11 hebben wij reeds stilgestaan bij de stelling van
Heertje dat de bereidheid om andermans noden in de besluitvorming een beslissende factor te laten spelen, dan wel
de draagkracht in de verdeling en de voortbrenging van goede-

ren tot richtsnoer te nemen, wordt overschat. Als symptomen
noemt hij:

1) de toenemende betekenis van het officieuze circuit;

2) de toenemende betekenis van de monetaire inflatie onder
meer ten gevolge van de afwenteling;
3) afnemend internationaal vertrouwen in de nationale valuta.

J.A.J. de Vries merkt op dat de groeiende twijfel en onzekerheid over de aard en uitwerking van de afwenteling ongeacht de
vraag of deze twijfel terecht is, de waarachtigheid van de gehele belastingheffing ondergraaft, hetgeen tot belangrijke bestuurlijke en politieke problemen kan leiden (1).
Het is derhalve van belang de mogelijkheden en onmogelijkheden te onderzoeken van het fiscale instrumentarium ter realisatie van een beleid met een voldoende breed maatschappelijk
draagvlak en met eerbiediging van de individuele waarden die
de gemeenschappelijke nuttigheid overstijgen. In dit hoofdstuk
wordt daarom de afwenteling van de belastingheffing op de korrel genomen.
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12.2

HET BEGRIP "AFWENTELING"

Het afwentelingsbegrip is niet een exclusief fiscaal begrip.
In de economische wetenschap wordt over de theorie van de afwenteling gesproken als men het oog heeft op een aantal gedragingen die gericht zijn op de handhaving van de relatieve inkomenspositie van &4n economisch subject of een groep economische subjecten. Wordt in de leer van de openbare financi@n
gesproken over de belastingafwenteling, dan kan daarmee ook de
invloed worden aangeduid die van een wijziging in de belastingtarieven uitgaat op de verdeling der inkomens. Douben (2)
merkt hieromtrent op: "In de afwentelingsanalyse wordt nage-

gaan of een economisch subjekt, dat een hogere belasting te
betalen krijgt, ook de druk van die belastingverhoging zelf
volledig draagt, of dat het de druk gedeeltelijk of geheel kan
overdragen. Een kwantitatieve maatstaf voor de afwenteling
grijpt aan bij het inkomen" (3). Douben kiest hij zijn onderzoek naar de afwentelbaarheid van de vennootschapsbelasting
als maatstaf voor de mate van afwenteling de invloed die de
wijziging in de belastingtarieven uitoefent op de winstquote
in de toegevoegde waarde (4). Het afwentelingsmechanisme wordt
door Douben niet beperkt tot de primaire prijseffekten in de
vorm van voortwenteling (= prijsstijging der eindprodukten) en
terugwenteling (= prijsdaling van de diensten der productiefactoren en grond- en hulpstoffen), doch omvat tevens de reallocatie van productiefaktoren en wijzigingen in de productieen afzetstruktuur (5).
Moerland (6) definieert de belastingafwenteling als de
veranderingen in de optimum-waarde(n) van een of meer instrumentvariabele(n) die worden veroorzaakt door belastingheffing.
Hij vervolgt: "In our terminology, tax shifting may take place

through a number of economic entities, such as: the price of
output, the quantity of output, the advertising budget, etc."
In het geval de marginale kosten van alle produktiefaktoren
onveranderd blijven, spreekt Moerland van fiscale neutraliteit. In het andere geval is er sprake van niet-neutraliteit,
welke homogeen is als de marginale kosten van alle produktiefaktoren in gelijke mate worden beroerd, en niet-homogeen als
de marginale kosten van de produktiefaktoren in verschillende
mate worden beroerd. De term belastingcompensatie is door
Moerland geintroduceerd om de verandering in de winst van de
bedrijfshuishouding aan te duiden voor zover deze uit het optreden van belastingafwenteling voortvloeit (7). Moerland
heeft voor de graden van belastingafwenteling en belastingcompensatie twee elementaire modellen vastgesteld, namelijk voor
een monopolist en voor een volledig vrile mededinger (op de
verkoopmarkt) die opereert met een Cobb-Douglas-productiefunctie en die zijn inkoopprijzen van faktoren als gegeven beschouwt (8).

De diverse benaderingen
tingafwenteling tonen:
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van het vraagstuk van de belas-

1. Dat de definities van het afwentelingsbegrip zodanig worden

gekozen dat onder afwenteling van belasting een proces
wordt begrepen dat via de markt loopt. Overheveling van belastingdruk van het ene subject naar het andere buiten de
markt om door politieke pressie, voordelige "rulings" met
de uitvoerende autoriteiten, oneigenlijk gebruik, fraude
etc. pleegt men niet met de term "afwenteling" aan te duiden.
2. De afwenteling

(c.q.

van belasting kan zowel
door directe, alsook door indirecte effekten op de prijscompensatie)

vorming worden bereikt. Richard A. en Peggy B. Musgrave
merken hieromtrent op: "...the resulting adjustment must be
viewed within the context of a general equilibrium system.
This means that all the forces which bring about the final
burden distribution are interdependent, and it is difficult
or impossible to say which comes first".

3. Omtrent de maatstaf van afwenteling bestaat geen eenheid
van opvatting. Men zal bij elke auteur die over afwenteling
schrijft dienen na te gaan welke maatstaf door hem werd gehanteerd alvorens men conclusies verbindt aan de gepubliceerde uitkomsten.
4. Voor het afwentelingsonderzoek pleegt men normaliter uit te

gaan van een autonome tariefverhoging. Moerland spreekt terecht van een "modification" (10), omdat uiteraard niet alleen tariefveranderingen, doch ook wijzigingen in de belastinggrondslag het afwentelingsmechanisme in gang kunnen
zetten.

Indien ervan wordt uitgegaan dat de wetgever heeft beoogd
een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk te verwezenlijken en voorts wordt aangenomen dat de wetgever er in is geslaagd hiertoe die ideale conceptie in de wetsartikelen vast
te leggen, ligt het voor de hand dat als maatstaf van afwenteling wordt gekozen het verschil tussen de feitelijke gemiddelde belastingdruk en de theoretische gemiddelde helastingdruk,
uitgedrukt in procenten van de theoretische gemiddelde belas-

tingdruk. Desgewenst kan de afwentelingsmaatstaf op marginale
basis worden gedefiniuerd.
Andere maatstaven verhogen weliswaar het inzicht hoe de
afwentelingsketenreactie zich door het economische leven beweegt, doch geven te weinig inzicht in het ex-post-rechtvaarheidsgehalte van de belastingheffing. Douben heeft zijn onderzoek beperkt tot de afwenteling van de vennootschapsbelasting.
Moerland heeft de afwentelings- c.q. compensatiereactie onderzocht voor de meest voorkomende belastingtypen. Hij gaat daarbij uit van een model dat stoelt op de conceptie van het partiHle evenwicht. Het gehanteerde model heeft een statisch karakter, waarbij wordt verondersteld dat veranderingen in de
exogene variabelen onmiddellijk leiden tot aanpassing van de
endogene variabelen. In deze comparatief-statische analyse beschouwt Moerland de prijzen van de input als gegeven (11).

Keller heeft een proeve voor een operationeel algemeen
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evenwichtsmodel voor Nederland gemaakt (12). Om de effekten
van wijziging van belasting te becijferen voor een specifieke
situatie, is als informatie vereist:
1. beschrijving van de initiole situatie;
2. beschri jving van het "marginale gedrag" van de handelende
personen rondom de initi6le situatie;
3. beschri jving van de "marginale karakteristieken" van het
belastingsysteem rond de initiale situatie (13).

Uitgaande van een evenwichtssituatie onderzocht Keller welke
individuele gedragsreacties in gang worden gezet ter realisatie van een nieuw evenwichtspunt aan de hand van een theoretisch model. Toegespitst op het fiscale instrumentarium is een
afwentelingsanalyse mogelijk aan de hand van de marginale effekten van een exogene mutatie van het belastinginstrument. De
juistheid van de analyse staat of valt uiteraard met de realiteitswaarde van de veronderstelde gedragsvergelijkingen. In de
genoemde publicatie geeft Keller echter geen maatstaf voor het
meten van de afwenteling.
J.C.P.A. van Esch (14) beperkt het afwentelingsproces van
de belastingen in de micro-economische theorie tot de directe
prijseffekten. "In de micro-economische theorie verstaat men
onder het proces van belastingafwenteling het economisch bewegingsproces dat ontstaat wanneer een belastingbetaler poogt
het belastingbedrag via het ruilverkeer op een ander economisch subject te verhalen. Wordt b.v. een ondernemer belast,
dan zal hij door verhoging van zijn afzetprijs of door verlaging van zijn inkoopprijzen proberen zijn netto-winst op hetzelfde peil te houden. Het instrumentarium van marginale kosten en opbrengsten, van vraag- en aanbodelasticiteiten en van
marktvormen stelt in staat vrij nauwkeurig het economisch aanpassingspoces vast te stellen".
Van Esch zoekt een oplossing in de macro-economische afwentelingstheorie en duidt de reactie van de belastingplichtige op de belasting aan met de term "doorberekening". De invloed van de doorberekening van belastingen op de secundaire
categorale verdeling beschouwt hij als de macro-economische
eguivalent van de inkomensbestedingsmutaties in de micro-economische theorie. Het verschil tussen de secundaire categoriale verdeling in het geval de belastingplichtige niet actief
reageert op de belasting en in het geval hij w61 actief reageert via prijs- en inkomensmutaties, duidt hij aan met "afwenteling". Hij merkt op: "Er is slechts sprake van afwenteling, indien en voor zover de secundaire categoriale inkomensverdeling na doorberekening afwijkt van de verdeling zonder
doorberekening van de belasting" (15).
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Meeles (16) brengt de afwentelingstheorie in verband met
de vraag of de belasting komt te drukken in andere dan de be-

oogde verhoudingen. Deze benadering sluit beter aan bij de
hierboven door mij gebezigde begripsomschrijving.
Deze beknopte bloemlezing uit de Nederlandse litteratuur
toont de noodzaak aan om, sprekende over afwenteling, duidelijk aan te geven wat hieronder moet worden verstaan.
Seligman heeft de diverse vormen van belastingontwijking
op zeer verhelderende wijze in schema gebracht (17):

ESCAPE

6

REVENU TO
GOVERNMENT

1

NO RE ENUE TO
GOVERNMENT

11 1

THROUGH PROCESS THROUGH PROCESS
OF
OF
EXCHANGE
PRODUCTION

EVASION

11
SHIFTING

CAPITALIZATION
TRANSFORMATION

LEGIT MATE

6

IN EN-

TIONAL

ILLEGITZMATE

4

UNI TENTIONAL

11
SMUGGLING
OR TAX
DODGING

DETERIORATION

In dit hoofdstuk zullen onder afwenteling worden verstaan: de
"shifting", de "capitalization" en de "transformation". Belastingvermijding in de zin van "tax evasion" of "tax-avoidance",
die geschiedt buiten het marktproces om ten koste van de belastingopbrengst, zal in hoofdstuk 13 afzonderlijk aan de orde
komen.
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12.3

DE VORMEN VAN AFWENTELING VAN BELASTING

Seligman heeft een nadrukkelijk onderscheid aangebracht tussen
"escape through the process of exchange" in de vorm van
"shifting" of "capitalization" en "escape through the process

of production" in de vorm van "transformation". Seligman qeeft
het onderscheid als volgt aan: "In the case of both shifting
and capitalization, however, the taxpayer excapes the burden
of the tax trough the mediation of the process of exchange.
Without the purchase and the sale of the commodity there can
be neither shifting nor capitalization. There is, however, a

third method of escape possible, which is hased not upon
exchange, but upon production" (18). Deze derde mogelijkheid
duidt hij aan met transformation.
van
Alhoewel
Seligman
"shifting" en
mening is dat
"capitalization" in werkelijkheid aan elkaar tegengestelde begripsinhouden hebben, brengt hij deze toch onder een noemer,
omdat zij beide hun uitwerking hebben op de ruilhandel. Seligman spreekt van "capitalization" of "amortization" in het ge-

val de koper weliswaar de hogere belasting betaalt, maar de
verkoper zijn verkoopprijs een daling heeft zien ondergaan gelijk aan de contante waarde van de toekomstige belastingen die
de koper verwacht te moeten afdragen. Onder "transformation"
verstaat hij de invloed van de belastingheffing op het produktieproces. Seligman meent dat van de belastingheffing een po-

sitieve prikkel op de produktiviteit kan uitgaan, zodat per
saldo de belastingheffing soms zelfs een winstpost voor de onderneming is; "...it is none the less a fact that there have
frequently been cases where the attention of the producer was
first directed to the possibility of improving the productive
process by some new burden which started a whole branch of
industry out of its comparative lethargy and caused it to
forsake the old rut" (19). Naar mijn mening kunnen de sociaalpsychologische aspecten van de belastingheffing echter moeilijk worden gerangschikt onder het hoofd "escape through the
aanduidt met
of
Seligman
process
production".
Hetgeen
"transformation" zou ik derhalve liever willen beperken tot de
allocatie- en de substitutie-effekten in de productie.

De scheidslijn tussen afwenteling en ontwijking is niet
scherp te trekken. George F. Break (20) heeft reeds gewezen op

vooruitwenteling van de belastingdruk niet door prijsverhoging, doch door kwaliteitsverlaging bij gelijkblijvende prijs.
Hij geeft als voorbeeld dat artsen bij gelijkblijvende honoraria hun dienstverlening beperken. Deze vorm van vooruitwenteling kan nauwelijks worden onderscheiden van het verschijnsel
dat Seligman aanduidde met "kwaliteitsinflatie".
In de laatste jaren is het besef gegroeid dat het proces
van afwenteling van belasting niet beperkt blijft tot het proces van inkomensverdeling van een bepaalde periode waarin het
ene individu zijn belastingdruk wil afwentelen op het andere
individu, doch dat via inflatie de belastinglast ook kan worden afgewenteld op toekomstige generaties. De inflatie kan im442

mers de uitdrukking zijn van het geldend maken van te grote
aanspraken op het nationale inkomen door diverse bevolkingsgroepen (21) ten laste van de toekomst. Het gebrek aan bereidheid om de toegewezen belastingdruk te dragen zet een afwentelingsmechanisme in beweging dat, als het niet bij een bepaalde
groep tot stilstand kan komen, zich voortzet naar de toekomst
in de vorm van inflatie. Terecht wordt door Meeles gesteld dat
de inflatie in het kader van de belastingheffing nog teveel
als een uitgangspunt en niet (mede) als gevolg wordt beschouwd
(22).

Deze visie wordt ook verkondigd door Heertje in zijn
scherpe kritiek op de studie-Hofstra: "In het hoofdstuk over
inflatie en belastingheffing gaat het vervolgens vooral om de
gevolgen van de inflatie voor de belastingheffing. Een behandeling van de betekenis van het fiscale gebeuren voor inflatie
ontbreekt. De hier gesignaleerde witte plek is het spiegelbeeld van het achterwege blijven van een nadere beschouwing
van de inflatie uit een oogpunt van de aanbodzijde van het economisch proces. Hofstra gaat er impliciet van uit dat de inflatie belastingneutraal is en baseert daarop zijn inflatieneutrale belastingheffing. De o.i. noodzakelijke behandeling
van de wisselwerking van inflatie en belastingheffing wordt
door de opdracht van de minister van Financiin zeker niet uitgesloten." Aan deze kritiek heeft Heertje een beschouwing over
inflatie en belastingheffing laten voorafgaan, waarin het afwentelingsmechanisme als gangmaker fungeert (23).
Het afwentelingsverschijnsel kan in verband met de samenloop met inflatie niet uitsluitend in een micro-economisch model worden verklaard. Slechts de macro-economische benadering
kan een meer met de werkelijkheid overeenstemmend beeld geven
(24). De bestudering van het afwentelingsproces zal er steeds
op gericht moeten zijn inzicht te verwerven in de elkaar beconcurrerende machtsblokken in de maatschappij en de sectoren
van het maatschappelijk leven waar deze macht geldend wordt
gemaakt. In een kapitalistische samenleving zal de machtsdemonstratie gericht zijn op het marktproces. In een socialistische economie zal de afwenteling zich meer richten op de mate waarin men van de overheidsgoederen kan profiteren. In een
macro-economisch model kan uiteraard slechts een beperkt aantal aspecten in de beschouwingen worden betrokken. Zelfs een
"algemeen evenwichtsmodel" blijft slechts een parti@le studie,
omdat men onmogelijk de relevantie van de talloze andere menselijke gedragingen buiten het marktverkeer in de beschouwingen kan betrekken.
Afzonderlijke studies over het verdelingsproces buiten de
markt om zijn derhalve noodzakelijk. In Nederland wordt daar-

toe een onderzoek ingesteld naar de batenverdeling van de
overheid (25). Hier zal de aanwending van macht ten eigen bate
vooral gericht zijn op de politieke besluitvorming en niet zo
zeer op het marktgebeuren. De afwenteling die zich richt op de
verwerving van een relatief groter aandeel in de baten die de
overheid levert pleegt men echter niet onder het afwentelings443

begrip te begrijpen · Zo worden in het basismodel van Keller
bijvoorbeeld de fiscale maatregelen als exogene factoren en de
collectieve uitgaven als endogene factoren aangemerkt. De verdelingseffekten van publieke goederen en diensten kunnen dan
uiteraard niet worden geanalyseerd (26).

De vormen van afwenteling kan men derhalve niet uitsluitend micro of macro beschouwen. Beide beschouwingswijzen, afwisselend toegepast, moeten het afwentelingsbeeld completeren.
Hofstra merkt hieromtrent terecht op: "Vermijdt de macro-economische overdrachtstheorie derhalve enkele van de beperkingen
die tegen haar micro-economische zuster kunnen worden aangevoerd, dit betekent niet dat zij in haar plaats kan treden.
Beide benaderingswijzen blijven betekenis behouden. De microeconomische overdrachtstheorie geeft een zo nauwkeurig mogelijke analyse van wat gebeurt bij invoering of verhoging van
een belasting op 6dn bepaald goed, met name indien zij slechts
een bescheiden sector van de volkshuishouding bestrijkt. Zij
heeft bijzondere betekenis ten aanzien van de korte-termijn
problematiek met betrekking tot de kostprijsverhogende belastingen. Het antwoord op de vraag naar de overdrachtsmogelijkheden ten aanzien van de belastingen naar inkomens en winsten
- die door de micro-economische theorie worden ontkend - kan
slechts door de ruimere probleemstelling van de macro-economische overdrachtstheorie worden gegeven. Haar conclusies zijn
echter slechts globaal, omdat de macro-economische beschouwingen naar haar aard met individuele gevolgen geen rekening kunnen houden: zij richten zich op de categorale inkomensverdeling" (27).

12.4

AFWENTELING EN BELASTINGSOORT

Voor de afwentelingsmogelijkheden is de

gekozen belasting-

grondslag niet zonder belang. Moerland gaat na in hoeverre de
diverse belastingen neutraal zijn. De mate van fiscale (non)neutraliteit wordt uitgedrukt door de semi-elasticiteit van de
marginale kosten van een input in relatie tot enkele belangrijke kenmerken van het fiscale regime (zoals heffingspercentages of belastingopbrengst). De mate van fiscale (non)neutra-

liteit kan voor de verschillende inputs verschillend zijn.
Moerland spreekt van homogene (non)neutraliteit als de graden
van (non)neutraliteit ten opzichte van alle input gelijk zijn.
Het huidige type vennootschapsbelasting (corporate income tax)
is blijkens de uitkomsten van het partiMle model van Moerland
positief niet-neutraal met betrekking tot de kosten van kapitaal en neutraal met betrekking tot de arbeidskosten. De vennootschapsbelasting is derhalve een niet-homogene niet-neutrale belasting. Een loonsombelasting is niet gekoppeld aan een
gedragsvariabele en heeft derhalve een neutraal karakter.
Voor de fiscale (non)neutraliteit is de aard van de produktie en die van de vraag- en aanbodfunctie niet van belang.
Voor de belastingafwenteling en belastingcompensatie is dit
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echter anders. Moerland heeft, zoals werd opgemerkt, de afwentelings- en compensatie-effekten onderzocht voor twee typische
ondernemingen, te weten: de monopolistische onderneming en de
onderneming die bij volledige mededinging op de verkoopmarkt
opereert met een Cobb-Douglas-produktie-technologie en die
haar inkoopprijzen van faktoren als gegeven beschouwt. Overeenkomstig de verwachtingen blijkt een belastingverhoging te
leiden tot een stijging van de verkoopprijs, en tot een daling
van het produktieniveau en daling van de winst. De mate waarin deze veranderingen plaatsvinden wordt bepaald door de
schaalelasticiteit van de produktie en (voor een monopolist)
door prijselasticiteit van de vraag (28).
Van Esch is van mening dat wegens het feit dat het netto
rendement van de kapitaalgoederenvoorraad niet daalt bij stijging van het tarief van de winstbelasting de veronderstelling
gewettigd is dat de ondernemers in staat zijn op adequate wijze op de belasting te reageren (29) . Douben stelt: "De tot heden beschikbare gegevens wettigen de indruk dat de vpb-verhoging niet volledig op de winsten der naamloze vennootschappen

heeft gedrukt, maar voor een deel is kunnen worden afgewenteld" (30).

Ten aanzien van de goederenbelasting is de traditionele
stelling dat de goederenbelasting op de consument drukt vooral
door J.F. Due verdedigd. De afwentelbaarheid van de produktiebelasting en verbruiksbelasting is reeds in 4 3.5 aan de orde
geweest.
De faktorenbelasting kan leiden tot substitutie van belaste produktiefaktoren door onbelaste produktiefaktoren. De sociale verzekeringspremies kan men beschouwen als een specifieke faktorenbelasting. Vooral wanneer de investeringssubsidies
worden beschouwd als negatieve faktorenbelasting kan beter
worden begrepen dat de afwenteling het karakter kan aannemen
van uitstoot van - relatief zwaar belaste - arbeidskracht door
- relatief minder zwaar belaste - kapitaalgoederen.
Keller heeft op basis van het in 6 12.2 genoemde algemene
evenwichtsmodel het effekt van een aantal belastinginstrumen-

ten, zijnde diverse belastingen met een verschillende heffingsgrondslag, onderzocht onder invloed van een wijziging van
de belastingdruk. Hij heeft de belastinginstrumenten zodanig
gekozen dat zij grotendeels overeenkomen met de meest belangrijke belastingen in de Westerse wereld. Hij laat 11 belastinginstrumenten beurtelings een tariefsverhoging van 1% ondergaan (bijvoorbeeld van 4% naar 5%). Omdat de resultaten bij
helastingveranderingen in het genoemde model lineair zijn,
kunnen we de verschillende instrumenten gemakkelijk combineren
door uit te gaan van gewogen gemiddelden. Tabel 12.1 geeft het
effekt aan dat de verhoging van een bepaald belastinginstrument met 1 punt heeft op de marktprijzen van een achttal goederen. In deze tabel worden de netto marktprijzen aangegeven.
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Deze wijken soms af van de marktprijs in verband met de autonome tariefsverhoging. In de tabel wordt het direkte effekt
van de verhoging door een asterisk aangegeven. Deze tabel is
ontleend aan Keller (31). De prijsmutatie "imports" impliceert
een mutatie in de wisselkoersverhoudingen, ervan uitgaande dat
het buitenlandse prijspeil ongewijzigd blijft (zie tabel
12.1).

Tabel 12.1: Veranderingen in netto marktprijzen (in %) na een
wijziging in de belasting met &6n punt:

Tax on

Food

:

Tax instrument:

(1)

Durables

Services

(2)

A. Changes in market prices (in

(3)

%)

Cap.

Im-

goods

ports

(4)

(5)

Unsk.
labor
(6)

Skill.
labor
(7)

Labor

Capit. Corpor. Lumpincome income sum

(8)

(9)

(10)

(11)

after a one-percentage point change in tax

Food

.001

.001

.001

-.002

.018

.002

-.002

.000

:001

-.016

.003

Durabels

.002

.001*

.002

-.002

.068

.004

-.002

.002

:001

.038

.006

Services

-.003

:001

-.003*

.004

-.073

-.005

.003

-.002

.002

-.020

-.008

.001

.000

.002

-.005*

.100

.002

-.003

:001

-.002

.028

.000

-.054

-.028

-.044

-.068*

.022

-.033

-.196

.288*

-.042

-.045

.696

Capital goods

Unskilled labor

.016

-.344

-.109*

.041

-.077*

.168

.082

.106

.093

.141

.365

Capital services

-.003

.009

.000

-.034

-.607

-.014

-.008

-.022

-.002* -.085* -.017

Imports

-.002

-.003

.006

-.030

-.009

-.010

-.019

-.006

Skilled labor

.406*

.004

-.030

*) Changes in net prices of taxes agents differ from indicated values by +1% (demand) or -1% (supply)

Deze belastingverhoging leidt uiteraard tot een overeenkomstige verandering in de totale belastingopbrengst. Ervan uitgaande dat het direkte effekt van bijvoorbeeld de lump-sum tax tot

afgeleide effekten aanleiding geeft, kan worden waargenomen
dat deze belastingverhoging weer wordt herverdeeld ten gevolge
van de aanpassing aan veranderde prijzen en hoeveelheden en
tenslotte voor de belastingopbrengst zelf. Keller heeft deze
effekten nader onderzocht en de overeenkomstige veranderingen
in de totale belastingopbrengsten berekend, uitgedrukt in %
van het nationale inkomen, op basis van de data uit 1973 (32):

Tabel 12.2: Verhoging van de belastingopbrengst uitgedrukt in
% van het nationale inkomen bij een verhoging van
het belastingtarief met 6&n punt:
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
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Food
Durables
Services
Cap. goods
Imports
Unsk.labor

0,174
0,233
0,286
0,210
0,489
0,274

Skill.labor
Labor
(9)
Cap.income
(10) Corp.income
(11) Lump sum

0,117
0,391
0,127
0,008
0,087

(7)
(8)

De belasting op importgoederen en diensten blijkt de grootste
belastingelasticiteit te hebben; de vennootschapsbelasting de
kleinste. Opmerkelijk is ook het lage cijfer voor de belasting
op geschoolde arbeidskracht.
Vervolgens meet Keller de directe lasten, uitgedrukt als
een percentage van het nationale inkomen, voor de verschillende huishoudingen, te weten: de overheidssector, de gezinnen
met laag inkomen, de gezinnen met hoog inkomen en de buitenlandsector. De ci jfers voor deze huishoudingen zijn rechtstreeks ontleend aan de nationale rekeningen. De overheidshuishouding omvat de centrale overheid, de sociale verzekeringsfondsen en andere overheidslichamen. De sector buitenland
correspondeert met de lopende rekening. Een positieve last
voor de buitenlandse huishouding komt overeen met de "invoer"

van welvaart uit het buitenland, dat wil zeggen dat Nederland
een sterke handelspositie heeft verworven en daardoor in staat
is een gedeelte van de lasten af te wentelen op het buitenland. In onderstaande tabel worden degevolgen aangegeven van
een belastingverhoging met 6dn punt (32): (zie tabel 12.3).
Tabel 12.3: Verandering in de marginale directe belastingdruk
in % van het netto of het nationale inkomen bij
belastingverhoging per belastingsoort met e&n
punt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6}

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Corresponding marginal burdens (direct-, in % of net income)
-.294

-.345

-.476

-.147

-.995

-.445

-.244

-.689

-.255

-.032

-1.946

"

.118

.080

-085

-.006

-.190

.293

-.121

.172

-.038

.021

.460

High-income"

-.024

.110

.179

.203

-.020

-.273

.496

.223

.300

.056

.579

National burden

-.010

-.011

-.024

.010

-.337

-.008

-.008

-.016

-.011

.017

-.070

Foreign househ.

.002

.002

-.008

.025

.564

.008

.008

.016

.004

-.000

.024

-.010

-.011

-.027

.024

-.010

-.003

-.003

-.006

.008

.016

-.055

Public housh.

Low-income

Aggregate burden

Omdat een belastingverhoging met &6n punt zwaarder weegt
bij die belastingen die een brede grondslag hebben, wordt het
verschil in de effekten op de belastingdruk van de diverse belastingen vertekend. Keller heeft derhalve de effekten gewogen
in de verhoudingen die nodig zijn om de overheidsconsumptie
met 1% te laten stijgen. Om deze stijging te bewerkstelligen
moeten de respektieve mutaties in de belastinginstrumenten bedragen:
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Food
Durables
Services
(3)
(4)
Cap.goods
Imports
(5)
Unsk.labor
(6)
Skill.labor
(7)
Labor
(8)
(9)
Cap.income
(10) Corp.income
(11) Lump sum

3,401
2,897
2,101
6,795
1,005
2,246
4,102

(1)
(2)

1,451

3,925
31,250
0,514

Tabel 12.3 gecorrigeerd naar deze gewichten levert de uitkomsten uit tabel 12.4 op:

Tabel 12.4: Verandering in de marginale directe belastingdruk
in % van het netto of nationale inkomen bij belastingdrukverhoging, voldoende om 1% extra overheidsbesteding mogelijk te maken:

Food

Public household

Low income househ.
High income

"

National burden
Foreign househl.

Aggregate burden

Durables Services

-1.000 -1.000

unsk
ports labour

skilled
labour

labour

-1.000 -1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0.179 -0.043

-0.191

-0.658

-0.496

Cap.g.im-im_

capit.
income

corpor. lumpsincome sum

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0.250

-0.149

-0.653

-0.236

0.402

0.231

-0.083

0.320

0.377

1.381

-0.020

-0.612

2.035

0.324

1.177

1.723

0.298

-0.035 -0.033

-0.049

0.063

-0.339

-0.019

-0.030

-0.024

-0.041

0.516

-0.036

0.005

-0.016

0.173

0.567

0.018

0.032

0.023

0.016

-0.008

0.012

-0.032 -0.050

-0.059

0.163

0.010

-0.008

-0.013

-0.013

-0.032

0.511

-0.028

0·005

Uit bovenstaande cijfers moet de conclusie worden getrokken dat de afwenteling in het algemeen niet zo groot is. De
mate van afwenteling wordt i.c. afgelezen aan de mate waarin
de netto-prijs van het belaste goed een stijging ondergaat.
Sterke afwentelingstendenzen zijn waarneembaar bij belastingheffing op de import ( 0,406% prijsverhoging van de importgoederen bij 1% belastingverhoging) en de "labor tax " (0,288% van

1% belastingverhoging wordt in de prijs van de diensten van
het geschoolde personeel doorberekend). In sommige gevallen is
zelfs spake van "negatieve afwenteling", waarvan de "unskilled
labor" het duidelijkste voorbeeld is. De overige effekten op
het economische leven van een belastingverhoging worden door
Keller als volgt in kaart gebracht (zie tabel 12.5) (33):
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Tabel 12.5.

Overige gevolgen van een belastingverhoging voor een toename
van de overheidsbesteding met 116 van het nationale inkamen

FOOD

DURABLES

SERVICES CAP.

IMPORTS

GOODS
(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

UNSKILL. SKILLED
LABOUR
LABOUR
(6)

LABOUR

CAP.
INCOME

(7)

(8)

(9)

(32)

CORPOR.
INCOME

(10)

UIMP
SUM

(11)

Corresponding change in aggregate household demand (or supply), in I

Food

-

.310

-

.006

.021

.110

-.566

-.091

.002

-.058

-.020

.555

-.053

Durables

-

.057

-

.396

.062

.125

-1.459

-.'32

-.024

-.094

-.039

-2.715

-.078

Services

-

.072

.015

.518

.724

-.553

-.149

-.067

-.120

-.109

.896

-.126

Capital goods

.258

.561

.606

-5.318

.275

-.042

-.667

-.263

-.232

-1.789

-.046

Unskilled labor

.001

-

.015

-

.031

-.630

-.183

-.029

-.243

-.105

-.151

-.071

-.057

.378

-

.188

-

.150

-1.005

-.420

-.566

-.005

-.367

-.024

-.111

-.286

Capital services

- .104

-

.055

-

.117

-*138

-.123

.115

-.091

-.107

-.083

-3.628

-.091

Imports

-

-

.028

-.024

-.459

-1.388

-.058

-.090

-.069

-.053

-.422

-.043

Skilled labor

-

.027

-

Corresponding change in output levels of firms, in %
Food

-

.293

- .003

.022

.021

-.541

-.093

-.013

-.065

-.026

.407

-.055

Durables

-

.004

-

.134

.138

-1.069

-.845

-.115

-.175

-.136

-.090

-2.459

-.077

Services

-

.068

-

.006

.249

.006

-.538

-.123

-.113

-.120

-.102

.385

-.100

.404

-3.889

.159

-.063

-.510

-.221

-.192

-2.658

-.060

Capital goods

.162

.387

-

Voor een verdere analyse van deze gegevens moet worden
verwezen naar Keller. Opmerkelijk is echter dat belastingheffing in de vorm van een vennootschapsbelasting, in tegenstelling tot hetgeen in vroegere publikaties (34) werd beweerd,
eerder leidt tot een negatieve afwenteling dan tot een positieve afwenteling. Het produktieniveau wordt door een dergelijke belasting sterk aangetast. Het verschil in afwentelingsmogelijkheden van het laag en hoog gekwalificeerde personeel,
(resp. -/- 0,068% en + 0,288% bij stijging van het tarief van
de loonbelasting met 1%) doet de vraag rijzen of de tariefstructuur op de afwentelingsmogelijkheden nog een speciale invloed kan uitoe fenen. Keller hee f t deze vraag in de hierboven
aangehaalde studie niet expliciet beantwoord.
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Bij de interpretatie van de uitkomsten van zijn afwentelingsonderzoek dient men voor ogen te houden dat deze geen
ruimere gelding kunnen hebben dan het gebied dat wordt begrensd door de randvoorwaarden. Zo heeft Keller niet in de beschouwingen betrokken : inflatie, werkloosheid, onzekerheid en
groei (35). Om deze reden kan de conclusie met betrekking tot
de afwentelbaarheid van de vennootschapsbelasting niet zonder

meer vergeleken worden met de conclusie van Douben dienaangaande, omdat Douben in zijn macro-economische afwentelingstheorie de economische groei w61 heeft ingebouwd (36). Ook
kwaliteitsvermindering als afwentelingsvorm kan in de modellen
nauwelijks tot uitdrukking worden gebracht.

12.5

PROGRESSIE EN AFWENTELING

onderhavige studie is met name gericht op de progressie in
de inkomstenbelastingheffing als uitvloeisel van het draaqkrachtbeginsel, zodat nadere aandacht moet worden besteed aan
de vraag of de progressie in het tarief van de inkomstenbelasting de afwenteling stimuleert, afremt of onverlet laat. Het
is echter uitermate hachelijk om op dit terrein uitspraken te
doen die wetenschappelijk verantwoord zijn. Veel beweringen
worden gekenmerkt door hun intuitieve karakter. C. Goedhart
De

merkt in zijn opstel "Enkele facetten van de belastingprogressie" (37) op: "De lichtelijk beklemmende vraag doemt op, of de

wetgever met het hanteren van progressieve belastingtarieven
wellicht niet veel meer kan bereiken dan het scheppen van illusies, ten koste van frustratieverschijnselen. Voor zover
progressie heeft geleid tot compenserende aanpassingen van de
bruto geldinkomens, berust de bevrediging van sociale gerechtigheidsgevoelens op gezichtsbedrog en kan men zich afvragen,
of de maatschappelijke waarde van het koesteren van die
herverdelingswaan opweegt tegen de maatschappelijke offers aan
inspanning, bewerkstelligd door hoge marginale tarieven".
Meeles komt in zijn rede "Inflatoire belastingheffing" tot
de conclusie dat als gevolg van de hoogte van de tarieven van
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting deze belastingen
een veel sterkere inflatiebevorderende factor vormen dan de
zogenaamde "kostprijsverhogende" belastingen, mede omdat als
gevolg van het optische effekt van de hoge inkomstenbelasting
het ontgaan van belasting wordt bevorderd. Dit ontgaan betekent dat de belasting welke men materieel op anderen afwentelt, doch waarvoor men formeel als afdrachtplichtige jegens
de overheid optreedt, de overheid niet bereikt. Uiteraard
leidt dit verschijnsel weer tot aanvullende belastingverhoging, waardoor opnieuw een spiraal-beweging optreedt welke de
inflatie vergroot (38). Meeles voert in de genoemde rede een
groot aantal auteurs ten tonele die allen van mening zijn dat
het uitgangspunt van de niet-afwentelbaarheid van de directe
belastingen zijn waarde heeft verloren (39).
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Een ander

geluid wordt vernomen bij Karl HMuser.

Deze

stelt nadrukkelijk: "Eine allgemeine Steuer vom Einkommen oder
ist
eine
auch
also
Kdrperschaftsteuer
vom Gewinn
unuberwSlzbar, sofern die Zensiten nach Maximierung ihres
Gewinns streben" (40). HNuser verstaat onder de afwenteling de
verlegging van het belastingoffer van de ene belastingplich-

tige naar de andere, waarbij de afgeleide effekten (excess
burden) buiten aanmerking blijven. De conclusie van HMuser
ligt echter reeds logisch in zijn definitie van het begrip
"afwenteling" en de gemaakte vooronderstelling dat elke onderneming streeft naar winstmaximalisatie besloten. "Jede
Preistheorie, die dem Prinzip der Gewinnmaximiering genugt,
fuhrt mit Notwendigkeit zu dem Ergebnis, daB allgemeine
Steuern vom Einkommen oder vom Gewinn nicht uberwHlzbar sind"
(41). Om deze reden heeft de theorie van HMuser veel actualiteitswaarde verloren. Het streven naar winstmaximalisatie
heeft immers zijn grenzen bereikt. Betrekt men slechts het on-

middellijke effekt in het begrip "afwenteling", dan is het
beeld uiterst onvolledig en voegt het geen mogelijkheden toe
aan de oplossing van het afwentelingsprobleem.
Zoals in § 12.3 werd opgemerkt concludeert Keller tot een
vrij geringe mogelijkheid tot afwenteling. Deze uitkomst, die
ondersteuning kan geven aan het gebruik van de progressie als
inkomenspolitiek instrument, verdient nadere aandacht. Omdat

Keller het streven naar winstmaximalisatie als basisgegeven
neemt en van de economische groei abstraheert, kan men zich
afvragen in hoeverre in zijn model eveneens de niet-afwentel-

Keller betrekt echter
baarheid is
"binnen-gedefinieerd".
i.t.t. H user ook de mutaties in de allocatie van goederen en
produktiefaktoren in de beschouwing en overziet het afwentelingsprobleem over een langere periode. Bekijkt men de resultaten van een belastingverhoging in het "general equilibriummodel" van Keller, welk model een comparatief-statisch karakter heeft, dan vragen de belastingdrukmutaties tussen "lowincome households" en "high-income households" evenwel bijzondere aandacht (zie tabel 12.4).

Alhoewel Keller in het model niet expliciet de gevolgen
van het progressieve tarief heeft ingebouwd, levert het gemaakte onderscheid tussen huishoudingen met een hoog inkomensniveau (geschoolde arbeid) en een laag inkomensniveau (ongeschoolde arbeid) met respectieve hoge en lage marginale tarieven voor de inkomstenbelastingen wel aanknopingspunten op voor

een beter inzicht in de afwentelingsmogelijkheden onder een
progressief tarief. Bij het trekken van conclusies moet men
zich evenwel realiseren dat de gedragsvergelijkingen van de
onderscheidene huishoudingen gebaseerd zijn op het bestaande
niveau van de belastingdruk, welke gedragsvergelijkingen door
grote mutaties van de belastingdruk een wijziging in de opbouw
Keller heeft zijn afwentelingsonderzoek
toegespitst op relatief kleine wijzigingen van de belasting-

kunnen

ondergaan.

druk. Men mag zijn conclusies niet zonder meer extrapoleren
voor relatief grote mutaties. Voorts moet in de beschouwingen
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worden betrokken dat Keller uitgaat van een belastingverhoging
ter vergroting van de overheidsconsumptie. Daarnaast kan een
belastingverhoging ook bestemd zijn ter vermindering van de
netto overheidsschuld of ter financiering van uitgaven die tevoren uit andere belastingen werden gedekt, hetgeen inhoudt
dat het belastingstelsel wordt gewijzigd zonder dat de belastingdruk daardoor verandert (42). Deze beperkingen in aanmerking nemend en uitgaande van de overige vooronderstellingen in
zijn model kan men, uitgaande van tabel 12.4, een progressief
tarief zien als een proportionele belasting op arbeid, gecombineerd met een extra belasting op geschoolde arbeidskracht ·
In tabel 12.4 kan men aflezen dat een extra belasting op geschoolde arbeid, nodig om de overheidsconsumptie met 1% van
het nationale inkomen te doen stijgen, leidt tot een marginale
belastingdrukverhoging van de hoge inkomensgenieters van
2,035% en tot een drukverlaging voor de lage inkomensgenieters
van 0,496% van het nationale inkomen. Deze uitkomst wijst in
de richting dat de progressieve tarieven minder gemakkelijk
kunnen worden afgewenteld dan vaak intuYtief wordt gesteld.
Wordt deze uitkomst echter vergeleken met de ontwikkeling
van de inkomensongelijkheid van de laatste drie decennia, dan
rijzen weer nieuwe vraagtekens. Pen en Tinbergen (43) merken
op: "In de jaren zestig en zeventig is de belastingdruk en
vooral de druk van de sociale premies wel toegenmomen, maar
dit heeft waarschijnlijk weinig extra nivellering opgeleverd.
Ook de lagere inkomens hebben immers meebetaald aan de sociale
zekerheid, en de druk van de inkomstenbelasting rust thans ook
op bescheiden inkomens. Dat het fiscale instrument in de laatste decennia niet noq sterker nivellerend is gaan werken dan
het in de jaren vijftig al deed, is een bron van teleurstelling voor veel mensen die de ongelijkheid sneller willen doen
verdwi jnen".

Goedhart maakt in zijn beschouwing over de afwenteling onderscheid tussen drie mogelijke bestemmingen van de belastingopbrengst, te weten: 1) ter financiering van extra overheidsuitgaven, 2) ter vermindering van de netto overheidsschuld of
3) ter financiering van uitgaven die tevoren uit andere belastingen werden gefinancierd. Voorts stelt Goedhart: "Daar de
beinvloeding van de nationale bestedingen blijkt uiteen te 10pen al naar gelang van de monetaire reacties op de belastingheffing, de conjuncturele toestand (in het bijzonder de werkgelegenheid) en de structurele toestand van de volkshuishouding, is het noodzakelijk, in het kader van de macro-economi-

sche analyse van de afwentelingsmogelijkheden tevens duidelijk
te onderscheiden tussen verschillende veronderstellingen met

betrekking tot de monetaire reacties en de conjuncturele en
structurele omstandigheden, waarin de belastingheffing plaats
vindt" (44).

-

Uitgaande van de belastingheffing ter financiering van extgaven, een daarmee samenhangende monetaire expansie en
ierend van de internationale betrekkingen, komt Goedhart
k de volgende conclusies (45) : "Anders dan de micro-

economische afwentelingstheorie leert in het kader van een
parti6le evenwichtsanalyse, volgt uit de macro-economische
analyse dat - ook onder handhaving van de hypothese van het
streven naar winstmaximering - winstbelastingen afwentelbaar
van
Zijn, althans nominaal, mits door de heffing en bestemming
geYnduwordt
e
expansi
re
monetai
e
adequat
de belastingen een
ceerd.

De opwaartse druk op het prijsniveau, waarmede afwentelingsnaar gelang een groter deel
pogingen gepaard gaan, is sterker
de overheid wordt bestemd
door
ngsten
ngopbre
belasti
van de
van produktiefactoren van
eling
overhev
r:
voor factor-transfe
dsapparaat.
overhei
het
naar
sector
liere
particu
de
Voor de afwentelbaarheid van kostprijsverhogende belastingen
smaakt het geen verschil of "full employment" dan wel werkloo
nbeinkomste
van
heid wordt verondersteld. De afwentelbaarheid
lasting is daarentegen gebonden aan de aanwezigheid van "full
waarin vergroting van
employment" of althans van een situatie
de totale effectieve vraag een stijging van de beloningen van
schaarse produktiefactoren uitlokt. Bij een omvangrijke mate
van onderbezetting van het produktie-apparaat ontbreekt de afwentelbaarheid van inkomstenbelastingen, zolang de eventueel
geinduceerde monetaire expansie alleen een expansief effect op
produktie-volume en werkgelegenheid maar geen prijseffect
heeft".
Indien de internationale gevolgen in de beschouwingen worden
betrokken blijkt over het algemeen de afwentelingsmogelijkheid
subin de consumptieprijzen te worden beperkt door mogelijke
prijsver
e
stitutie-effekten wegens de internationaal ongelijk
houdingen en door afnemende binnenlandse bedrijvigheid.
Ten aanzien van de belastingheffing ter vermindering van
afwende netto overheidsschuld concludeert Goedhart: "dat van
t de
ongeach
zijn,
kan
sprake
teling via prijsverhoging geen
exe
monetair
een
aard van de betrokken belastingen, daar ook
leven
bedrijfs
het
van
beroep
pansie of een vergroting van het
op de kapitaalmarkt tot niet meer kan leiden dan het stuiten
geof voorkomen van een continu deflatieproces en daarmede
den
scheppe
en
rhoging
paard gaande prijsdalingen; voor prijsve
lingsafwente
enige
De
ruimte.
geen
en
ze compenserende invloed
moqelijkheid die in ..(deze).. gevallen denkbaar is, kan zich
ng tevoordoen indien en voor zover een door de belastingheffi
loontrek
de
van
itie
marktpos
de
weeg gebracht deflatieproces
van
teling
terugwen
waardoor
,
verzwakt
arkt
arbeidsm
de
kers op
ar
belastingen door ondernemers op de nominale lonen denkba
uitzonhoge
de
tot
echter
wordt. Ook die mogelijkheid behoort
deringen gezien het georganiseerde verzet tegen verlaging van
de geldlonen" (46).
Met betrekking tot de mogelijkheid van een personele inkomensherverdeling door een wijziging van de belastingstruktuur
concludeert Goedhart: "dat in de meeste meer ontwikkelde
volkshuishoudingen pogingen tot wijziging van de personele in-

komensverdeling via belastingprogressie in zeer belangrijke
die
mate ongedaan worden gemaakt door afwentelingsreacties,
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via de nivellering van de bruto inkomens een tendentie in de
richting van herstel van de vroegere redle personele inkomensverhoudingen in het leven roepen" (47).
12.6

Over

CONCLUSIES

de afwentelbaarheid van belastingen bestaat

nog geen

communis opinio. Naast het probleem te komen tot een eenduidige begripsafbakening die een babylonische spraakverwarring
moet oplossen, is een zodanige synthese nodig tussen de microeconomische en de macro-economische afwentelingstheori
eon dat
op het vlak van de personele inkomensverdeling conclusies kunnen worden getrokken die niet al te zeer worden begrensd door
de gemaakte vooronderstellingen van de partidle micro-economische henadering. Anderzijds mogen de conclusies uit de
macroeconomische afwentelingstheorie niet blijven steken in categoriale inkomenseffekten. Zij moeten kunnen worden uitgedrukt in
effekten op de personele inkomensverdeling.
Het algemeen-evenwichtsmodel van Keller lijkt daartoe goe-

de mogelijkheden te bieden. Het is echter noodzakelijk een

aantal aspecten, zoals inflatie, werkloosheid, onzekerheid,
economische groei, wijzigingen in de aanbodstruktuur van arbeid (kortere werkweek, 5-ploegensysteem, vervroegde pensionering), kwaliteitsverandering (b.v. kortere consulten, langere
wachttijden etc.) en de vermaatschappelijking van de onderneming, nader in de beschouwingen te betrekken. Uiteraard blijft
het echter steeds arbitrair op welk moment een endogene variabele als constante in een model wordt ingebouwd. Intuitie en
wetenschapsbeoefening is daarom ook niet elkaars tegengestelde. Veelal is de intuYtie het begin van het bewijs. De wetenschapper moet zich mede door zijn intuYtie laten leiden, doch

ik heb het gevoel, dat op het gebied van het afwentelingsvraagstuk, en met name wat betreft de rol van de progressie
daarin, de uitspraken te zeer eenzijdig door deze intuitie
worden bepaald. Vanuit de intuYtie kan men zich wel kritisch
opstellen ten aanzien van het in de wetenschap gemaakte verschil in afwentelbaarheid van de direkte en indirekte belastingen, omdat vanuit de intuitie een dergelijk onderscheid onverklaarbaar is (48).
Ervan uitgaande dat het de wetgever wenselijk voorkomt de
belastingheffing naar draagkracht te doen geschieden en aannemende dat hij daartoe ook een trefzekere belastingwetgeving in

het leven heeft weten te roepen, stuit men hier op een fnuikende onzekerheid over de (mate van) afwenteling. Deze onzekerheid leidt ertoe dat op politiek terrein het huidige heffingssysteem een speelbal wordt van concurrerende belangengroepen (49), wier belang het is Of de niet-afwentelbaarheid,
Of de w&1-afwentelbaarheid te overdrijven. Verdere studie op
dit gebied kan de maatschappelijke harmonie ten goede komen,
omdat de feitelijke belastingdruk beter kenbaar wordt, tenzij
de "harmonie" met deze grotere kenbaarheid niet
gediend is,
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voorbeeld omdat zou kunnen blijken dat inzicht bestaande mythen omver stoot, waarvan de ene bevolkingsgroep zich heeft
bediend om de andere uit te buiten. In dat geval zou de be-

wustwording van deze situatie in meer of mindere mate tot
maatschappelijke onrust leiden.
De afwenteling van de belastingdruk werd aangeduid als een
symptoom van de vitale niet-aanvaarding van de belastingwet.
Deze stelling is evenwel niet omkeerbaar. De afwezigheid van
afwenteling behoeft immers geen vitale aanvaarding te impliceren, omdat het zou kunnen zijn dat domweg de mogelijkheden tot
afwenteling hebben ontbroken. Het ongenoegen kan zich ook ontladen in andere vormen van belastingontwijking dan die in het

economische leven werkzaam zijn. Hierna zal aan deze andere
vormen van vitale niet-aanvaarding aandacht worden besteed.
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Hoofdstuk 13
Juridische ontwijking van belastingheffing

13.1.

INLEIDING

In hoofdstuk 12 is uiteengezet dat een beperkte vitale aanvaarding van het draagkrachtbeginsel kan leiden tot een proces
van afwenteling van de belastingdruk van de relatief machtige
groeperingen in het economische leven op de zwakkere geledingen. Daarnaast en daarenboven bestaat nog de mogelijkheid van
een soortgelijk afwentelingsmechanisme in de juridische sfeer.
Dit kunnen zowel legale als illegale afwentelingsreacties
zijn. Zou men deze afwentelingsvormen sociologisch benaderen
dan zijn deze drie varianten gelijkwaardige uitdrukkingsvormen

van een te beperkte vitale aanvaarding. Strafrechtelijk beschouwd neemt de illegale variant van de juridische afwenteling een bijzondere positie in, omdat deze als individueel
verwijtbaar wordt gediskwalificeerd en kan leiden tot strafrechtelijke sancties.
Omdat de juridische afwenteling zich in vele
gevallen ma-

nifesteert in een constructie die erop is gericht de belastingsouvereiniteit van de binnenlandse wetgever te ontvluchten
door buitenlandse activiteiten op touw te zetten, zal eerst
het vraagstuk van de afbakening van de belastingsouvereiniteit
tussen de diverse staten aan de orde worden gesteld. Vervolgens zullen de diverse moqelijkheden tot juridische afwenteling op het internationale vlak nader worden bezien. Aan deze
problematiek is een uitvoerige studie gewijd door B. Bracewell-Milnes en M.A. Wisselink. Deze auteurs hebben dit verschijnsel

als

volgt

gedefinieerd

(1) :

"

International

tax

avoidance is the reduction or annihilation of tax liability
through the movement or non-movement of persons (individual or
legal) or of bodies without separate legal personality or of
funds (moneys or other assets) across tax boundaries by legal
or legitimate methods".

13.2

REGELINGEN TER VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING

De belastingheffing naar draagkracht richt zich primair op de
binnenlandse belastingplichtige die in Nederland voor zijn wereldinkomen in de belastingheffing wordt betrokken op basis
van het woonlandbeginsel. Voor de buitenlandse belastingplich458

tige geldt in Nederland slechts een beperkte belastingplicht.
Het voorwerp van deze beperkte beperkte belastingplicht voor
de buitenlandse belastingplichtige is het binnenlands belastbare inkomen. Hoofdstuk III Wet IB omvat de bepalingen die betrekking hebben op het binnenlandse belastbare inkomen. Deze
belasting wordt geheven op grond van het bronlandbeginsel. De
belastingheffing van de buitenlandse belastingplichtige geschiedt weliswaar tegen een progressief tarief, doch is niet
als een heffing naar draagkracht te kwalificeren, omdat
slechts een gedeelte van het inkomen van de buitenlandse belastingplichtige in de heffing wordt begrepen, omdat hem
normaliter geen aftrek wordt verleend voor de draagkrachtsverminderende uitgaven en omdat hem slechts in bepaalde gevallen
aftrek wordt verleend van de belastingvrije som (art.53, lid
2, letter b, Wet IB).
Het naast elkaar hanteren van het woonplaatsbeginsel en
het oorsprongslandbeginsel leidt internationaal uiteraard tot
dubbele belasting. Deze dubbele belasting wordt zoveel mogelijk uitgebannen door unilaterale, bilaterale of multilaterale
(2) regelingen. In de fiscale praktijk kan men diverse methoden ter voorkoming van dubbele belasting aantreffen. De basisvormen zijn:

a) de vrijstellingsmethode: een buitenlands inkomensbestanddeel wordt niet in het helastbare inkomen begrepen;
b) de aftrekmethode: buitenlandse belasting wordt als kostenpost aangemerkt voor de berekening van het belastbare inkomen;

c) de creditmethode: buitenlandse belasting mag worden verrekend met de verschuldigde belasting over het totale wereldinkomen;

d) de evenredigheidsmethode: op het over het wereldinkomen
verschuldigde belastingbedrag wordt een aftrek wegens elders verschuldigde belasting verleend, welke aftrek wordt
bepaald naar rato van het aandeel van het buitenlandse inkomensbestanddeel in het totale onzuivere wereldinkomen;
e) de aftrek-aan-de-voet-methode: idem als d, doch de aftrek
wordt nu bepaald door toepassing van het tarief geldend in
de woonstaat op het buitenlandse inkomen.

Veelal worden de varianten c, d en e onder de verzamelnaam
"verrekeningsmethode" aangeduid.
Uitgaande van de draagkrachtgedachte zou de wetgever zich
hebben moeten uitspreken voor toepassing van de verrekeningsmethode sub c. Slechts bij toepassingavan deze methode worden

alle binnenlandse belastingplichtigen aan een zelfde belastingdruk onderworpen, indien er tussen twee oorsprongslanden
verschillende niveaus van belastingdruk bestaan. Deze methode
garandeert de interne gelijkheid. Dit wil in casu zeggen , dat
het voor de heffing naar draagkracht irrelevant is uit welke
landen de inkomstenbestanddelen afkomstig zijn, tenzij de verrekening een beperkt karakter heeft.
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Voor de ondernemers die concurrerend op een buitenlandse
markt moeten kunnen opereren is een winstbelasting op basis
van het verrekeningstelsel slechts een handicap als het woonplaatsland een hogere belastingdruk kent dan het land waarin
de activiteiten worden ondernomen. De vrijstellingsmethode
sluit vanwege de externe gelijkheid beter aan bij de belangen
van de exterritoriaal werkzame ondernemer. Ook hier treffen we
wederom de spanning aan tussen het doelmatigheidsaspect
(=vrijstellingsmethode) en het rechtvaardigheidsaspect (=verrekeningsmethode). De vrijstellingsmethode in de vorm van de
deelnemingsvrijstelling is in de Nederlandse vennootschapsbelasting de gebruikelijke methode ter voorkoming van dubbele
belasting (3). Voor de natuurlijke personen vindt deze methode
nauwelijks toepassing. Alleen voor internationale ambtenaren
speelt zij een rol en dan nog slechts in volle omvang indien
het progressievoorbehoud uit artikel 40 AWR toepassing mist.
Blijkens de Hoge Raad is hiervan slechts sprake als het progressievoorbehoud uitdrukkelijk in de internationale overeenkomst is toegestaan (HR 7 juni 1972, BNB 1972/205).
De aftrekmethode kan men nauwelijks aanmerken als een methode ter voorkoming van dubbele belasting. De interne gelijkheid wordt geschonden omdat de binnenlandse belastingdruk door
de buitenlandse belasting op de buitenlandse inkomensbestanddelen extra wordt verhooqd. Van een dergelijke dubbele heffing
is veelal sprake, indien de inkomstenbestanddelen in het buitenland onderworpen zijn aan een bronbelasting, die niet door
een verdragsbepaling geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd. Voor natuurlijke personen is de aftrekmogelijkheid van
de buitenlandse belasting gewaarborgd in artikel 43 Wet IB.
In de fiscale praktijk zijn de verrekeningsmethode en de

evenredigheidsmethode voor de natuurlijke personen de meest
voorkomende methoden ter voorkoming van dubbele belasting. In
de vennootschappelijke sfeer treft men deze methode aan voor
de buitenlandse vaste inrichtingen. Zoals werd opgemerkt geeft
de verrekeningsmethode binnen het woonplaatsland een neutrale
werking. Zij kent diverse varianten, die alle op verschillende
manieren de verrekening regelen. In Nederland wordt normaliter
de "ordinary credit"-methode toegepast voor dividenden van
aandelen of opbrengsten van winstdelende obligaties. De
"credit" is geli jk aan het laagste van de volgende twee
bedragen:

a) het bedrag van de in het buitenland geheven bronbelasting;
ofwel
b) het bedrag aan belasting, dat tot de belasting over het totale, met toepassing van het progressievoorbehoud bepaalde,
inkomen in dezelfde verhouding staat als het bedrag van de
aan buitenlandse bronbelasting onderworpen inkomsten staat
tot het totale onzuivere inkomen.

In

tegenstelling

tot

de

"full-credit",

waar

het

woon-

plaatsland zelfs de belasting laat verrekenen die in het bui460

tenland wordt geheven en die de binnenlandse belasting over
dat inkomensbestanddeel overtreft, geeft de "ordinary-credit"
een "credit" dat wordt begrensd door het binnenlandse belastingniveau. De "ordinary-credit" wordt gewoonlijk bij de verdragsonderhandelingen als methode ter voorkoming van internationale dubbele belasting gekozen. In sommige gevallen kan de
"ordinary-credit" echter geen effekt ressorteren, omdat er in
het moederland niet voldoende belasting verschuldigd is om het
gehele verrekeningsrecht te effektueren. Hierdoor is een situatie ontstaan die onvoldoende recht doet wedervaren aan het-

geen bij de totstandkoming van belastingverdragen voor ogen
heeft gestaan. De staatssecretaris van FinanciMn heeft om deze
reden in de loop van 1976 stappen ondernomen tot wijziging van
het Besluit voorkoming dubbele belasting (4) en bij resolutie
goedgekeurd dat de voor verrekening vatbare belasting voor zo-

ver die niet tot vermindering van de Nederlandse belasting
heeft geleid, kan worden doorgeschoven naar een of meer van de
volgende zes

jaren (5) .

Door toepassing van deze zgn. "over-

spill relief" is de interne belastinggelijkheid in het woonplaatsland toegenomen.
Toepassing van "tax sparing credits" voor de dividenden,
interesten en royalties uit ontwikkelingslanden, inhoudende
dat het woonplaatsland de bronbelasting op de oude voet blijft

verrekenen,

66k als het ontwikkelingsland de bronbelasting

tijdelijk ter stimulering van de investeringen heeft verlaagd,
dringt het draagkrachtbeginsel met de bijbehorende interne gelijkheidseis opzij ten ginste van de doelmatigheid. Een speciale investeringsprikkel wordt gewenst geacht en men neemt op
de koop toe dat daarmee de interne gelijkheid wordt verstoord
(6).

Naarmate de verrekeningsmethode in de uitwerking in grotere mate overeenkomt met de " full credit"

is de interne

geli jk-

heid beter gewaarborgd en komt het draagkrachtbeginsel meer

tot zijn recht. Uitgaande van de "ordinary credit" levert de
"tax sparing credit" een negatieve bijdrage en de "over-spill
relief" een positieve bijdrage aan de interne gelijkheid.

Internationaal levert de keuze van de methode ter voorkoming van dubbele belasting echter nog wel hoofdbrekens op. De
aanbeveling door de Eminente Personen aan de Verenigde Naties
is ten gunste van de verrekenningsmethode uitgebracht (7). De
methodekeuze kan echter niet los gezien worden van de internationale concurrentieverhoudingen en heeft noodzakelijkerwijze
een politieke dimensie (8).
Naast de verrekeningsmethode komt bij de natuurlijke personen de evenredigheidsmethode veel voor als methode ter voorkoming van dubbele belasting. Deze methode wordt zowel gehanteerd in het Besluit voorkoming dubbele belasting als in de
belastingverdragen.

De zgn.

"aftrek elders belast"

is

gelijk

aan het bedrag dat tot de belasting welke volgens de Wet IB
verschuldigd zou zijn, in dezelfde verhouding staat als het
buitenlandse onzuivere inkomen staat tot het onzuivere inkomen
verminderd met de op de voet van Hoofdstuk IV van die wet te
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verrekenen verliezen voor zover deze bestaan uit negatief onzuiver inkomen (art. 3 Besluit voorkoming dubbele belasting)·
Kenmerkend voor deze methode is de wens van de fiscale autoriteiten om een progressievoorbehoud

in te bouwen.De "aftrek

el-

ders belast" mag geen afbreuk doen aan de progressieve tariefstructuur. Afgezien nog van een aantal technische onvolkomenheden, waarvoor ik kortheidshalve verwijs naar het opstel van
J. Renes in Fiscale Miniaturen (9), kan geconcludeerd worden

dat de evenredigheidsmethode een ernstige aantasting van de
belastingheffing naar draagkracht inhoudt. Aan de hand van een
computerprogramma heb ik het effekt op de verschuldigde belasting berekend als een gedeelte van het inkomen afkomstig is

uit een ander land, dat precies dezelfde belastingstruktuur
heeft als Nederland. In de berekeningen is ervan uitgegaan dat
het onzuivere inkomen gelijk is aan het belastbare inkomen en
van toepassing van tariefgroep 4-0. In tabel 13.1. wordt aangegeven hoeveel procent het uiteindelijk totaal verschuldigde
belastingbedrag lager wordt dan het geval geweest zou zijn als
het gehele inkomen in Nederland zou zijn verdiend. De cijfers
spreken voor zichzelf.

Het is duideli jk dat door de lage aan-

vangsprogressie en de aanspraak op een belastingvrije som in
het buitenland de belastingschuld belangrijk kan worden verkleind (zie tabel 13.1).
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Tabel 13.1.: Procentuele belastingverlaging bij buitenlands inkomen:
met aanspraak op aftrek wegens belastingvrije som in het buitenland
x f. 1000
totale inkomen
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90

100 %

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

20

10

20

30

40

47

39

32

25

12

0

30

10

20

30

31

30

26

21

16

8

0

40

10

20

25

26

24

22

18

14

8

0

50

10

19

22

23

23

21

19

14

8

0

60

10

17

20

22

22

21

18

13

7

0

70

10

16

20

21

22

20

17

13

7

0

80

10

16

19

21

21

19

16

11

6

0

90

10

15

18

20

20

18

14

10

5

0

100

10

15

18

19

19

17

13

9

50

110

9

14

18

19

18

15

13

9

50

120

9

14

17

18

17

14

11

8

4

0

130

9

14

16

17

16

14

11

7

4

0

140

9

13

16

16

15

13

10

7

4

0

150

9

13

16

16

14

12

10

7

30

160

8

13

15

15

14

12

9

6

3

170

8

13

14

14

13

11

9

6

30

180

8

12

14

14

12

10

8

5

30

190

8

12

14

13

12

10

8

5

30

200

8

12

13

13

11

10

7

5

3

250

8

11

11

11

9

8

6

420

300

7

10

10

9

8

7

5

320

350

7

9

8

7

5

4

3

10

400

688765

4

2

10

450

67

500

676654

9

7

6

aandeel buitenland
in totale inkomen

0

0

543210
32

10
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Omdat voor de buitenlandse belastingplichtige in het buitenland veelal geen aanspraak bestaat op een belastingvrije
voet, zijn overeenkomstige berekeningen uitgevoerd, waarbij
voor het buitenlandse belastbare inkomen geen aftrek van de
belastingvrije som is toegepast. Naarmate het buitenlandse inkomensbestanddeel groter is en het totale inkomen lager, leidt
dit tot een aanzienlijke stijging van de totaal verschuldigde
belastingbedragen. Bij het inkomensniveau van f. 10.000 kan
dit zelfs het tienvoudige overtreffen (aangegeven door *). De
uitkomsten zijn weergegeven in tabel 13.2. Ook hier blijkt
echter een besparing op de verschuldigde belasting van 10%
haalbaar (zie tabel 13.2).
De conclusie is duidelijk. De geprojecteerde progressielijn kan door toepassing de evenredigheidsmethode een flinke
beschadiging oplopen. Deze inbreuk op de progressie zal ernstiger zijn naarmate het buitenlandse belastingtarief sterker
naar beneden afwijkt van onze tariefstruktuur. Bij toepassing
van de aftrek-aan-de-voet-methode is deze inbreuk op de progressielijn geringer, doch blijft het voordeel van een lagere

totale belasting door laag belaste buitenlandse inkomensbestanddelen bestaan. Uitgaande van het draagkrachtbeginsel
heeft de "full credit"-methode de voorkeur. De internationale
verdeling van de belastingopbrengst levert echter zoveel belangentegenstellingen op tussen de landen, dat doelmatigheidseffekten steeds hun doorslaggevende invloed blijven uitoefenen
op de keuze van de verrekeningsmethode.

13.3

BELASTINGONTWIJKING

Internationale betrekkingen worden meestal niet om fiscale
doeleinden aangegaan. Het belastingvoordeel, zoals dit is becijferd in tabel 13.1 en 13.2 is veelal meer het gevolg dan de
oorzaak. Naarmate de fiscaal gunstige consequentie duidelijker
wordt en men doorziet dat via de methoden ter voorkoming van
dubbele belasting een belastingbesparing gerealiseerd kan worden, ontstaan hoe langer hoe meer constructies waarin deze belastingbesparing meer oorzaak is dan gevolg. Er is dan sprake
van bewuste belastingontwijking.
Het begrip belastingontwijking wordt in ruime zin gedefinieerd. Het omvat zowel het ontduiken als het ontgaan van belastingbetaling. Wijle merkt hieromtrent op dat sommigen weliswaar geen verschil maken tussen ontduiken en ontgaan uit een
oogpunt van moraal of wetenschap (10), maar dat in de Neder-

landse mentaliteit er - in overeenstemming met het verschil
tussen illegaliteit en legaliteit - blijkbaar een aanzienlijk
onderscheid wordt gemaakt tussen beide begrippen (11). Wijle
concludeert uit een empirisch onderzoek, dat van hen die de
norm van volledige opgaaf erkennen (ca. 7 op de 10 werkenden)
slechts 52% het gebruik van mazen in de wet onraadzaam vindt,
terwijl van hen die mazengebruik raadzaam achten, resp. van
het toptarief willen laten afhangen, slechts 37 resp. 48%
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Tabel 13.2. : Procentuele belastingverlaging bij buitenlands inkomen:
zonder aanspraak op aftrek wegens belastingvrije som.
totale inkomen:
x f. 1.000
10

20

30

40

50

10

-240

-480

-720

-960

20

-

-1 4

-

-

30

-

7
1

-

21

60

70

80

100 %

*

*

*

*

*

33

- 46

- 58

- 71

-

88

-106

-123

- 26

- 34

- 42

- 54

- 67

-

-

- 27

- 38

- 50

-2 7

-3 6

13

- 21

- 30

-1 0

-1 6

- 23

3

-

7

-1 2

- 18

1

-

0

-

-

*

90

40

1

50

3

60

4666

3-1

70

4

8

7

6

1

80

479

9

6

3

-

2

-

7

-1 3

-2 0

90

5

9

9

7

3

-

1

-

6

-1 1

-1 7

10

9

7

4

-

0

-

5

-

9

-1 5

0-4

-

8

- 13

-

7

-1 2

4

3

4

7

8

2

7
-

0

12

-

19

5

-1 0

-

-1 9

7

-

-

3

100

5

110

5

120

5

9

10

9

7

130

5

9

10

9

7

140

59

9

150

599

160

5

9

9

8

6

4

170

5

9

9

8

6

41

180

5

190

5

200

5

8

8

7

6

4

1-1-3-6

250

5

7

7

6

5

3

1-1-3-5

300

5

350

5

8

8

1

0

8

8

7
6

6

9

4

4

8

5

4

5

4

-

3

-

6-1 0

1-2-6-9

1-2-5-9
2-2-5-8
-1-4-7
4

6

4

3

4

6

4

3

4

1-1-4-7

4

1-1-4-6

3

1-0-2-4

2

1

-

0

-

2

-

3

2

1

-

0

-

1

-

2

400

5

450

5

500

454332

5

5

-

1

7

8

5

1

7

8

8

6

4

9

9

7

7

3

2

1

1-0-1-2

-0

-1

-2
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vinden dat een volledige opgaaf moet worden gedaan. De maatschappelijke tolerantie is ten aanzien van het ontgaan beduidend groter dan ten aanzien van het ontduiken.
Hofstra deelt de reactiepatronen van de belastingplichtigen alsvolgt in (12):

1. legale belastingvermijding door:

a) het afzien van additionele inkomsten (negatieve belastingcompensatie);

b) het afzien of beperken van de consumptie van belaste
consumptiegoederen;

c) het zoeken van juridische constructies die buiten het
bereik van de wet vallen (juridische belastingvermijding
of - besparing);

d) verhuizing naar, of verplaatsing van de activiteiten
naar een ander land waar de belastingdruk lichter is
(belastingvlucht);
2. ontduiking (fraude);
3. positieve belastingcompensatie door extra inspanning;
4. overdracht van belastingen (afwenteling).

De afwenteling van de belastingheffing is in het voorgaande
hoofdstuk besproken. De positieve belastingcompensatie als reactiemogelijkheid werd reeds in § 3.5 aan de orde gesteld. De
illegale en legale vormen van de belastingontwijking vragen
als symptomen van een beperkte aanvaarding van het draagkrachtbeginsel nadere aandacht. Bij onze verdere beschouwing
wordt ervan uitgegaan dat het draagkrachtbeginsel op de juiste
wijze in de wetgeving is vertolkt. Belastingontwijking heeft
dan een maatschappelijk ongewenst karakter. Gaat men ervan uit
dat het draagkrachtbeginsel slechts op beperkte schaal toepassing heeft gevonden in de wetgeving, dan behoeft belastingontwijking niet per se een draagkrachtschendend karakter te hebben. In het navolgende zal van deze mogelijkheid worden geabstraheerd.

De negatieve belastingcompensatie en het afzien of beperken van de consumptie van belaste consumptiegoederen zijn in
wezen ten aanzien van het draagkrachtbeginsel neutraal. Beschouwingen hieromtrent zullen dan ook achterwege blijven.

13.4

FISCALE FRAUDE

In de enquete die ten grondslag heeft gelegen aan het boek
"Burger versus belastingen" werd aan de ondervraagden een oordeel gevraagd over de behoorlijkheid van volledige fiscale inkomensopgaaf. De antwoorden werden o.a. gegroepeerd naar inkomensklasse en gaven het volgende beeld:
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Tabel 13.3. Oordeel over behoorlijkheid van volledige fiscale
inkomensopgaaf per inkomensklasse
Inkomen volledig
op te geven:

tot

9

inkomen x f. 1.000,9-18
18-36
36-72 72+

W.N.

1. Neen, niet

26

30

24

18

18'

17'

2. Ja

63

63

73

77

82

57

7

3

3.

W.N.

11

100% 100%

100%

5'

26

100% 100% 100%

('= minder dan 6 waarnemingen)

Naarmate het inkomen hoger wordt neemt de veroordeling van
de fraude toe. Eenzelfde tendens wordt gesignaleerd met betrekking tot het opleidingsniveau. Hieruit kan men echter
geenszins de conclusie trekken dat in de hoge inkomens- c.q.
opleidingscategorie n minder wordt gefraudeerd. De gegeven
antwoorden in deze groepen zullen sterk zijn gerationaliseerd
en kunnen belangrijk afwijken van de werkelijkheid. Voorts kan
de sterkere gelding van de fatsoensnorm bij de hogere inkomenscategorie@n worden gesteund door de wetenschap dat men andere - legale - mogelijkheden tot zijn beschikking heeft om de
belasting te ontwijken en men niet zijn toevlucht behoeft te
nemen tot de illegale ontgaanspraktijken.
De omvang van de fiscale fraude wordt door een aantal factoren bepaald:
a) het ontduikingsmilieu;
b) het ontduikingsrendement;
c) de sanctie.

ad. a: het ontduikingsmilieu:
Onder het ontduikingsmilieu versta ik het geheel van factoren
die een rol kunnen spelen bij de feitelijke handelwijze die
leidt tot belastingontduiking. Van groot belang is de mate
waarin de belastingontduiking maatschappelijk wordt aanvaard.
Door Frank (13) wordt opgemerkt dat de ontduiking in Belgiu
over 1970 een vermindering van de belastingontvangsten betekende van 10,3%. Ook uit andere door hem verstrekte gegevens
blijkt dat in Belgiu de belastingontduiking bij alle beroeps c.q. inkomensgroepen voorkomt. Het is in dit verband tekenend

dat bij de berekening van de theoretische opbrengst van de
toekomstige BTW door de officiale Belgische instanties in de
ramingen rekening werd gehouden met 13,9% fraude voor de hore-

ca, 20,3% voor de landbouwproduktie, 22,9% voor de sector
broodbakkerij en banketgebak, 31,5% voor het slachtvee, vleesconserven en vlees, en zelfs 50% voor takken zoals woningonderhoud en juwelenhandel. Frank vermeldt dat de geringere BTWopbrengst wegens fraude bij invoering in 1973 in Italio op 30%
werd getaxeerd, terwijl deze voor de bedrijfsinkomsten van de
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loon- en weddetrekkers eveneens op 26 & 30% werd geschat (14).

In Frankrijk bedroeg dit laatste percentage in 1965 6,7 8
9,8%, terwijl de fraude in de winsten van industriHlen en handelaars op 35 8 56% werd geraamd (15).
In Nederland is de erkenning dat fiscale fraude op grote
schaal voorkomt van latere datum. Op 26 november 1974 deelde
het toenmalige kamerlid H.E. Koning de Tweede Kamer mede, dat
de directeur-generaal der belastingen onlangs had toegegeven,
dat 10 tot 15% van de 4 miljoen belastingplichtige Nederlan-

ders zich aan echte fraude schuldig maakt. In 1976 ontving
W.J. van Bijsterveld - degene die in 1974 de bovenvermelde
uitspraak heeft gedaan - een adviesopdracht van de regering,
inhoudende:

-

-

-

een onderzoek naar de verschillende vormen waarin de belastingfraude zich voordoet;
een onderzoek naar de mogelijkheid om de fiscale fraude te
kwantificeren en de wijze waarop de bepaling van de omvang
van de fraude zou kunnen geschieden;
een rechtsvergelijkend onderzoek naar de wijze waarop in de
voor Nederland van belang zijnde landen de fraudebestrijding wordt aangepakt.

Dit rapport is weliswaar uitgebracht, maar (nog) niet voor publicatie vrijgegeven.
Het gevoelen dat "iedereen" fraudeert werkt uiteraard de
fraudeneiging in de hand. Publicaties met als titel "Betalen
(16) zijn derhalve weliswaar shockerend
is voor de dommen"

doch ondoordacht, temeer omdat n6ch in het voorwoord, n6ch in
de verantwoording gewag wordt gemaakt van de betrekkelijkheid
van de titel van deze publicatie. Overigens blijkt uit een enquete (zie § 14.7) 78,2% van de ondervraagden het geheel met
deze stelling oneens te zijn, 5,3% was het met deze bewering
enigszins oneens en 5,1% eens noch oneens. 8,3% was het met
deze bewering enigszins eens en 2,5% helemaal eens. 0,6% had
hieromtrent geen mening. De opmerking: "ongetwijfeld voldoen
vele honderdduizenden, vrijwillig of gedwongen, nauwgezet aan
hun fiscale verplichtingen" (17) lijkt mij onvoldoende compensatie voor de ongenuanceerdheid van de titel.
De houding van de burger ten opzichte van de staat en zijn
activiteiten is een belangrijke faktor in het ontduikingsmilieu. Wanneer de burger zich niet kan of wil identificeren met
het overheidshandelen ligt hierin voor hem een "legitimatie"
van de fraude besloten. Belastingfraude kan een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid impliceren. Indien de traditionele
waarden binnen de samenleving onder druk komen te staan neemt
de burgerlijke ongehoorzaamheid toe en dus ook handelingen die
gericht zijn op een bewuste wetsovertreding. Met name bij bestemmingsheffingen doet dit verschijnsel zich voor (18). Alhoewel deze vorm van wetsovertreding van de fraude dient te
worden onderscheiden door het openlijke karakter, zijn er vormen met een meer anarchistisch of revolutionair karakter,
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waarin de openlijke weigering tot belastingbetaling wordt
vervangen door de fraude.
Ook de persoonlijke ervaringen met de belastingdienst kunnen als motieven voor de fraude worden aangedragen, evenals de
persoonlijke overtuiging dat de belastingheffing onredelijk
werkt. De rechtstekorten die ontstaan door een overwaardering
van de doelmatigheid kunnen hier een belangrijke rol spelen.
Deze aspecten zijn onderzocht in een enquete waarvan in § 14.7
verslag wordt gedaan. Daarin komt tot uitdrukking

dat

bij

de

burgers geen sprake is van een uitgesproken negatieve opstelling ten opzichte van het fiscale gebeuren. Afgezien van de
omstandigheid dat de hogere inkomensgroepen zich wellicht in
grotere mate identificeren met de bestaande staatsorde omdat
zij hieraan hun positie veelal ontlenen, is er geen reden om
aan te nemen dat er in Nederland wezenlijke verschillen zijn
in het fraudemilieu bij hoge en lage inkomensgroepen.
ad. b: het ontduikingsrendement:
Het ontduikingsrendement is eveneens op de fraude van invloed.
Naarmate de belastingbesparing per verzwegen f.100,- stijgt,
neemt de neiging tot fraude toe. Zeker is dit het geval indien
de fraude gemakkelijker in de meer "onschuldige" vorm gegoten
kan worden van het familiedinert je dat "abusieveli jk" onder de
zakendiners werd geboekt. De door progressieve tarieven zwaar
drukkende belastingheffing is een sterke prikkel tot fraude.
ad. c: de sanctie:
De sanctie op fraude is mede een factor die bij de fraude een
rol van betekenis speelt. In eerste instantie kan daarbij worden gedacht aan de kans dat er een sanctie op de fraude komt
te staan, omdat de fraude wordt ontdekt. Naarmate de ontdek-

kingskans kleiner is zal van de sanctie een geringere rem op
de fraude uitgaan. Deze ontdekkingskans is niet voor iedereen
gelijk. De ondernemer met een omvangrijke administratie heeft
in dit verband ruimere mogelijkheden dan de loontrekker. De
fraude is ook niet bij iedereen even gemakkelijk bewijsbaar.
Een "verschrijving" of "telfout" in een aangifte of bijlage
van de aangifte is moeilijk tot (poging tot) fraude te bestempelen, terwijl
derkennen is.

"zwart

loon" gemakkelijker als zodanig te on-

Afwezigheid of de onbewijsbaarheid van zowel opzet als onachtzaamheid sluit strafbaarheid uit. De strafbedreiging is
neergelegd in artikel 68 AWR en betreft o.a.

het

doen van on-

juiste c.q. onvolledige aangifte, indien daarvan het gevolg
zou kunnen zijn dat te weinig belasting zou kunnen worden ge-

heven. De maximale straf is hechtenis van twee maanden en
geldboete van ten hoogste tienduizend gulden. Is er sprake van
opzet, dan is de maximale straf hetzij gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren en een geldboete van ten hoogste twintigduizend gulden, of indien dit hoger is, eenmaal het bedrag van
de te weinig geheven belasting, hetzij met een van beide ver-

melde straffen. Ook kent het belastingrecht administratief469

rechtelijke boeten die kunnen worden geheven door middel van
een verhoging van de belasting begrepen in een navorderingsaanslag ex artikel 16 AWR of een naheffingsaanslag ex artikel
20 AWR. Deze administratieve boete vervalt bij een strafrechtelijke vervolging voor het onderhavige jaar. Ook in het geval
er sprake is van afwezigheid van opzet of grove schuld kan een
-weliswaar gematigde - verhoging worden opgelegd. Tegen de beslissing van de inspecteur de verhoging niet of slechts gedeeltelijk kwijt te schelden staat beroep open bij de rechter
(19).

In het boetebeleid van de fiscus speelt de draagkracht
geen bijzondere rol. Hoogstens kan dit het geval zijn bij het
kwijtscheldingsbeleid van administratieve boeten door de directeur. Wdl kan door het progressieve tarief een verhoging

van 50% het maximale marginale tarief tot boven 100% doen
stijgen, zodat een verzwegen inkomstenbestanddeel geheel wordt
wegbelast, alsmede nog een gedeelte van het niet verzwegen inkomen moet worden opgeofferd.
Een belangrijk element bij de ontdekkingskans van de fraude is de mate waarin de belastingdienst over inlichtingen kan

beschikken. Door de toenemende internationale uitwisseling van
fiscale informatie tussen belastingadministraties onderling
hoopt men o.a. het ontduiken van belastingen via internationale wegen of methoden tegen te gaan (20). In dit verband kan
gewezen worden op de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse
bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het
gebied van de directe belastingen waarin zeer nadrukkelijk de
belastingfraude en belastingvlucht als aanleiding worden vermeld (21). Een soortgelijke aanbeveling is gedaan door de OECD
in haar Council Recommendation on Tax Avoidance and Evasion
(22).

13.5

LEGALE BELASTINGVERMIJDING

Het niet aanvaarden van de belastingdruk kan zich uiten in het

zoeken naar wegen die legaal niet verboden zijn om tot een
verlichting van belastingdruk te geraken. Het meest bewust geschiedt dit bij juridische belastingvermijding of -besparing
en bij de belastingvlucht.

13.5.1.

Juridische belastingvermijding of belastingbesparing

De mogelijkheden tot juridische belastingvermijding zijn groter naarmate men in ruimere mate rechtpersonen als zelfstandige rechtssubjecten in het maatschappelijke verkeer laat participeren. Om zich te onttrekken aan de jurisdictie van de Nederlandse belastingwetgever kan men zich bedienen van rechtspersorien die in het buitenland worden opgericht. De begrippen
"juridische belastingvermijding of -besparing" en "belasting470

vlucht"

zijn daardoor moeilijk te scheiden. Huiskamp merkt
hieromtrent op, dat het begrip "internationale belastingvlucht" als zodanig in wezen geen werkbare inhoud heeft " (23)a

Juch omschrijft het begrip belastingvlucht als het verleggen
van woonplaats en/of activiteiten naar het buitenland waarbij
fiscale overwegingen van doorslaggevende betekenis zijn geweest (24).
Indien men deze begripsinhoud overneemt, blijft voor het
begrip "juridische belastingvermijding" nog maar weinig ruimte
over. Bij juridische belastingvermijding kan in eerste instantie aan "papieren constructies" worden gedacht die geen eigen
economische of sociale realiteit hebben, anders dan het oogmerk tot belastingbesparing. Hierbij kan worden gedacht aan de
brievenbusmaatschappijen. Wisselink (25) omschrijft deze als
e&n categorie van de basis-vennootschappen (base companies)
die uitsluitend bestaan in (uit) de minimaal vereiste juridische organisatie van de desbetreffende vennootschappelijke
rechtsvorm, inhoudende vennootschapsstatuten, minimale eisen
inzake directie en/of aandeelhouders, publikatie van oprichtingshandeling etc. De namen en doelomschrijvingen zijn dan
nietszeggend resp. erg ruim, directeuren en aandeelhouders
zijn stromannen in de personen van notarissen, andere juristen
of niet-juristen ter plaatse die tot taak hebben de schijn van
de zelfstandigheid op te houden. In wezen gebeurt er niets.
Als absurditeit vermeld ik de Antilliaanse beleggingsinstelling als &dn van de exemplaren uit de standaardcollectie van
de belastingbesparingswinkel (26). Een door 5 Nederlanders opgerichte Antilliaanse beleggingsinstelling belegt het vermogen
risico-mijdend in een bankdeposito bij de X-bank op de Antil-

len. Renteaangroei: stel 7 3/4% per jaar. Uitgaande van een
aandelenkapitaal van 1.000.000,- bedraagt de eindwaarde na 5
jaar f.1.452.400,- v66r aftrek van beheerskosten en belasting.
De aldaar verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt 2,4 3%. Het netto rendement is dus nagenoeg gelijk aan het bruto
rendement. Stelt men de belasting en kosten tezamen op 15% van
de beleggingsopbrengst, dan resulteert per aandeelhouder een
vermogensstijging van f.76.908,- op een geinvesteerd vermogen
van f.200.000,-. In het geval dit vermogen werd geleend bij
bank Y tegen 8% samengestelde interest met vooruitbetaling van

de rente is de hoofdsom van de lening f.293.865,- waarvan
f.93.865,- als rentebetaling wordt verantwoord. Stel dat de
gemiddelde belastingbesparing over de rentebetaling 50% bedraagt, dan is per saldo na aftrek van de belastingbesparing
f.246.932,50 geinvesteerd. De toekomstige aflossing vaR schuld
aan de bank kan geschieden door verkoop van de aandelen aan de
bank, hetgeen belastingvrij kan geschieden.Het belastingvrije
resultaat is f.276.908,- - f.246.932,50 = f.29.975.50. Als men
voorts ook nog zou bedenken dat bank X een Antilliaanse dochter is van bank Y, dan is duidelijk dat de gehele constructie
slechts papieren betekenis heeft. Toch behaalt 6n de bank n

de contribuabele een voordeel ten koste van de Nederlandse
fiscus.
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Het is evident dat deze constructies ernstige schade berokkenen aan de belastingheffing naar draagkracht. Ook gaat
hiervan een negatieve invloed

uit op de belastingmoraal. De
aantasting van het draagkrachtbeginsel loopt in die gevallen
langs tweedrlei wegen. Enerzijds is naarmate het inkomen hoger
is het belastingvoordeel van dergelijke constructies groter,
waardoor de progressie wordt geneutraliseerd. Anderzijds wordt
niet iedereen dezelfde kans geboden om deze constructies toe
te passen, omdat 1) niet iedereen tot deze specialistische
kennis toeqang heeft, en 2) niet iedereen tot deze constructies toegang heeft in verband met de selectiemethoden door de
banken en verzekeringsmaatschappijen. Als selectiemaatstaf
fungeert doorgaans de hoogte van het marginale belastingtarief.

In het kader van de reparatiewetgeving wordt deze transactie op twee manieren bestreden. De aftrekbaarheid van vooruit-

betaalde rente zal worden beperkt en de Antilliaanse beleggingsopbrengst zal ingevolge het verruimende art. 29a Wet IB
in de Nederlandse heffing worden betrokken. Het is echter op
dit moment nog niet zeker of het verruimde art. 29a, zoals dat
is neergelegd in het wetsontwerp tot wijziging van de inkomstenbelasting en loonbelasting in verband met oneigenlijk gebruik (reparatiewetgeving) (15 516), ook op deze wijze in de
wet zal worden opgenomen nu ook van de kant van de Antilliaanse regering tegen deze voorgenomen wettelijke regeling bezwaar
is gemaakt.
De ontwijkingsconstructies kunnen diverse vormen aannemen.
Zo kan een ondernemer een keten van aan- en verkooptransacties

via diverse tax-havens bouwen, terwijl in wezen de goederen
rechtstreeks van A naar B worden geleverd. Wanneer er een zodanige divergentie ontstaat tussen het juridische gebeuren en
de economische werkelijkheid kan men zich evenwel afvragen of
het leerstuk van de schijnhandeling niet bij machte is om de
draagkrachtgedachte hier de helpende hand te reiken. Van een
schijnhandeling is immers sprake als de werkelijkheid niet 0vereenstemt met de voorstelling die partijen door middel van
rechtsvormen

daaraan

beogen

te

geven.

Men

doet

"alsof".

Geppaart is van mening dat het leerstuk van de schijnhandeling, waarin de zelfstandige fiscaalrechtelijke qualificatie
van het feitelijke gebeuren tot leidraad wordt genomen, steunt
op het beginsel van de gelijkmatigheid (27). In het arrest van
20 oktober 1948, B 8545, wordt door de Hoge Raad overwogen dat
het voor de heffing van de inkomstenbelasting niet aankomt op
de schijn die partijen aan een verhouding naar buiten hebben
willen geven, maar op de werkelijke verhouding.
Wanneer niet alleen de contracten, doch ook de feitelijke
goederenstroom zich via een tax haven beweegt is geen sprake
van een schijnhandeling. Men doet niet meer "alsof", doch
voert ook werkelijk uit. De bestrijding van dergelijke ontwijkingsreacties via het leerstuk van de schijnhandeling is dan
niet mogelijk. Door de toenemende internationale uitwisseling

van gegevens is de inspecteur tegenwoordig beter geuquipeerd
472

om schijn en wezen van elkaar te onderscheiden en tegenspel te
bieden aan de internationaal opererende belastingadviseur.
Een andere beperking van het leerstuk van de schijnhandeling is de onaantastbaarheid van rechtshandelingen. De omstandigheid dat de keuze van een bepaalde rechtsvorm is gegrond op
de wens belasting te besparen levert geen mogelijkheid om van
een schijnhandeling te kunnen spreken (28). Het is voor een
jurist vooralsnog te veel gevraagd om een rechtspersoon als
"schijn" aan te merken. Toch is in het maatschappelijke ver-

keer het functioneren van een rechtspersoon vaak een schijnvertoning.

Steeds meer wordt er derhalve gesproken van "onei-

genlijk gebruik" van rechtspersonen (29). De besloten vennoot-

schap wordt hoe langer hoe meer transparant. In het ontwerp
van Wet op de Openbaarheid van inkomens uit arbeid is een bepaling opgenomen dat ook de niet uitgekeerde winst moet worden
opgegeven, voorzover deze aan de houder van een aanmerkelijk
belang kan worden toegerekend (30). Bij beperkte huwelijksgemeenschappen van vruchten en inkomsten en van winst en verlies
geldt artikel 126, derde lid, B.W. : "Voor zover een echtgenoot
in overwegende mate bij machte is te bepalen dat de winsten
van een niet op zijn eigen naam uitgeoefend bedrijf hem rechtstreeks of middellijk ten goede komen, wordt dat bedrijf...
aangemerkt als een door die echtgenoot uitgeoefend bedrijf".
Ook voor de zgn. praktijk-BV's wordt voor wat betreft beroepsethiek, beroepsverantwoordelijkheid, verplichte "pensioenregelingen", beroepscontributies etc. hoe langer hoe meer door de
besloten vennootschap heengekeken.
Op fiscaal terrein wordt de mogelijkheid om door een
rechtspersoon heen te kijken ernstig bemoeilijkt, omdat de juridische verschijningsvorm juist het aangrijpingspunt voor belastingheffing vormt (31). Bij toepassing van een breed inkomensbegrip, waarin ook de vermogensaanwas is opgenomen, zou de
"schijn-BV" echter haar functie verliezen, zeker indien de betaalde vennootschapsbelasting als met de inkomstenbelasting
verrekenbare belasting zou worden aangemerkt. De wenselijkheid
in sommige situaties door de BV hddn te kunnen kijken, is echter niet slechts van belang voor de "schijn-BV' s" (brievenbus-

BV's, papieren-BV's etc.), doch ook voor andere in tax havens
werkzame BV's. In het kader van de bestrijding van de belastingvlucht (§ 13.5.2) zal hier nader aandacht aan worden besteed.
Hiervoor is opgemerkt dat de fiscus de BV niet als
"schijn" terzijde kan schuiven. Toch heeft de inspecteur inge-

volge art. 31 AWR de mogelijkheid voor de heffing van de directe belastingen rechtshandelingen buiten aanmerking te laten, waarvan op grond van de omstandigheid dat zij geen wezenlijke verandering van feitelijke verhoudingen ten doel hebben
gehad, of op grond van andere bepaalde feiten en omstandigeden
moet worden aangenomen, dat zij achterwege gebleven zouden
zijn indien daarmede niet de heffing van belasting voor het
vervolg geheel of ten dele onmogelijk zou worden gemaakt. Ik
deel de mening van Wisselink en Den Boer dat uit het arrest
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van de Hoge Raad van 27 december 1967, ENB 1968/80 de conclusie moet worden getrokken, dat de richtige heffing ook mogeli jkheden biedt ter bestrijding van de brievenbusmaatschappijen in de tax havens (32).
Terugkerend tot de schijnhandeling zal men mogen verwachten dat de inspecteur die de zelfstandigheid van een "brieven-

bus-BV" niet kan aantasten, zijn aandacht zal richten op de
feitelijke vestigingsplaats en op de vraag of er al dan niet
een vaste inrichting van die BV in het binnenland aanwezig is.
Met betrekking tot de vaste inrichting ontstaat geleidelijk
meer jurisprudentie (33). Sinds kort wordt dan ook gepoogd de
vestigingsplaats

van de "brievenbus-BV' s"

aan te tasten met de

stelling dat de werkelijke leiding in Nederland is gevestigd.
De fiscus boekte succes met de uitspraak van het Hof Amsterdam
van 20 juni 1978, BNB 1979/190 en in materieel opzicht ook in

de uitspraak van het Hof Amsterdam van 15 juni 1978, BNB
1979/188. Naar ik verwacht zal de fiscus zich in de toekomst
ook minder gemakkelijk bereid tonen te komen tot compromissoire oplossingen aangaande de erkenning van buitenlandse vaste inrichtingen.
De "papieren transacties" kunnen diverse vormen aannemen.

Zo kan bijvoorbeeld een lijfrentetransactie met een buitenlandse belastingplichtige, welke transacties in hun algemeenheid werden besproken in § 10.11.3, een schijnvertoning worden, als de buitenlandse lijfrentegenieter het risiko dat hij
loopt in de vorm van een negatief verschil tussen de ontvangen
termijnen en de koopsom plus renteaangroei heeft verzekerd.

13.5.2.

Belastingvlucht door verlegging van de woonplaats

In het voorgaande is het begrip belastingvlucht amschreven als
het overbrengen van de woonplaats c.q. vestigingsplaats en/of
activiteiten naar het buitenland, waar bij fiscale overwegingen van doorslaggevende betekenis zijn geweest. De thans te
bespreken vluchtroute
aliteit.

is geen "papieren tunnel",

Naarmate een land kleiner is,

doch

een

re-

is het gemakkelijker een

goederenstroom geheel of gedeeltelijk door tussenkomst van een
buitenlands depot te leveren aan een landgenoot. Voorwaarde is
slechts dat de extra transportkosten moeten opwegen tegen de
belastingbesparing. De reikwijdte van de nationale fiscus

wordt doorgaans beperkt tot het eigen territoir en begrensd
door het belastingklimaat en de machtsinvloeden van alle omringende landen. Indien er geen transportproblemen zijn, zoals
bij dienstverlening, is de neiging om met de winstgevende eco-

nomische activiteiten uit te wijken naar de lage-belastingdruklanden uiteraard groter. Ook is dit het geval naarmate de
winstmarge hoger is.
Bij verlegging van de woonplaats van een natuurlijke per-

soon naar het buitenland ontstaat een soortgelijk effekt.
Naarmate men zich in grotere mate moet losmaken uit de be474

staande levenssfeer is ook een grotere belastingbesparing als
lokaas nodig. Belastingvlucht door grenslandbewoners door vestiging vlak over de grens ligt derhalve meer voor de hand dan
emigratie naar geheel vreemde oorden. De toenemende mobiliteit
maakt dit echter steeds gemakkelijker (34). Belastingvluchtelingen hebben daarom wel de neiging de voorheen bestaande levenssfeer opnieuw op te bouwen in het vluchtland, hetgeen tot
spanningen kan leiden met de inheemse bevolking, of bij mislukking, bij de emigranten een gevoel van ontheemding oproepen. Aan de weliswaar boeiende sociologische achtergronden van
dit probleem zal echter in deze studie voorbij worden gegaan.
Een belastinghaven temidden van sociologisch samenhangende
mensengroeperingen leidt om de bovengenoemde redenen tot spanningen. Zo moest Monaco in 1963 voor de Franse druk bezwijken
en zijn positie als belastinghaven prijsgeven.
In de uitvoeringssfeer heeft de Nederlandse fiscus van de
wetgever een aantal instrumenten tot zijn beschikking gekregen
om zich te weer te stellen tegen belastingvlucht. Met betrek-

king tot de woonplaats zal het optreden van de inspecteur
vooral gericht zijn op een feitelijke onderzoek naar de werke-

lijke woonplaats. Op een aantal punten komt de wetgever hem
ondersteunen door een fictieve woonplaats binnen Nederland te
creuren. Zo wordt in art. 2 lid 1 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bepaald, dat degene die Nederland metterwoon
heeft verlaten en binnen een jaar nadien metterwoon terugkeert
zonder inmiddels in het buitenland te hebben gewoond, ook voor

de duur van zijn afwezigheid geacht wordt hier te lande te
hebben gewoond (35).
Artikel 3, eerste lid, Sw. is met name in het leven geroepen ter voorkoming van belastingvlucht. Ingevolge dit artikel
worden Nederlanders die binnen Nederland hebben gewoond tot 10
jaar na hun emigratie geacht ten tijde van hun overlijden of

het doen van een schenking hier te lande hun woonplaats te
hebben gehad. Voorts wordt in het tweede lid van dit artikel
bepaald dat een ieder die binnen 1 jaar na het metterwoon verlaten van ons land een schenking doet, geacht wordt ten tijde
van die schenking in Nederland te hebben gewoond (36). Dergelijke uitbreidingen van het woonplaatsbegrip roepen echter het
risiko op van de met het draagkrachtbeginsel strijdige internationale dubbele belasting.
In unilaterale, bilaterale en multilaterale regelingen

wordt aandacht besteed aan een verdere afbakening van het
woonplaatsbegrip. Aan de diverse beschouwingen daaromtrent zal
ik in het kader van deze studie voorbijgaan. Daartoe kan ver-

wezen worden naar een rapport van Diebels

(37). Voor het

draagkrachtbeginsel lijkt het voor de hand te liggen aansluiting te zoeken bij de feitelijke woonplaats. Volgens de Nederlandse jurisprudentie pleegt de woonplaats van het gezin doorslaggevend te zijn. Om deze reden wordt de ongehuwde gastarbeider als binnenlands belastingplichtige aangemerkt en de gehuwde gastarbeider, wiens gezin niet in Nederland verbli jft,
als buitenlandse belastingplichtige. De resolutie van 21 de475

cember 1976, BNB 1977/46, bepaalt echter dat buitenlandse belastingplichtigen,

wier

onzuivere

"wereld-inkomen" voor ten-

minste 90% aan Nederlandse loon- en inkomstenbelasting is onderworpen, bij het bepalen van hun binnenlandse inkomen mede
rekening mogen houden met bepaalde persoonlijke verplichtingen
en buitengewone lasten, waardoor het verschil in behandeling
met de binnenlandse belastingplichtigen wordt verkleind (38)·
In verband met de toenemende mobiliteit wordt het echter
steeds moeilijker om tot een sluitende afbakening van de woonplaats te komen.
In sommige landen wordt de belastingsouvereiniteit niet
gekoppeld aan de feitelijke woonplaats doch aan de nationaliteit. Zo is bijvoorbeeld een Amerikaans staasburger in beginsel in de VS belastingplichtig voor zijn wereldinkomen, ongeacht waar hij feitelijk woont (39). In Groot-Brittania is niet
alleen de feitelijke woonplaats (residence) bepalend doch ook
het domicilie (domicile). Het begrip domicilie doelt op een
sterkere band met het Verenigde Koninkrijk die wordt verkregen
door de geboorte en pas eindigt indien de belastingplichtige
voornemens is de rest van zijn leven in het buitenland te verblijven. Indien een belastingplichtige zijn domicilie in het
Verenigde Koninkrijk behoudt, en zijn residence in het buitenland heeft, wordt hij in beginsel in het Verenigde Koninkrijk
toch voor zijn wereldinkomen belast.
In West-Duitsland is de belastingsouvereiniteit in 1972
uitgebreid met "das Gesetz zur Wahrung der steuerlichen
GleichmMssigkeit bei Auslandbeziehungen und zur Verbesserung
der steuerlichen Wettbewerbslage bei Auslandinvestitionen"

(40). In deze wet wordt naast de ook in Nederland bekende
"unbeschrdnkte" en "beschrKnkte" Steuerpflicht de "erweiterte

beschrdnkte Steuerpflicht" ingevoerd. "Erweitert beschrKnkt
steuerpflichtig" zijn natuurlijke personen, die de Duitse nationaliteit bezitten, gedurende 5 van de laatste 10 jaren onbeperkt belastingplichtig waren en in het land waar zij gaan
wonen laag belast worden. Deze bijzondere belastingplicht
heeft betrekking op inkomsten uit Duitse bronnen, alsmede op
toe te rekenen inkomsten uit buitenlandse vennootschappen, indien men binnenlandse belastingplichtige zou zijn gebleven.
Voor de tariefstoepassing is zowel het totale binnenlandse als
het buitenlandse inkomen van belang. Van een lage belastingheffing in het buitenland is sprake indien het normale tarief
aldaar bij DM 150.000 meer dan 1/3 lager is dan het Duitse tarief resp. indien op grond van speciale regelingen, zoals
Pauschalbesteuerung, de effektieve belastingdruk meer dan 1/3
lager is dan in Duitsland.

In de V.S. wordt belastingvlucht door het verleggen van de

woonplaats door een natuurlijke persoon naar het buitenland
ingedamd door het aldaar gehanteerde nationaliteitsbeginsel.
Door regelingen ter voorkoming van dubbele belasting in de
vorm van tax credits wordt dubbele heffing ondervangen, doch
wordt - behoudens voor in het buitenland genoten arbeidsinko-
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men - de indifferentie ten opzichte van de feitelijke woonplaats voor de belastingdruk gehandhaafd.

De verlegging van de woonplaats naar het buitenland kan
ook op andere wijzen worden tegengewerkt. Het is mogelijk dat
de emigrant bij emigratie wordt geconfronteerd met claims van

de fiscus, die de emigratie feitelijk onmogelijk maken. Zo
kent men in de Oostblokstaten een emigratiebelasting in de
vorm van een profijtbelasting, die ten doel heeft de (belasting)vluchteling alsnog overheidsdiensten te laten vergoeden
waarvan hij gratis gebruik heeft gemaakt. De rechtsgrond voor
dergelijke heffingen, zo deze al in overeenstemming is met het
fundamentele recht van de mens zijn eigen woonplaats te kie-

zen, wordt zwakker naarmate de overheid in grotere mate de
diensten tegen betaling pleegt aan te bieden. Ook in de Westerse landen zal echter de emigratie kunnen leiden tot afrekening van fiscale claims die zonder emigratie (nog) niet zouden
behoeven te worden afgerekend. In Duitsland dient bijvoorbeeld
bij emigratie de aanmerkelijk-belangclaim in een Duitse vennootschap te worden afgerekend, wanneer iemand tien jaar in
Duitsland binnenlands belastingplichtig is geweest, tenzij hij
binnen vijf jaar naar Duitsland terugkeert.
In Nederland kent men geen fictieve afrekening bij emigratie over de aanwezige aanmerkelijk-belangclaim. Deze claim
blijft op grond van de belastingverdragen wel nog gedurende
vijf jaren bestaan, hetgeen met name gebaseerd is op de omschrijving van het object van belastingheffing van de buitenlandse belastingplichtige (41). Voorts vordert art. 16 Wet IB
dat de winsten die nog niet op grond van de artikelen 9 tot en
met 15 Wet IB in aanmerking zijn genomen moeten worden afgerekend wanneer de belastingplichtige ophoudt uit de onderneming
binnen het Rijk belastbare winst te genieten. Een soortgelijke
afrekening vindt men in artikel 44f, eerste lid, letter d Wet
IB waarin afrekening van de oudedagsreserve moet plaatsvinden
als de belastingplichtige ophoudt binnenlandse belastingplichtige te zijn.
Artikel 59a Wet IB en art. 23a Wet Vpb zijn blijkens de
M.V.T. (42) expliciet gericht tegen belastingvlucht. Na een
felle kritiek van Van Dijck tegen de wijze waarop de fiscus
ingevolge deze bepalingen in bepaalde gpvallen het verlies van
zijn claim door emigratie van de lijfrentegerechtigde - te weten als sprake is van een stamrecht ex artikel 19 Wet IB of
artikel 44j Wet IB (43) - wilde voorkomen, is van de kant van
de bewindsman meer de nadruk gelegd op de sanctie op het nietnakomen van de voorwaarden waaraan een stamrecht voor de toepassing van art. 19 of art. 44f Wet IB moet voldoen (44). De

nationale wetgevers hebben bij de wetgeving dienaangaande vaak
onvoldoende oog voor de internationale dubbele belasting die
het gevolg kan zijn van de uitbreiding van de binnen- of buitenlandse belastingplicht.

477

13.5.3.

Belastingvlucht door verlegging van de economische
activiteit

Hierbij wordt gedacht aan het overbrengen van een economische
activiteit naar het buitenland door aldaar een vaste inrichting te vestigen, of door binnenlandse bronnen van inkomen te
vervangen door buitenlandse bronnen. Het onderscheid met de
juridische belastingvermijding is gelegen in de omstandigheid
dat

in

casu

geen

sprake

is

van

een

"papieren

constructie",

doch sprake is van een realiteit. De verplaatsing van de economische activiteit die hier aan de orde is, is gericht op het
behalen van belastingbesparing door progressievoordeel, zoals
dat in tabel 13.1. en 13.2. is beci jferd. Dit voordeel kan
worden behaald door de vestiging van een vaste inrichting in
het buitenland of de vervanging van binnenlandse door buitenlandse bronnen, waarvan de heffing over de inkomsten op basis

van het bronlandbeginsel aan het buitenland is toegewezen·
Wanneer de aldus aan het buitenland toegewezen belasting lager
is dan die in Nederland, ontstaat een extra voordelige situatie voor de belastingvluchteling. Deze voordelige situatie kan
het gevolg zijn hetzij van een algemeen tarief dat beduidend
lager is dan het Nederlandse, hetzij van een objectieve vrijstelling of een engere omschrijving van de grondslag van de
heffing. De Canadese hypothecaire obligatieleningen zijn markante voorbeelden van de objectieve vrijstelling.

De

heffing

is weliswaar toegewezen aan Canada, maar op grond van de Canadese National Housing Act wordt aldaar over de opbrengst geen
belasting geheven (45).
Het effekt van een gematigd tarief in het buitenland wordt
in tabel 13.4 weergegeven, waarin een herberekening van tabel
13.1 wordt gegeven, met dien verstande dat het buitenlandse

belastingtarief in vergelijking met het Nederlandse tarief
wordt gehalveerd. In tabel 13.5 wordt de buitenlandse belastingdruk gesteld op een kwart. Tabel 13.6 geeft een overzicht
van de verschillende effekten bij een bepaald buitenlands aandeel in het totale inkomen, zowel bij toepassing van een belas
tingvrije som, als zonder de belastingvrije som (zie tabel
13.4, 13.5 en 13.6).
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tabe 1

13. 4. Procentue le belastingverlaging bi j buitenlands inkomen en buiten-

landse belastingdruk ter grootte van de helft van de binnenlandse

belastingdruk. Aanspraak op aftrek van de belastingvrije som op
Nederlands niveau.
totale inkomen
x f. 1.000
10
10

10

20
20

30
30

40

50

60

70

80

90

100%

40

50

60

70

80

90

50

20

10

20

30

40

48

50

51

52

51

50

30

10

20

30

35

40

43

46

48

49

50

20

27

33

37

41

44

47

49

50

40

10

50

10

20

26

32

36

41

44

47

49

50

60

10

19

25

31

36

40

44

46

48

50

70

10

18

25

31

36

40

43

46

48

50

24

30

35

39

43

46

48

50

80

10

18

90

10

18

24

30

35

39

42

45

48

50

100

10

17

24

30

34

38

42

45

47

50

38

41

44

47

50

37

41

44

47

50

110

10

17
17

24
23

29
29

34

120

10

33

130

9

17

23

28

33

37

40

44

47

50

140

9

17

23

28

32

36

40

44

47

50

150

9

17

23

28

32

36

40

43

47

50

160

9

16

22

27

32

36

40

43

47

50

170

9

16

22

27

31

35

39

43

46

50

180

9

16

22

27

31

35

39

43

46

50

190

9

16

22

27

31

35

39

43

46

50

200

9

16

22

26

31

35

39

43

46

50

250

9

15

21

25

30

34

38

42

46

50

300

9

15

20

25

29

33

37

42

46

50

350

8

14

19

24

28

33

37

41

46

50

400

8

14

19

23

28

32

37

41

46

50

450

8

14

18

23

28

32

37

41

46

50

500

8

13

18

23

27

32

36

41

45

50

aandeel buitenland
in totale inkomen
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Tabel 13.5.: Als tabel 13.4 : belastingniveau buitenland 1/4 van het
binnenlands niveau (belastingvrije som op Nederlands niveau)
totale inkomen
x f. 1.000

aandeel buiten-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

75

20

10

20

30

40

49

55

61

66

71

75

30

10

20

30

38

45

52

58

64

70

75

40

10

20

29

36

44

51

57

64

69

75

50

10

20

28

36

43

50

57

64

70

75

60

10

19

28

36

43

50

57

63

69

75

70

10

19

27

35

43

50

57

63

69

75

75

80

10

19

27

35

43

50

56

63

69

90

10

19

27

35

42

49

56

63

69

75

100

10

19

27

35

42

49

56

62

69

75

110

10

19

27

35

42

49

56

62

69

75

120

10

19

27

34

42

49

55
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10

18

27

34

41
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68
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10

18

27

34

41

48

55
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68

75
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10

18

26

34

41

48

55

62

68

75
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10

18

26

34

41

48

55

62

68

75
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10

180
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18
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26

34

41

48

55

61

68

75

26

33

41

48

55

61

63

75
75
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10

18

26

33

40

47

54

61

68

200

9

18

26

33

40

47

54

61

68

75

250

9

18

25

33

40

47

54

61

68

75

75

300

9

17

25

32

39

47

54

61

68

350

9

17

25

32

39

46

54

61

68

75

400

9

17

24

32

39

46

53

61

68

75

450

9

17

24

32

39

46

53

61

68

75
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9

17

24

31

39

46

53

60

68

75
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% land in totale
inkomen

Onderlinge vergelijking tabellen 13.1 - 13.2 - 13.4 - 13.5
Tabel 13.6:
Belastingvermindering in procenten van de verschuldigde belasting zonder buitenlands aandeel bij
resp. 30%, 50% en 70% buitenlands aandeel in het totale onzuivere inkomen bij verschillende belastingdruk (resp. 100, 50 en 25% van de Nederlandse).

70% buitenlands inkomen

50% buitenlands inkamen

30% buitenl. inkomen

inkomen wel belasting-een belasting-wel belasting--Teen belastingxf.1000 vrije som

vrije som

vrije sam

vrije som

vrije som

1.00 0.5 0.25 1.00 0.5 0.25

1.00 0.5 0.25 1.00 0.5

wel belasting- rreen belasting-

0.25

1.00

vrije som

0.5 0.25 1.00 0.5 0.25
* -836 -383'
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2
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0
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30
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7
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21
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40
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-18
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33

21
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44
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21
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27
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0
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4
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0
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44
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3

27

38

18

44

57
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52

60

20

25

28

6

18

24

22

36

43
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20

25

27

8

19

24

22

36

43

6

28

39

17

43

57

- 3

34
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24

27

9

20

25
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35

43

6

28

39

16

43

56
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34

52

9
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20
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7
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39
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- 1

35

52
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24

27
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34

42

7
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39
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56

0

35

52
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24
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42

7
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53
53

130

16

23

27
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41

7

28
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1
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27

9
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41

7
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39
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40
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1
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53
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23

26

9

20
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32

41

7
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39
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40

55

1 36 53
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15

22

26

9

20

25

14

32

41

6

28

39

9

40

55

2

36
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14

22

26

9

19

25

13

31

41

6

28

39

9

39

55

1

36
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26

9
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41

6

28

39

8

39
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1
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26

8
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40

6

28

39

8

39
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1

36

53
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22

26

8

19

25
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31

40

6

28

39

7
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25

7
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24

9
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40

5

27

39

6
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7

18

24

8

29

39

4

27

39

5

37
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1
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9
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6

18

24

7

28

39

4
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4
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5
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6
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3
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4
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1
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Het is echter ook zeer wel mogelijk dat de belastingvluchteling zich bedient van een vennootschap met een in aandelen
verdeeld kapitaal in het buitenland om de buitenlandse inkomstenbestanddelen op te vangen en de belastingheffing daarover
in het woonplaatsland van de aandeelhouder uit te stellen en
zo mogelijk geheel of gedeeltelijk te frustreren door de buitenlandse inkomstenstroom om te vormen tot onbelaste vermogenswinst. Sommige van deze buitenlandse vennootschappen zijn
geheel gericht op de vennootschappelijke sfeer en hebben tot
doel de in Nederland verschuldigde belasting te verminderen
door activiteiten te ontplooien vanuit een buitenlandse vennootschap (financierings- of octrooihoudstermaatschappij). De
constructies hebben indirect invloed op de draagkracht in verband met de economische dubbele heffing over de uitqedeelde
vennootschapswinsten. Daaraan, evenals aan de diverse facetten
van de transfer-pricing, zal echter in het verdere betoog
voorbij worden gegaan.
De Nederlandse wetgever heeft gepoogd zich tegen deze bui-

tenlandse "oppotlichamen" te weer te stellen. Zo wordt ingevolge art. 29a Wet IB het voordeel uit aandelen in niet binnen
het Rijk gevestigde vennootschappen welker kapitaal geheel of
ten dele in aandelen is verdeeld en welker bezittingen grotendeels, onmiddellijk of middellijk bestaan uit beleggingen in
effecten, onroerend goed of hypothecaire schuldvorderingen
jaarlijks ten minste gesteld op 3,6 percent van de waarde welke bij het begin van het kalenderjaar in het economische verkeer aan de aandelen kan worden toegekend. Deze bepaling

is

in

de praktijk echter nauwelijks effektief gebleken vanwege de

enge omschrijving van het begrip buitenlandse "oppotlichamen"
(46). In het kader van de reparatiewetgeving is een voorstel
tot wetswijziging ingediend dat het fictieve rendementspercentage in sommige gevallen verhoogt tot 6% of een hoger door de
minister te bepalen percentage en dat een ruimere omschrijving
geeft van het begrip "beleggingsinstelling". Dit voorstel is
naar mijn mening vanwege zijn "overkill-karakter" onaanvaardbaar. Voor een kritische beoordeling van dit wetsvoorstel verwijs ik o.a. naar Schonis (47).

Andere bestrijdingsmogelijkheden van belastingvlucht gericht op de negatie van de buitenlandse vennootschap ontbreken
in de Nederlandse wetgeving.

De

inspecteurs

staan de normale

bestrijdingsmiddelen ter beschikking tegen een oneigenlijk gebruik van de wet in de vorm van fraus legis of richtige heffing.

"Durchgriff"-bepalingen

zoals deze

in Duitsland en de

V.S. in de wet zijn ingebouwd, ontbreken in Nederland, behoudens art. 29a Wet IB.

In de V.S. zijn ter bestrijding van de belastingvlucht
door gebruik te maken van de zgn. "oppotlichamen" speciale reten aanzien van de "personal holding
companies" en de "forei gn personal holding companies". Van een
zodanige holding is sprake indien:

gels uitgevaardigd
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-

niet meer dan 5 natuurlijke personen direct of indirect

meer dan 50% van de stemgerechtigde aandelen bezitten;
- 50% van de inkomsten "passieve inkomsten" in de zin van de
wet zijn en bestaan uit dividend, interest, bepaalde vormen
van royalties, huren, of vermogenswinsten uit effekten- en
termijngoederentransacties.

De personal holding company wordt zelfstandig belast naar een
tarief van 70%, hetgeen aan deze holding een prohibitief karakter geeft. De aandeelhouders van een foreign personal
holding company dienen in hun inkomen eveneens het inkomen van
de foreign personal holding company te begrijpen. Er is sprake
van "piercing the corporate veil".
In Duitsland zijn soorgelijke Durchgriff-bepalingen van
kracht. De inkomsten van een buitenlandse "Zwischengesellschaft" of "nachgeschaltete Zwischengesellschaft" worden aan
de aandeelhouders toegerekend indien aan de volgende cumulatieve eisen wordt voldaan:
-

meer dan 50% van de aandelen of het stamrecht moet, direct
of indirect, in Duitse handen zijn. Hierbij zijn uitvoerige

regelingen gegeven voor de beoordeling van het indirecte
aandeelhouderschap;

-

de buitenlandse vennootschap moet passieve inkomsten uit

-

"nicht werbende Tatigkeit" hebben;
de passieve inkomsten moeten onderworpen zijn aan een lage
belastingheffing. (De grens is gesteld op 30%.)

Het aan de Duitse belastingplichtige toe te rekenen bedrag is
zijn aandeel in de zgn. "schMdliche EinkUnfte" na aftrek van
de buitenlandse belastingen, winstuitdelingen en bepaalde
deelnemingsdividenden. Negatieve "schMdliche Einkiinfte" worden
niet toegerekend, doch kunnen worden verrekend met latere positieve "schddliche Einkiinfte" (49).
De kwalificatie "schKdliche Einkiinfte" is veelzeggend. Wat
niet als schMdlich wordt aangemerkt, wordt in de wet als zodanig vermeld. In § 12 Steueranpassungsgesetz werd reeds een algemene Durchgriffsnorm gegeven voor familiestichtingen die
door een onbeperkt belastingplichtige in het buitenland worden
15
in 6
Deze
uitgebreid
"transparence" is
opgericht.
Aussensteuergesetz o.a. tot familiestichtingen, waarvan de oprichter op het oprichtingstijdstip niet onbeperkt belastingplichtig was.
Afgezien van het reeds genoemde en het in de toekomst aan

te passen art. 29a Wet IB ontbreken in Nederland dergelijke
wettelijke "Durchgriff-bepalingen". De inspecteur zal zich bij
de bestrijding van de belastingvlucht door verlegging van de
economische activiteit naar het buitenland moeten behelpen met
het leerstuk van fraus legis of richtige heffing.
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13.5.4.

Richtige heffing en het leerstuk van fraus legis als
instrumenten tegen de belastingvlucht

Omtrent de onderlinge verhouding van het leerstuk van fraus
legis en de richtige heffing merkt de advocaat-generaal Van
Soest in zijn zeer lezenwaardige conclusie inzake het arrest
van de Hoge Raad van 21 juni 1978, BNB 1978/227, op: "Uit de

wetsgeschiedenis van 1925 en nog duidelijker uit die van 1959
volgt naar mijn mening, dat het object, het toepassingsgebied
van art. 31 AWR precies het zelfde is als het object, het toepassingsgebied van het leerstuk van de wetsontduiking. Dat dit
de wetgever van 1925 niet helder voor ogen zal hebben gestaan,
nu eerst door H.R. 26 mei 1926, W.v.h.R 11 515, blz. 2 met
noot H.d.J., N.J. 1926, blz. 723 met noot P. Scholten, P.W. 12
157, het leerstuk van de wetsontduiking voor het eerst op het
stuk van de belastingen werd toegepast (zie H.J. Hofstra, BNB
1974/181) doet daar niet aan af: ik houd niet staande, dat de
wetgever van 1925 bedoelde een wettelijke regeling te geven
van de wetsontduiking, maar dat hij een object regelde dat het
zelfde is als het object van het leerstuk van de wetsontduiking (zoals dat toen reeds bestond en/of zoals het zich sindsdien heeft ontwikkeld)... Het is dan ook in de recentere litteratuur de heersende opvatting, dat het object van art. 31

AWR het zelfde is als dat van het leerstuk van de wetsontduiking".

De reikwijdte van het leerstuk van fraus legis (wetsont-

duiking) is wat het toepassingsgebied betreft ruimer dan dat
van artikel 31 AWR. Op grond van het adagium "Lex specialis
derogat legi generali" geeft Van Soest in bovenvermelde conclusie als zijn mening te kennen dat de regeling van de artt.

31 e.v. AWR uitsluiten, dat inzake directe rijksbelastingen
het leerstuk van de wetsontduiking wordt toegepast zonder dat
de artt. 32 e.v. AWR in acht zijn genomen.
Het ontwerp van wet tot bevordering van de richtige heffing der directe belastingen (50) beoogde op te treden tegen
praktijken die aangewend worden om de normale belastingheffing
geheel of voor een deel onmogelijk te maken, onder meer omdat
voor belasting die in strijd met het kennelijke doel der wet
niet kan worden geheven, een equivalent moet worden gevonden,
hetgeen ertoe leidt, dat personen, die de schatkist niet te
kort doen, des te zwaarder moeten worden belast (51). In de
Wet van 29 april 1925, Stb. 171, was in art. 1, lid 1, sprake

van rechthandelingen waarvan op grond van het feit dat zij
geen wezenlijke verandering van feitelijke verhoudingen hebben
ten doel gehad of op grond van andere feiten en omstandiggheden moet worden aangenomen, dat zij achterwege zouden gebleven
zijn, indien daarmede niet de heffing van een belasting, ingeval zij reeds toepassing heeft gevonden of voor toepassing in
aanmerking zou komen, voor het vervolg geheel of ten dele onmogelijk zou worden gemaakt.
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Ook bij de totstandkoming van art. 31 AWR werd de functie
als bestrijdingsmiddel tegen belastingontduiking benadrukt. De
onderwerpelijke bepalingen berusten "op het inzicht, dat ook

bij de meest zorgvuldige formulering van de heffingswetten
constructies mogelijk zullen zijn, welke weliswaar naar de

letter buiten het bereik van de wet vallen, doch welker opzet
zo zeer indruist tegen het doel en de strekking van de wet,
dat zij een aperte rechtsschending zijn... Stellig heeft de
jurisprudentie een ontwikkeling te zien gegeven, welke geleid
heeft tot een wetstoepassing, waardoor de bedoelingen van de
hun recht
wetgever thans beter dan enige decennia geleden tot
weg,
niet
neemt
dit
n,
gewonne
veel
komen. Is daarmede reeds
dat de toepassing en interpretatie van de wet haar begrenzing
vinden in de door de wet gebezigde fomuleringen" ( 52) .
Het leerstuk van fraus legis (wetsontduiking) en richtige
heffing beweegt zich op de scheidslijn van de vrijheid van de
belastingplichtige om zijn rechtsvormen zodanig te kiezen dat
Zijn belastingverplichtingen zo laag mogelijk zijn en het bed gelang van de samenleving dat de in de belastingwet gelden
t
conflic
Dit
fd.
nagelee
wordt
burgers
alle
door
norm
maakte
rdigrechtvaa
de
tussen het beroep op de rechtszekerheid en op
heid speelt zich af op twee niveaus: het eerste niveau is dat
van het maatschappelijk behoorlijke. De samenleving is hier
zelf de beoordelende instantie, met alle tekortkomingen van
dien; het tweede niveau is het rechtsniveau, waarop wordt beoordeeld of een handeling rechtens bepaalde rechtsgevolgen w&1

of niet oproept. Het optimum tussen de rechtszekerheid en

rechtvaardigheid wordt bepaald door de intermenselijke verhouhet rechtsbedingen. Nouwen merkt hieromtrent op ( 53) : "Wil
drijf levend blijven in die zin dat het respect bij de levenden blijft afdwingen, dan zal het mee moeten gaan met de ontwikkeling die de intersubjectiviteit ondergaat. Voor het fiscale recht betekent dit een groeiende tendens de wetstoepassing zo ernstig en reoel mogelijk te doen verlopen, waardoor
de marge tot spel steeds verder inkrimpt. De rechtsbeoefenaar
die dit existentieel ervaart, zal - als de effectuering het
eist - niet schromen overstag te gaan, ook al zal hij hiermee
de rust verstoren. Het komt mij - in het algemeen gesproken voor dat de rechter in deze van een meer tijdeigen juridisch
denken en doen getuigt dan zijn beoordelaars. Dat de rechtszekerheid hieronder lijdt, ik zal de laatste zijn dit te ont-

kennen. De vraag is echter of er niet een hoger goed op het

spel staat dan de rechtszekerheid".
Het
beroep op de rechtszekerheid komt in strijd met de
rechtvaardigheid als dit beroep wordt gedaan door de fiscale
speculant die zekerheid zoekt voor een op grammaticale grondde geest van de
slag gebouwde constructie die strijdig is met
gehonoreerd,
worden
te
niet
wet. Een dergelijk beroep verdient

omdat de rechtszekerheid in wezen een aanvulling is van de
rechtvaardigheid en daaraan geen afbreuk kan doen. Wel dient
veel gewicht te worden toegekend aan het beroep op de rechtszekerheid door degenen die de verschuldigde belastingen vol485

gens de opzet van de wetgever aan anderen in rekening moeten
brengen (54).
In de fiscale jurisprudentie speelt de strijd tussen
rechtvaardigheid en rechtszekerheid zich af op het tweede niveau. Zo ook in het arrest van 21 juni 1978, BNB 1978/227,

waar de belanghebbende in cassatie de volgende criteria aanvoerde voor de beoordeling of er sprake is van wetsontduiking:
a) De transactie moet gekunsteld zijn.
b) Met het aldus uitvoeren van de transactie moet door partijen een belastingvoordeel beoogd zijn.

c) De als gevolg van deze transactie ontstane toestand moet
voor de bij die transactie betrokken partijen buiten het
beoogde belastingvoordeel geen re*le praktische betekenis
hebben.
d) Het beoogde belastingvoordeel rnoet door de wet met het oog
op andere gevallen zijn gegeven.

e) De in het leven geroepen toestand moet praktisch gelijk
zijn aan die welke in de wet is voorzien casu quo die welke
de wetgever voor ogen stond.
f) Het niet-toepassen van de wet zou onder deze omstandigheden
een miskenning van doel en strekking van de wet betekenen.

Met betrekking tot het beogen van het belastingvoordeel (sub
b) is het vaste jurisprudentie dat uitgegaan dient te worden
van de subjectieve leer (55). In de Duitse litteratuur blijkt
de objectieve leer de voorkeur te genieten (56). Van Dijck is
van mening dat het resultaat en niet de bedoeling doorslaggevend moet zijn (57). Door Schuttevaer wordt de nadruk gelegd
op het al dan niet gebruikelijke der handeling (58), waardoor
bij hem het criterium sub b samenvalt met het criterium sub a.
Van Soest geeft aan het criterium sub b geen afzonderlijke betekenis naast het criterium sub c. Hij acht het van praktisch

belang of partijen de afwijking van de in de wetsbepaling
voorziene toestand om haars zelfs wille in het leven riepen,
dan wel enkel omdat zij door haar willen bereiken, dat die
toestand buiten het bereik der wet zou vallen en zonder dat
die afwijking overigens voor hen enigerlei betekenis had (59).
Naar mijn mening zijn de bedoelingen van de partijen voor
derden nimmer kenbaar. Slechts het resultaat van de bedoelingen is kenbaar. Om deze reden acht ik dan ook een meer objectieve benadering van de wetsontduiking wenselijk, zoals ook
door Van Dijck werd gepropageerd. De omstandigheid of de belastingbesparing werd beoogd of slechts een nevenresultaat
vormde van een transactie is voor de draagkracht immers niet
relevant.

Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken , dat
de fiscus in zijn beroep op wetsontduiking niet snel successen

zal boeken.

In het belastingrecht wordt de rechtszekerheid

zeer hoog aangeslagen. Ik ben het met Wisselink eens dat wel-

iswaar niets in de wet of de wetshistorie in de weg staat aan
toepassing van de fraus-legisleer over de grenzen heen, dus
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ook m.b.t. in het buitenland aanwezige holdingconstructies, en
dat art. 31 AWR in beginsel ook ten aanzien van de buitenlandse situaties kan worden toegepast, maar dat een zodanige verlegging van activiteiten naar het buitenland veelal gepaard
gaat met een zodanige verandering van de economische werke-

lijkheid dat een beroep van de fiscus op wetsontduiking of
richtige heffing weinig kans van slagen biedt (61).
Samenvattend wil ik stellen dat, alhoewel in beginsel de
buitenlandse holding door de Nederlandse fiscus op grond van

de wetsontduiking of richtige heffing ten aanzien van de in
Nederland woonachtige aandeelhouders zou kunnen worden genegeerd, deze instrumenten weinig effectief zullen zijn ter bestrijding van belastingvlucht. De Duitse wetgever heeft het,
alhoewel hij de Duitse fiscus de instrumenten ter bestrijding
van wetsontduiking reeds eerder ter beschikking had gesteld (§
6, leden 1 en 2, StAnpG), dan ook noodzakelijk geacht hem bovendien het Aussensteueurgesetz ter hand te stellen. Uiteraard
levert een dergelijke unilaterale uitbreiding van de fiscale
souvereiniteit ter bestrijding van de belastingvlucht internationaal nieuwe problemen op bij de afbakening van de fiscale
souvereiniteit. Uitbreiding in deze richting, zoals wij heden
ten dage zien in de voorgestelde nieuwe redactie van art. 29a
Wet IB, mag dan ook niet geschieden zonder dat waterdichte
garanties zijn gegeven dat de internationale dubbele heffing
zal worden voorkomen.

13.6.

Internationale fiscale souvereiniteit

Het internationale belastingrecht houdt zich bezig met de afbakening van de belastingsouvereiniteit tussen staten. Omtrent
de vraag hoe de belastingsouvereiniteit tussen de diverse staten moet worden afgebakend en over de vraag of aan deze afbakening een systeem ten grondslag ligt of zou kunnen liggen is

veel verschil van mening mogelijk. J.H. Christiaanse heeft
hiervan een kort overzicht gegeven in het jubileumnummer van
M.B.B. (61).
Deze boeiende problematiek valt buiten het bestek van deze

studie. De enige reden voor het aan de orde stellen van het
bestaan van dit probleem is de benadrukking van het feit dat
het begrip draagkracht zijn begripsinhoud heeft verkregen binnen een bestaande fiscale souvereiniteit. Zou men de toepassing van het draagkrachtbeginsel tot buiten de grenzen van deze fiscale souvereiniteit willen uitbreiden en op internatio-

naal niveau de belastingheffing naar draagkracht tot gelding
willen brengen, dan doemen talloze problemen op. De rechtsdimensie van het belastingrecht wordt internationaal in grote
mate beinvloed door de economische belangen. Wil men echter
binnen de bestaande fiscale souvereiniteit het draagkrachtbeginsel tot uitdrukking brengen, dan kan men niet onverschillig
staan ten opzichte van de vraag hoe de ons omringende landen
hun fiscale souvereiniteit afbakenen.
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De fiscale relaties tussen ontwikkelde staten en ontwikkelingslanden genieten een groeiende belangstelling. De United

Nations Group of Experts for tax treaties between developed
and developing countries is bezig een modelverdrag te ontwerpen, waarin de belangen van de ontwikkelingslanden beter worden gewaarborgd (62). Uiteraard kunnen de belangen van de ontwikkelingslanden worden gediend via ontwikkelingshulp. Een ge-

paste inkrimping van de fiscale souvereiniteit door de ontwikkelde landen ten gunste van de ontwikkelingslanden, zonder dat
dit de "home neutrality" aantast, acht ik een betere methode.

In Nederland is in de eenzijdige regeling ter voorkoming
van dubbele belasting (63) een tegemoetkoming ten behoeve van
de ontwikkelingslanden opgenomen. In genoemde regeling is een
"tax sparing credit" opgenomen voor interesten en royalties,
waarvan de schuldenaar in een ontwikkelingsland woont, indien
de opbrengsten in dat land zijn onderworpen aan een, al dan
niet bij de bron geheven belasting. De werking van deze regeling is bij KB van 4 juni 1976, Stb, 347 verruimd, doordat de
voor verrekening vatbare buitenlandse belasting, welke niet
tot een vermindering van de belasting heeft geleid, in een of
meer van de volgende zes jaren in aftrek kan worden gebracht.
Een dergelijke tax sparing credit doorbreekt echter de interne
gelijkheid, omdat per saldo om economische of menslievende motieven ten gunste van het ontwikkelingsland te weinig belasting wordt geheven. Hieruit blijkt dat door de aanwezigheid
van verschillende belastingsouvereiniteiten het draagkrachtbeginsel in het internationale vlak moeilijk kan worden verwezenlijkt.

13.7

CONCLUSIES

Consequente toepassing van de draagkrachtgedachte zou uitmonden in toepassing van de creditmethode als methode ter voorkoming van dubbele belastingheffing. De toepassing van de evenredigheidsmethode en de vrijstellingsmethode doet afbreuk aan
de belastingheffing naar draagkracht. Deze inbreuk wordt groter naarmate het buitenlandse belastingtarief lager is. De tabellen 13.1 tot en met 13.6 geven de resultaten aan bij wisselende omvang van het totale inkomen en wisselend aandeel van
het buitenlandse inkomen daarin.
De belastingontwijking in het kader van de internationale
fiscale verhoudingen kan een illegaal en een legaal karakter
hebben. Is sprake van een illegale vorm van belastingontwijking, dan spreekt men van fraude. Door de internationale uit-

wisseling van inlichtingen hopen de diverse belastingadmini-

straties beter gedquipeerd te raken in de strijd tegen de
fraude. Het gestegen ontduikingsrendement en het voor illegaal

gedrag gunstige ontduikingsklimaat maken een actieve strijd
tegen de fraude ook in het kader van de belastingheffing naar
draagkracht wenselijk.
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Toegespitst op de heffing naar draagkracht is het niet

zinvol een onderscheid te maken tussen de legale vormen en de
illegale vormen van belastingontwijking (64). Beide varianten
de
zijn immers een inbreuk op de heffing naar draagkracht. Van
legale vormen is de juridische belastingvermijding mogelijk
nog het gemakkelijkst te bestrijden met behulp van het leerstuk van schijn en wezen. De belastingvlucht door verlegging
van de woonplaats c.q. vestigingsplaats of economische activiteiten naar het buitenland kan door de Nederlandse belastingadministratie niet of nauwelijks worden ingedamd. Wanneer de
inkomsten uiteindelijk toch toevloeien aan de belastingplichtigen die deel blijven uitmaken van de Nederlandse samenle-

ving,

leidt dit tot een ernstige verstoring van de draag-

krachtverhoudingen. De V.S., de Duitse Bondsrepubliek, alsmede

Canada hebben daarom wettelijke maatregelen afgekondigd ter
bescherming van de interne gelijkheid. Afgezien van de fictieistrave rendementsbepaling moet de Nederlandse belastingadmin
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Hoofdstuk 14
Kenbaarheid en bekendheid van het belastingrecht

14.1

INLEIDING

Voorwaarde voor de bekendheid van de contribuabele met het belastingrecht is dat dit ook kenbaar is. De bekendheid met het
belastingrecht is op haar beurt weer voorwaarde voor de realisatie van het recht. Wanneer de kenbaarheid resp. de bekendheid sterk is begrensd, kunnen er gemakkelijk distorsies ontstaan tussen de situatie, zoals de wetgever deze voor ogen had
als resultaat van zijn wetgevende activiteit en de feitelijke
ingetreden toestand. Soms is de betrekkelijke onbekendheid het
resultaat van een maatschappelijke desinteresse voor het fiscale gebeuren. Soms is de burger wol geinteresseerd, doch is
de betrekkelijke onbekendheid het gevolg van een doelbewuste,
dan wel van een onbedoelde beperkte kenbaarheid van het belastingrecht. De scheidslijn is echter niet scherp te trekken. De

maatschappelijke desinteresse kan immers het resultaat zijn
van de jarenlange ervaring dat het belastingrecht "toch niet
te snappen is".

Bij de onbedoeld beperkte kenbaarheid van het recht is het
streven van de overheid er steeds op gericht deze beperkingen
te elimineren door vereenvoudiging van het (belasting)recht.
"Het vereenvoudigingsprobleem ligt waarlijk niet zo gemakkelijk als in sommige al te vlotte beschouwingen wel wordt gesuggereerd. De maatschappij is nu eenmaal ingewikkeld, en zij
wordt nog steeds ingewikkelder. Een belastingheffing die het
fiscale antwoord wil zijn op de concrete maatschappelijke situatie zal daarvan de consequenties moeten trekken. Maar juist
vanwege deze noodzakelijkheid is het tevens nodig om zich telkens weer af te vragen of en waar door een andere juridische

structuur de doeltreffendheid van de uitvoering kan worden
verbeterd" (1).

In het geval de beperkte kenbaarheid het vooropgestelde
doel is van de overheid is er sprake van aantasting van het
beginsel van de rechtszekerheid. Het gebrek aan kennis werkt
de rechtsonzekerheid in de hand en biedt grotere ruimte voor
volksmisleiding, omdat de afwezigheid van kennis van zaken gemakkelijker doet aansluiten bij de leuzen en kreten in de samenleving. Schm6lders heeft hieraan interessante beschouwingen
gewijd in Finanz- und Steuerpsychologie (2). Hij stelt: "Die
Ursache dafur, daB derartige "vorgeprSgte Formeln", Schlagwor495

te und stereotype Urteile so bereitwillig aufgenommen zu wer-

den pflegen, erblickt die moderne Psychologie in der jedem
Menschen innewohnenden Scheu, vor sich selbst und vor anderen
sein Nichtwissen einzugestehen, von der oben bereits kurz die
Rede war. Insbesondere die physiologische Psychologie hat
nachgewiesen, daB das Unsicherheitserlebnis des "Ich weiB
nicht" innere Spannungen hervorruft, die nach der Anerkennung
irgendeiner Patentlosung sofort zu verschwinden oder sich doch
sehr zu verringern pflegen;..."(3).
Als ook de politici ten prooi vallen aan het gemak van de
hantering van voorgevormde leuzen dringt de vraag zich op wie
deze leuzen ontwikkelt, waarom en waar zij op vruchtbare bodem
vallen en zich ontwikkelen kunnen. Dit vraagstuk wil ik hier
niet uitgebreid ter discussie stellen. Ik beperk mij tot het
citaat van Gehlen dat Schmolders vermeldt:

"Die "Entlastung",

in vorgedachten und vorgeprSgten Formeln und Bezugen denken zu
kBnnen, ist eine der gewaltigsten Erleichterungen des Lebens,
die der Mensch sich geschaffen hat. Jeder Mensch steht t*glich
vor der Notwendigkeit, sich Uber Probleme, die an ihn herantreten und entschieden werden sollen, eine Meinung zu bilden.

MUBten diese Meinungen jeweils neu entdeckt, durchdacht und
geprUft werden, so blieben viele Probleme ohne Entscheidung;
tatsMchlich aber finden sich fur die meisten bereits vorgebahnte Losungen. Sie konnen falsch, nicht anwendbar oder uberholt sein; aber alle geistige Entwicklung vollzieht sich erfahrungsgemMB so, daB lange Zeit hindurch kritiklos weitergereichte Meinungen eines Tages uberpruft und durch andere ersetzt werden" (4).
In dit hoofdstuk zal de aandacht er vooral op gericht zijn

te achterhalen in hoeverre de leden van de samenleving het
fiscale recht kennen en op welke wijze zij pogen hun recht te
krijgen. De interesse of desinteresse in het fiscale gebeuren
kan mede een graadmeter zijn voor de maatschappelijke aanvaarding van het vigerende belastingrecht.

14.2

DE RECHTSZEKERHEID IN HET FISCALE RECHT

In een samenleving waarin de behoefte om aan bepaalde bevolkingsgroepen de kennis omtrent het recht te onthouden afwezig
is, wordt de rechtszekerheid voor hen die zich te goeder trouw
bij het maatschappelijke handelen op de bronnen van het recht
hebben gebaseerd als een rechtsbeginsel van hoge orde beschouwd. Deze rechtszekerheid moet worden gewaarborgd op het
gebied van wetgeving, uitvoering en rechtspraak. In hoofdstuk
15 zal nader aandacht worden besteed aan de samenhang tussen
de rechtszekerheid en de rechtbescherming van de contribuabele. De rechtsbescherming aan de belastingplichtige kan echter
niet zover gaan dat ook degene die te kwader trouw een beroep

doet op de wet als bron van het recht dient te worden beschermd. In hoofdstuk 13 is dit probleem al aan de orde geweest.
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In dit hoofdstuk zal worden geabstraheerd van de moge-

lijke behoefte ·bij de overheid of bij sommige personen die
deel uitmaken van het overheidsapparaat om de kennis van het
recht te monopoliseren.

Alhoewel het vraagstuk van de kenbaarheid van het recht
een algemene strekking heeft en zich door alle rechtsgebieden
heen doet gelden, wordt de problematiek hier beperkt tot de
kenbaarheid en bekendheid van het belastingrecht, omdat dit
factoren zijn die medebepalend zijn voor de effektiviteit van
de heffing naar draagkracht.

14.3

VEREENVOUDIGING VAN HET FISCALE RECHT

Met name na invoering van de Wet op de inkomstenbelasting 1964
zijn vele beschouwingen gewijd aan de vereenvoudiging van het
fiscale recht (5). Opmerkelijk daarbij is dat de vereenvoudi-

ging zozeer als een "must" werd ervaren, dat veelal een omschrijving van de begripsinhoud achterwege werd gelaten. Al
naar gelang de gekozen begripsinhoud zal men zich in sterkere
mate v66r- of t6genstander van het vereenvoudigingsstreven betonen. Illustratief is de conclusie van Scholten (6) inhoudende:

"Het is de vraag of in brede kringen van onze bevolking

het verlangen naar vereenvoudiging zo sterk leeft als wel
wordt aangenomen. Het verlangen naar een rechtvaardige heffing
is minstens even sterk en dit beperkt de mogelijkheid tot vereenvoudiging".

Een

dergeli jke tegenstelling tussen

"eenvoud"

en "rechtvaardigheid" kan immers pas worden gesignaleerd als
in de plaats van "eenvoud", "doelmatigheid" of "vervlakking",
"globalisering" of "forfaitering" zou worden gelezen.
In het navolgende zal onder de vereenvoudiging van de belastingheffing slechts worden verstaan de vergroting van de
kenbaarheid van het belastingrecht, z6nder dat de doelstelling
van de belastingheffing enige wijziging ondergaat. Dit begrip
omvat dus vooral hetgeen Geppaart aanduidde met de logische
(on)evenwichtigheid (7).
Consistentie van de gehanteerde begrippen en de begrijpelijkheid van de wetsformules zijn voorwaarde voor een grote
kenbaarheid van de wet. Inzichtelijkheid van de gevolgde of te
volgen procedures met minimale vormvoorschriften en in eenvoudige, begrijpelijke taal geschreven handleidingen of toelichtingen zijn eveneens essentiule voorwaarden voor de kenbaarheid van het belastingrecht. Communicatie met belastingplichtigen dient uiteraard te geschieden door middel van een begrijpelijk woordgebruik, dat niet doorspekt is met vakjargon
en dat berust op het besef dat de belastingplichtige thuis
geen bundel belastingwetten tot zijn beschikking heeft. Een
verwijzing naar een BNB-nummer ter motivering van een afwijking van de aangifte is alleen fatsoenlijk als men zeker weet
dat de belastingplichtige dit periodiek tot zijn beschikking
heeft. Verwijzing naar niet-gepubliceerde jurisprudentie - en
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ook dat komt voor - is slechts fair onder overlegging van een
afschrift van de uitspraak of het arrest met - indien nodig de vereiste uitleg.
De toegankelijkheid tot de kennis of de (ambtelijke) personen die geacht kunnen worden de vereiste kennis te bezitten,
moet zo gemakkelijk mogelijk zijn. Een aantal maatregelen zou

de toegankelijkheid ten zeerste kunnen bevorderen. Ik noem
bijvoorbeeld:

a) Openstelling van de inlichtingenloketten van de belastingdienst ook buiten kantooruren zoals bij de bankinstellingen
gebruikelijk is, zodat de gewenste inlichting niet op

straffe van een halve verlofdag verkregen behoeft te worden.

b) Aan de belastingplichtigen de mogelijkheid bieden gevolg te
geven aan een oproep ter inspectie te verschijnen nA zijn

werktijd (piketdiensten instellen).

c) Onderbrenging van de instantie die algemene inlichtingen
moet verstrekken of die moet assisteren bij de invulling
van het aangiftebiljet niet, zoals thans het geval is, bij
de belastingdienst, doch bij een dienst met een meer onafhankelijke status. Hierbij kan worden gedacht aan versterking van de diverse rechtshulpverlenende instanties of een
belastingconsulent in overheidsdienst. De afdelingen "inlichtingen" van de belastingkantoren kunnen zich dan met

name bezig houden met het verstrekken van inlichtingen aan
een belastingplichtige betreffende de stand van zaken met
de aanslagregeling van zijn aangifte.
d) Meer aandacht voor de belastingwetgeving in het voortgezette onderwijs (8).

Uiteraard impliceren deze voorbeelden geen volledige opsomming. Zij heeft slechts ten doel nader aan te geven op welke
wijze vereenvoudigingen kunnen worden gerealiseerd.
De hulpverlening, 66k met betrekking tot de fiscale wetgeving heeft, al naar de verschillende maatschappelijke groepering waartoe de contribuabele behoort, een ander karakter (9) .
Door Van de Braak wordt hieromtrent opgemerkt (10): "Uit recent onderzoek blijkt in elk geval o.m. het volgende. De belastingkonsulent wordt het meest ingeschakeld door de volgende
groeperingen: het meest door mannen; door veertigers; door
mensen met een hogere opleiding en door de hoogste inkomensgroepen. Bij sociale raadslieden, maatschappelijk werkers en
sociale diensten ziet men het spiegelbeeld: vrouwen meer dan
mannen; meer ouderen, vooral 65+; lager geschoolden; personen
buiten het arbeidsproces (uitkeringsgerechtigden, gepensio-

neerden) en de lager betaalden, met name de groep die voor
gratis rechtsbijstand in aanmerking komt. Uit genoemd onderzoek bleek niet alleen een grote behoefte aan rechtshulp in
het algemeen en fiscale rechtshulp in het bizonder. Met name
bleek ook de behoefte aan een bepaald type rechtshulp, de zogeheten "adversary legal aid". Dat wil zeggen, de (fiscale)
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hulpverlener verleent hulp vooral vanuit het standpunt van de
client. Hij plaatst het standpunt van de client tegenover dat
van de opponent of tegenspeler. Bij sociale raadslieden, maat-

schappelijk werkers en vooral sociale diensten werd door respondenten nogal eens loyaliteit met andere belangen verondersteld".
Veelal verkrijgt het begrip "vereenvoudiging" een ruimere
inhoud en wordt onder vereenvoudiging van de belastingheffing
verstaan het met behoud van de fiscale struktuur uitvaardigen
van nadere regels voor de vaststelling van soortgelijke of althans bij elkaar behorende grootheden, waarbij voorbij wordt

gegaan aan de werkelijke omvang van de van belang zijnde
grootheden (11). De introductie van forfaitaire regelingen is
echter geen noodzakelijk gevolg van de belastingvereenvoudiging. De belastingvereenvoudiging beoogt de belastingheffing
naar draagkracht te ondersteunen , terwijl de forfaitaire regelingen door hun vervlakkende werking veelal op het draagkrachtbeginsel een inbreuk vormen. Ik mag hiervoor verwijzen
naar 6 10.10.
De vereenvoudiging van de belastingheffing krijgt een nog
ruimere inhoud, indien zij gepaard gaat met struktuurwijzigingen van de belastingheffing. Wat als belastingvereenvoudigina
wordt gepresenteerd is dan veelal een smaakmaker voor een politieke stellingname. Een voorbeeld vindt men in de vereenvoudigingsvoorstellen van Hoefnagels (12) en Hofstra (13). In het

debat naar aanleiding van het voorstel-Hoefnagels binnen de
Vereniging voor Belastingwetenschappen (14) wordt de loonsombelasting als wenkend perspectief ten tonele gevoerd. Ook
Hofstra kiest voor een objectieve loonsombelasting in de vorm

van een proportionele belasting ten laste van de werkgever
over de arbeidskosten. De vereenvoudiging van de inkomstenbelasting is dan gelegen in een drastische inkrimping van het
aantal belastingplichtigen. De inkomstenbelasting wordt de belasting van de "happy few". De belastingvereenvoudiging door
overschakeling naar een meer eenvoudige belastingstruktuur zal
in § 14.4 in kort bestek aan de orde komen.

14.4

MEER EENVOUDIGE BELASTINGSTRUKTUREN

14.4.1.

Consumptiebelastingen

In § 7.4 is er reeds op gewezen dat in het geval men de draagkracht als uitgangspunt voor belastingheffing neemt men niet
per se aansluiting behoeft te zoeken bij het inkomen als maatstaf van draagkracht. In de genoemde paragraaf is het verbruik
als maatstaf van draagkracht geintroduceerd. Aldaar werd reeds
opgemerkt dat de invoering van een dergelijke belastingheffing
op grote praktische problemen stuit. Aan de voorstanders van
een verterings- c.q. consumptiebelasting moet echter worden
toegegeven dat deze vorm van belastingheffing ook vele complicaties elimineert. Zo wijzen Van Dijck, en later Cnossen (15)
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bij de ontwikkeling van de consumptiebelasting als de belasting van de toekomst, op de grote voordelen voor de vereenvoudiging. "De fiscale winstbepaling zoals wij die nu kennen verdwijnt onder een consumptiebelasting. Uiteindelijk is slechts
van belang wat middellijk of onmiddellijk aan een onderneming
wordt onttrokken (c.q. door haar wordt uitgedeeld) en tevens
voor consumptieve doeleinden wordt aangewend. Onder een consumptiebelasting is het niet nodig jaarlijks de economische
nutsprestaties van duurzame activa te berekenen of voorraden
en onderhanden werken te waarderen voor fiscale doeleinden. En
wat voor afschrijvingen en voorraadwaardering geldt, geldt
eveneens voor de vervangingsreserve, andere fiscaal toelaatbare reserveringen, doorschuivingen en afrekeningen, geruisloze
omzettingen en inbrengsten in vennootschappen, herkapitalisaties en fusies: alle daarmee verband houdende complicaties en
distorsies op de aard en de vorm van ondernemingsactiviteiten
komen niet voor onder een consumptiebelasting. Dit betekent
een belangrijke vereenvoudiging van de belastingheffing die
niet moet worden onderschat".
Gezien de internationale complicaties bij een eenzijdige
invoering van een consumptiebelasting is realisatie voorlopig
niet te verwachten. Van die kant zijn op korte termijn dan ook
geen vorderingen op het pad van de vereenvoudiging te verwachten. Wel stelt dit heffingssysteem scherp in het licht dat belastingheffing aan de hand van een systeem van inkomensbepaling op basis van vermogensvergelijking tot grotere complicaties leidt dan bij toepassing van inkomen gebaseerd op een
kasstelsel. In § 9.3.11 werd in dit kader verwezen naar de
vereenvoudiging die de doorschuiffaciliteiten kunnen opleveren. De doorschuiffaciliteiten zelf waren onderwerp van bespreking in § 10.7.

14.4.2.

Opbrengstbelastingen

Het zou ook een vereenvoudiging kunnen betekenen wanneer een
meer analytische inkomstenbelasting zou worden geYntroduceerd.

De cash-outflow van de ondernemingen en de overheid voor de
ter beschikking gestelde productiefaktoren zou aan de belastingheffing een meer objectief karakter verlenen. In beginsel
zou de overheid op elke betaling door een ondernemer aan een
niet-ondernemer voor geleverde goederen of diensten een heffing aan de bron kunnen leggen en de ondernemer als belastingplichtige kunnen aanwijzen. De vereenvoudiging bestaat dan in
het verwaarlozen van de subjectieve factoren van de inkomstengenieter die zijn draagkracht bepalen, in de toepassing van
een proportioneel tarief (16) en in de beperking van het aantal belastingplichtigen (17). Hofstra vermeldt (18) de mogelijkheid van een speciale heffing op de verschillende soorten
van opbrengst waarin het maatschappelijke produkt uiteenvalt,
waarbij de tarieven afhankelijk zijn van de morele waarde en
het sociale nut en dienstbaar zijn aan de stimulering resp.
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ongewenste instituten. "Wat deze opzet voor degene, die maar
iets van belastingen weet, typeert, is het sluitende stelsel
van opbrengstbepalingen met gedifferentieerde tarieven, dat
tot het centrale punt van de belastingheffing naar de inkomstenzijde is gemaakt. Voor Nederlandse oren is

dit een ongewo-

ne gedachte: hier te lande pleegt men nog steeds bij de individualistische opvatting van heffing naar de persoonlijke
draagkracht te zweren. Aan het socialisme is het denkbeeld van
een systeem van opbrengstbelastingen echter niet vreemd..",
aldus Hofstra (19).
De stelling van Wibaut dat de belastingen hun rechtvaar-

digheid moeten vinden "in het feit, dat de gemeenschap door
haar organisatie, die een tot op zekere hoogte geordende produktie mogelijk maakt, een onafwijsbare aanspraak heeft op een
deel van de opbrengst dier productie" (20), doet naar de mening van Hofstra weliswaar te veel aan het belangenbeginsel
denken, doch toont de samenhang, die gelegd wordt tussen een
geleide productie enerzijds en een stelsel van opbrengstbelastingen anderzijds (21).
Een dergelijke belastingheffing zal uiteraard talrijke
problemen geven bij de rubricering in de te onderscheiden opbrengstcategoriein en de afbakening van activiteiten die wel
en die niet dienstbaar zijn geweest aan de bevordering van het
nationale produkt. In zijn afscheidsrede komt Hofstra opnieuw
op het hierboven vermelde beginsel terug. "Aan de particuliere
sector komt dan slechts toe dat deel van het nationale inkomen
dat niet aan de collectieve sector werd toebedeeld, waarmede

de belasting tevens haar odium van aantasting van verworven
rechten verliest", en verder: "De overheid vraagt niet meer
een eigen bijdrage uit hetgeen de belastingplichtigen als eigen inkomen hebben verworven. Zij neemt wat haar krachtens eigen recht toekomt. Waarop de overheid aanspraak kan maken is
een deel van het nationale inkomen. De voor de hand liggende
conclusie is dan dat deze aanspraak het beste kan worden gerealiseerd door belastingen die rechtstreeks bij de produktie,
of bij het resultaat van de produktie, aangrijpen: niet dus
bij het belastingsubject, doch bij het belastingobject" (22).
De schets van de toekomstige inkomstenbelasting is in de optiek van Hofstra als volgt: "..de loonbelasting wordt vervangen door een ten laste van de werkgever blijvende proportionele belasting naar zijn totale arbeidskosten...; een objectieve
loonsombelasting dus, met een overeenkomstige regeling ten
aanzien van de sociale-verzekeringsector...De winst uit onderneming en de inkomsten uit andere arbeid - niet uit dienstbetrekking - zouden moeten worden getroffen door een eveneens
proportionele belasting, met een winstbegrip dat de onderneming en haar continuiteit tot uitgangspunt neemt. Ook voor de
inkomsten uit vermogen zouden proportionele en objectieve opbrengstbelastingen de grondslag moeten leggen. Voor de inkomstenbelasting blijven dan over de hogere inkomens, waarbij in

het tarief moet worden rekening gehouden met het feit dat de
desbetreffende inkomstenbestanddelen reeds in de vorm van ob501

jectieve belastingen werden getroffen, doch waarbij de belastinggrondslag mede moet omvatten rechtstreekse vermogensveranderingen die tot dusver buiten aanmerking blijven" (23)·

De inperking van het aantal contribuabelen is mijns inziens de grootste winst van het voorstel-Hofstra op het gebied
van de belastingvereenvoudiging, waarbij het proportionele tarief van de objectieve opbrengstenbelasting ontegenzeggelijk

ook een belangrijke vereenvoudiging impliceert. Wanneer men
echter oplossingen in deze richting overweegt, heeft men het
draagkrachtbeginsel over boord gezet (24).

14.4.3.

Productiebelastingen

Het belangrijkste verschil tussen de opbrengstbelasting en de
productiebelasting is van formele aard. De opbrengstbelasting
heeft het karakter van een heffing bij wege van afdracht op
aangifte, waarbij afdracht en aangifte geschieden door een inhoudingsplichtige die andermans belasting heeft moeten inhouden. De productiebelasting is een heffing bij wege van voldoening op aangifte van eigen belasting.
Hofstra (25) merkt ten aanzien van de productiebelastingen
op dat deze belastingen leiden tot stagnatie van de uitvoer,
stimulering van de invoer en afwenteling. De heffing bevordert
zijns inziens de efficiency. Deze effekten zijn dan ook te
verwachten bij opbrengstbelastingen. Deze voor discussie vatbare economische effekten van de verschillende typen van belastingen staan hier echter niet ter discussie. Op het gebied
van de belastingvereenvoudiging hebben beide belastingtypen
nagenoeg dezelfde effekten: verkleining van het aantal belastingplichtigen, toepassing van een proportioneel tarief en een
sterk feitelijk en objectief karakter van de belastingheffing.
Als bekend is welk tarief van toepassing is, zijn de fiscale
problemen opgelost. De vereenvoudiging gaat echter weer verloren als er ter bescherming van de eigen concurrentiepositie
aan de grens compensatieheffingen worden geheven en exportpremies worden verleend.
Zowel bij toepassing van de opbrengstbelasting als bij de
productiebelastingen wordt de draagkrachtgedachte als richtinggevend beginsel opzij gezet.

14.5

TARIEFSVEREENVOUDIGING

We keren thans weer terug naar de draagkrachtheffing, de bestaande conceptie van onze belastingwetgeving als resultante
van de politieke besluitvorming. De hoogte van de belastingdruk wordt, samen met de ingewikkelde maatschappelijke strukturen, allerwege aangewezen als de belangrijkste oorzaak voor
de bestaande ingewikkeldheid van de belastingwetgeving. N6ch
de terugkeer naar een meer eenvoudige maatschappijstruktuur,
n6ch de verlaging van de belastingdruk is op korte termijn te
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verwachten. Het is derhalve gerechtvaardigd de progressieve
tariefstruktuur, die eveneens als een complicerende factor kan
worden beschouwd,

ter discussie te stellen. Zou de tarieflijn

niet progressief, doch proportioneel verlopen volgens &6n voor
alle belastingplichtigen gelijkblijvend marginaal tarief, dan
zouden vele thans frekwent voorkomende strijdvragen tot het
verleden behoren, bijvoorbeeld:

1. De vraag aan welk gezinslid een bepaald inkomstenbestanddeel moet worden toegerekend is fiscaal niet meer van belang, tenzij de drempel voor de buitengewone-lastenregeling
aan het afzonderlijke persoonlijke inkomen van de gezinsleden wordt gekoppeld (vereenvoudiging van artikel 5 Wet IB).
2. Het aanmerkelijk-belangverlies kan in het onzuivere inkomen
worden opgenomen (vereenvoudiging van artikel 4, tweede
lid, en artikel 60 Wet IB).
3. Winstverschuiving tussen de boekjaren is fiscaal op grond
van progressieoverwegingen niet meer zo attractief.
4. Het verschil tussen gewone jaarwinst en stakingswinst, stakingswinst en sterftewinst is fiscaal niet meer relevant.
5. De lijfrenteconstructies tussen particulieren onderling of
andere constructies gericht op het uitbuiten van de marginale belastingdrukverschillen behoren tot het verleden.
Voor constructies met buitenlanders en niet-belastingplichtige lichamen blijft een nadere regeling noodzakelijk.
6. Het bijzondere tarief van artikel 57 en artikel 58 Wet IB
kan vervallen.
7. De middelingsregeling van artikel 67 Wet IB en de mogelijkheid voor uitsmering kunnen vervallen.
Men kan ook een variatie aanbrengen en, zoals in het voorstel-Hoefnagels het geval is, het proportionele tarief toepassen tot een bepaalde inkomensgrens (i.c. de aanslaggrens) en
daarboven overgaan op een progressief tarief met een stijgend
gemiddelde en marginale belastingdruk, waardoor de progressie
het karakter krijgt van een "surtax". Men kan voorts van mening verschillen over de vraag of een belastingvrije som al of
niet moet worden ingebouwd. Alhoewel de verwaarlozing van een
belastingvrije som, zoals door Hoefnagels wordt voorgesteld,
een aanmerkelijke vereenvoudiging zou impliceren, ben ik het
volledig met Christiaanse eens in zijn afwijzing van dit voorstel (26). De stelling van Hoefnagels (27) dat door hantering
van een belastingvrije voet inkomensverschillen tussen inko-

mensgenieters met inkomens

lager dan de belastingvrije som

worden verwaarloosd is juist, doch dit ef fekt kan gemakkeli jk
worden voorkomen door de verliescompensatie niet meer te laten
aansluiten bij een negatief inkomen, doch bij het inkomen voor

zover dit lager is dan de belastingvrije som. De belastingvrije som wordt dan een negatieve component in het belastbare
inkomen, die de verliescompensatieregeling verruimt.
De wijzigingen in de tariefstruktuur hebben uiteraard belangrijke budgettaire consequenties. Daarnaast kan niet uit
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het oog worden verloren dat er op het terrein van de inkomensverdeling grote weerstanden te overwinnen zullen zijn bij degenen die er voordeel bij hebben de bestaande fiscale posities

te verdedigen. De wens om te komen tot een meer eenvoudige
struktuur van de inkomstenbelasting heeft de wetgever geinspireerd tot de Wet inzake wijziging van de struktuur van het ta-

rief van de inkomstenbelasting (28). Het schijventarief dat
door deze wet werd geintroduceerd bestaat uit een opeenstapeling van proportionele tarieven, die, naarmate het tarief hoger is, telkens een grotere belastingvrije som hebben. Op deze
wijze wordt een progressieve tariefstruktuur verkregen met alle negatieve gevolgen van dien voor de eenvoud van de belastingheffing. Zou men na alle twijfel omtrent de verwerkelijking van de draagkrachtgedachte de rigoreuze beslissing nemen
voor al deze opeengestapelde proportionele tarieven onder de
voorwaarde van gelijkblijvende belastingopbrengst 6&n proportioneel tarief vanaf de belastingvrije som (die afhankelijk is
van de gezinsomstandigheden van de belastingplichtingen) in de
plaats te stellen, dan zal dit eenheidspercentage afhankelijk
zijn van:

a) de omvang van de belastingvrije som;
b) de benodigde financiale middelen van de overheid;
c) de inkomensconceptie.

Op basis van gegevens die konden worden ontleend aan de
inkomensverdeling over 1975 en die mij door het C B.S. werden
verstrekt kon een schatting worden gemaakt van de hoogte van
het gelijkblijvende marginale inkomstenbelastingtarief, dat in
de plaats zou kunnen treden van het huidige schijventarief,
zonder dat dit gepaard zou gaan met een wijziging van de belastingopbrengst. Daartoe werd, uitgaande van de belastingvrije som per tariefgroep, de totale belastbare som berekend.
Eventuele draagkrachttekorten werden op deze wijze horizontaal
.gecompenseerd met overschotten. Door de totale belastbare som
te relateren aan de totale opbrengst wegens loon-, inkomstenen dividendbelasting kon het gezochte percentage worden verkregen. Daarbij zijn verfijningen in de vorm van verhoging van
de belastingvrije som wegens bijzondere omstandigheden achter-

wege gelaten. Als benadering van het belastbare inkomen is
uitgegaan van het

statistische

begrip

"totaalinkomen",

dat

dicht aansluit bij het onzuivere inkomen dus excl. giften,
buitengewone lasten, oudedagsreserve, onverrekende verliezen
en zelfstandigenaftrek is gedefinieerd. De kinderbijslag wordt
geolimineerd, omdat deze in 1980 geen rol meer speelt voor het

belastingtarief. De premies volksverzekering worden niet op
het inkomen in mindering gebracht, omdat dit niet past in de
voorgestelde geintegreerde aanpak, waarin de premieheffing met
de belstingheffing gelijk wordt gesteld.
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De berekening verliep als volgt:

Tariefgroep

belastingvrije som
aantal inkomenstrekkers
tot. inkomenssom*
kinderbijslagsom*
:
inkomenssom excl. KB*:
tot. bel.vrije som*
tot. belastbare som*
:

:

:

Tariefgroep 2

1.559

4.517

997.367
8.100.165
8.100.165
1.554.895
6.545.270

1.868.617
17.088.558
17.088.558
8.440.543
8.648.015

:

:

1

Tariefgroep

3

Tariefgroep 4
7.786

6.073
belastingvrije som
aantal inkomens1.453.960
trekkers
24.124.561
tot. inkomenssom*
244.382
kinderbijslagsom*
inkomenssom excl. KB*: 23.880.179
8.829.899
tot. bel.vrije som*
15.050.280
tot belastbare som*
:

3.356.125
92.049.913
4.028.928
88.020.985
26.130.789
61.890.196

:

:

:

:
:

* = maal f.1000

Totale belastbare som 1975: f.92.233.761.000. De totale opbrengst op transactiebasis wegens loon-, inkomsten- en dividendbelasting bedroeg over 1975 f.26.187 mln. Het gelijkblijvende marginale percentage bedraagt in dat geval f 28,4%,
waarbij men in aanmerking dient te nemen dat de aftrekposten
op het onzuivere inkomen zijn gedlimineerd zodat het feitelijke percentage hoger ligt.

Soortgelijke berekeningen zijn te maken voor het geval
waarin de volksverzekeringspremies niet meer afzonderlijk worden geheven, doch in de belastingheffing worden geintegreerd.
Over 1975 bedroeg de premie-opbrengst:
AOW
AWW
AWBZ (op aanslag)
(op aangifte)
AKW (op aanslag)
(op aangifte)

11.284,7
1.630,2
18,4
2.721,0
7,9
1.217,3
16.879,5

mln.
mln.
mln.
mln.
mln.
mln.
mln.

De opbrengst gerelateerd aan de totale belastbare som levert
een gelijkblijvend marginaal heffingspercentage op van 18,3%.
Bij een volledige integratie van de premieheffing volksverzekeringen in de belastingheffing is het gecombineerde heffingspercentage 46,7%.
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Deze cijfers extrapolerend kan een schatting verkregen
worden van dit percentage voor het jaar 1980. De loon-, inkomsten- en dividendbelastingopbrengst bedroeg in 1975 f.26.187

mln. Voor 1980 is de geraamde opbrengst op transactiebasis
ca. 44.100 mln. Het stijgingspercentage t.o.v. 1975 is 68,40%.
Het netto nationale produkt bedroeg in 1975 189.270 mln. Voor
1980 wordt geschat 298.500 mln. Het stijgingspercentage is
57,77%. Aannemende dat het aandeel van het door loon-, inkomsten en dividendbelasting getroffen inkomen als aandeel in het
netto nationale inkomen onveranderd is gebleven, wijst dit op
een verhoging van de belastingdruk. Zou de belastingdruk evenredig met de toename van het netto nationale inkomen gestegen
zijn dan zou de opbrengst, 41.315 mln. zijn geweest. De opbrengst over 1975 op basis van de belastingdruk van 1980 zou
zijn geweest 44100/41315 x f.26.187 mln. = f.27.952 mln. Dit
bedrag gerelateerd aan de totale belastbare som in 1975 van
f.92.233,7 mln. geeft als uitkomst een gelijkblijvend marginaal belastbaar percentage van 30,3%.
Het premiepercentage voor de volksverzekeringen bedroeg 0ver 1975 15,8% en zal over 1980 vermoedelijk 20,85% bedragen.
Gerekend over de basis 1975 zal het bijbehorende gelijkblijvende marginale percentage 20.85/15.8 x 18,30% is 24,15% bedragen, indien wordt geabstraheerd van eventuele structurele
wijzigingen in de hoogte van de premiemaxima. (Deze premiepercentages zijn ontleend aan MEV 1980 en hebben nog een voorlo-

pig karakter. De forse stijging van het totale percentage
wordt veroorzaakt door de herstrukturering van de Kinderbijslag- en kinderaftrekregeling, waardoor de premie-KWL in de
AKW-premie wordt opgenomen. Zou de AKW worden ingebouwd op het
niveau van 1979, dan is het premiepercentage 19,40%). Aldus
kan worden geconstateerd dat in 1980 een gelijkblijvend marginaal percentage van f 30% een belastingopbrengst geeft voor de
loon-, inkomsten- en dividendbelasting, die nagenoeg overeenkomt met de opbrengst volgens het huidige progressieve schijventarief. Zou de premieheffing voor volksverzekeringen in de
belastingheffing worden geintegreerd dan loopt dit percentage
op tot i 55%. Zou de premieverhoging AKW worden verwaarloosd,
dan is dit laatste percentage f 53%.

14.6

EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR DE BEKENDHEID VAN HET BELASTINGRECHT

Voor een beoordeling van de thans bestaande wetgeving op het
stuk van de vereenvoudiging van de wetgeving met betrekking
tot haar uiterlijke verschijningsvorm en de mate van (on)bekendheid bij de burgers ontbreekt empirisch cijfermateriaal.
Toch is een beter inzicht gewenst, omdat het zicht op de werkelijke draagkrachtverhoudingen hierdoor wordt verbeterd.
Op dit punt is nog maar schaarse informatie beschikbaar.
In zijn boek "Kortsluiting met de bureaucratie"
( 29) geeft
B.C. Filet de resultaten weer van een sociaal-psychologisch
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onderzoek naar de interacties van cliHnten van belastinginspecties bij
en
ABW-uitkeringen.
bezwaarschriftprocedures
Filet c.s. is bij het onderzoek uitgegaan van een experimente-

le groep cliunten die zelfstandig bezwaarschriften indienden
en, naar verondersteld mocht worden, voornamelijk zelf de verdere interacties met de inspectie zouden aangaan, als de contactgroep. Daarnaast werd in het onderzoek gebruik gemaakt van
de uitkomsten van een controlegroep, zijnde de clidnten die
hun bezwaarschriften door een professionele contactvoerder,
meestal een belastingconsulent, lieten indienen een waarvan
aangenomen mocht worden dat verdere interacties met de inspec-

tie, met uitzondering van enkele strikt formele, zoals het
zetten van handtekeningen, niet door de cliunt zelf zouden
worden gepleegd. Het onderzoek had betrekking op bezwaarschriften betreffende het jaar 1969 (48%), 1970 (40%) en overige jaren (12%). 81% van de ondervraagden uit de experimentele groep deelde mede een (behoorlijke) aangifte te hebben gedaan (hetgeen uiteraard niet wil zeggen dat men ook zelfstandig het belastbare inkomen heeft beci jferd), terwijl volgens
de aanslagregelende ambtenaren slechts 75% van de ondervraagden een behoorlijke aangifte had ingediend.
In dit onderzoek is voor de beoordeling van de kennis van

het belastingrecht bij de contribuabele sprake van een a-typische steekproef, omdat slechts die contribuabelen in het onderzoek werden betrokken, die al een bepaalde zelfredzaamheid
aan de dag hebben gelegd. In de contactgroep werd door 90% van
de clianten zelf het initiatief genomen om een bezwaarschrift
te schrijven, waarbij 31,2% van de reclamanten de inhoud van

het bezwaarschrift door anderen hebben laten bepalen (7,5%
door consulenten) (30). Degenen die zelf hun bezwaarschrift
hebben opgesteld hebben als inlichtingenbron geraadpleegd bij
de opstelling van hun bezwaarschrift:
de belastingdienst
een deskundige

23
18,5
belastinggids of -almanak 18,5
kennissen, familieleden
7,5
belastingconsulent
8,1

totaal

%
%

%
%
%

75,6 % (31)

De vraagstelling op welke manier men in het algemeen aan
zijn informatie kwam werd als volgt beantwoord (32):

contactgroep
consulentengroep
(=controle-

via ambtenaren

uit een

bel.gids

via een
deskundige

16-17 %*)

38-39 %

20-24 %

38-34 %

46-55 %

2- 6 %

groep)
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via media

8- 6 %
contactgroep
consulenten4- 2 %
groep
(=controlegroep)

via toelichtingenboekje

geen

6- 5 %

9- 7 %

0- 0

4- 2 %

%

* het eerste percentage heeft betrekking op de wettelijke bepalingen, het tweede percentage op de uitvoeringsbepalingen.

Voorts is opmerkelijk dat naar de mening van de respondenten
uit de contactgroep in ongeveer 65 % van de gevallen de
"schuld" voor de noodzakelijke indiening van een bezwaarschrift bij de belastingdienst ligt (33), hetgeen wel correspondeert met de omstandigheid dat 86% van de bezwaarschriften
geheel of gedeeltelijk werd ingewilligd (34).
Bij de beoordeling van de kennis van zaken bij de contribuabele blijkt dat gemiddeld 59,9 % van de op de kennislijst
vermelde vragen goed werd beantwoord (35). Filet trekt hieruit
als voorlopige conclusie: "In de wet is het proces van verzamelen van feiten en omstandigheden opgedragen aan cliont zelf
(het invullen van het aangiftebiljet), terwijl ook aan de beoordeling van de feiten en omstandigheden kan worden bijgedragen door het al dan niet indienen van een bezwaarschrift. Bovendien komt het proces van aangiftedoen jaarlijks terug: de
mogelijkheid van een leerproces doet zich voor. Lezing van de
resultaten suggereert, dat deze "ingebouwde participatie" ook
een relatief "gunstige" bureaucratische competentie mogelijk
maakt.

De

cliunt

is

behoorlijk

zelfverzekerd,

maakt

goede

schattingen, stelt veelal zelf het bezwaarschrift op, heeft
daar weinig moeite mee en .weet wel wat van belastingzaken.
Hiermee is echter niet gezegd, dat het hebben van de ene eigenschap de andere impliceert. Omdat er vrijwel geen ervaringseffecten worden gevonden naar aanleiding van de onderzochte interactie of eerdere contacten - vgl. het gebrek aan
toename van kennis -, zouden de storingen die wij op enkele
punten in de communicatie aantroffen, weleens een hardnekkig
leven kunnen leiden. Het verwerven van een behoorlijke mate
van bureaucratische competentie bij fiscale kwesties is blijkbaar een proces, dat zich al vroeg in het begin van een contact, of anders in zeer weinig keren, voltrekt" (36).
Dit empirische materiaal geeft echter vanwege het genoemde
a-typische karakter onvoldoende inzicht in de aanwezige kennis
bij de doorsnee-belastingplichtige. Aanvullende informatie is
derhalve gewenst. In samenwerking met de Consumentenbond heb
ik een enqu8te verricht naar de verwerkelijking van het belastingrecht voor de diverse contribuabelen, waarvan in 5 14.7
verslag wordt gedaan.
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14.7

VERSLAG VAN EEN ENQUQTE

14.7.1.

Kenmerken van de respondentengroep

Onder de leden van de Consumentenbond is een enguBte gehouden
met het oogmerk nadere informatie te verkrijgen over de verwerkeli jking van het fiscale recht. Daartoe is gewerkt aan de
hand van een systematische steekproef onder 2.000 leden van de
Consumentenbond. Hen is in de loop van augustus 1979 een vragenformulier toegezonden. Van het aantal terugontvangen formulieren zijn er in totaal 1008 geschikt gebleken om in de analyse te worden betrokken.
Van deze respondentengroep blijkt een groot aantal daadwerkelijk betrokken te zijn geweest bij het fiscale gebeuren.
Voor de jaren 1976, 1977, en 1978 blijkt resp. 87.5%, 89.7% en
90.1% van de groep een aangifte te hebben gedaan of te hebben
laten doen. Voor 89.1% van deze groep geldt dat voor de
laatste aangifte hem (haar) door de belastingdienst een aangiftebiljet was toegezonden, 8,9% heeft zelf een verzoek om
teruggaaf gedaan en 2,0% heeft eigener beweging een formulier
aangevraagd, omdat vermoedelijk belasting verschuldigd was.
Van degenen die geen aangifte hebben gedaan verklaarden 9,8%
als Zij w61 een aangiftebiljet zouden hebben
(8)
dat,
ingevuld,
zij belastinggeld zouden hebben terugontvangen;
36,6% (30) verklaarde dat zulks niet het geval zou zijn; 30,5%
(25) wist het niet en 23,2% (19) verstrekte geen opgave. De
absolute aantallen zijn tussen haakjes vermeld. Uit deze
gegevens kan worden afgeleid dat de respondentengroep voor het
overgrote gedeelte daadwerkelijk betrokken is geweest bij het
fiscale

gebeuren,

door

hetzij

het

invullen

van

het

aangiftebiljet, hetzij door een bewuste keuze al of niet een
verzoek om teruggaaf te doen.
Ter verdere analyse is de respondentengroep op basis van
vier achtergrondvariabelen onderverdeeld in subgroepen. Als
achtergrondvariabelen werden gehanteerd: status, opleiding,
gezinssamenstelling en inkomen. Ret absolute aantal per groep
dat een opgave heeft verstrekt wordt telkens tussen haakjes
aangegeven. De volgende groepsindelingen kunnen dan worden
onderscheiden:

1.

Onderscheiding naar status:
7,2% )
Zelfstandig ondernemer:
2,2% )
Directeur/grootaandeelh.
:

groepscode

9,4%

S l( 93)

:

Loontrekkende

Tijdelijk niet werkzaam
Blijvend niet werkzaam

: 77,8%

)

1,2% ) 12,8%
: 11,6% )

:

S 2 (772)
S 3 (127)
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2.

Onderscheiding naar opleiding:
groepscode
Lager onderwijs
: 7,0% )
LO + VGLO of LAVO
: 0,7% ) 17,9% 0 1
(165)
LTS, Huishoudschool
: 10,2% )
MULO, ULO, MAVO, HBS-3
HBS-5, MMS, HAVO, GYMN.

: 14,3% )
: 15,2% ) 39,9%
: 10,4% )

0 2

(368)

Hoger Beroepsonderwijs
: 21,7% )
MO, Accountancy, etc.
: 2,5% ) 42,2%
Universiteit, Hogeschool : 18,0% )

0 3

(389)

MBA, MTS

3.

Onderscheiding naar gezinssamenstelling:groepscode
Alleenstaanden jonger
dan 35 jaar
: 4,1% )
Alleenstaanden ouder
10.2% G l
)
( 99)
dan 34 jaar
: 6,1% )

Echtparen jonger dan
35 jaar zonder kinderen
Echtparen ouder dan
34 jaar zonder kinderen
Echtparen met kinderen
tot 18 jaar

:

9,4% )
)

32,2%

G 2

(311)

G 3

(554)

: 22,8% )

:

57,6%

Van laatstgenoemde categorie en de categorie echtparen met
kinderen ouder dan 17 jaar waren 631 meldingen dat aanspraak
bestond op kinderbijslag of -toelage. 19,5% van hen beweerde
recht te hebben op bijslag voor 6dn kind, 47,7% voor twee,
19,7% voor drie kinderen en 4,8% voor vier kinderen. 8,4% had
aanspraak op kinderbijslag voor vijf of meer kinderen.
4.

Onderscheiding naar bruto-jaarinkomen:
Minder dan f.15.000
2,5%
f.15.000 - f.21.000
2,5%
f.21.000 - f.27.000
5,8%
f.27.000 - f.33.000
8,2%
f.33.000 - f.39.000
12,0%
f.39.000 - f.45.000
14,8%
Meer dan f.45.000
54,2%

groepscode
I

1

I
I
I
I
I
I

2
3
4
5
6
7

( 23)
( 23)
( 54)
( 75)
(111)
(137)
(500)

De omstandigheid dat de steekproef getrokken is uit leden
van de Consumentenbond impliceert een a-selecte steekproef.
Alhoewel het ledenbestand erg breed is, mag men verwachten dat
er in zekere mate een selectie heeft plaatsgevonden naar de
bewustheid waarmee men participeert in het economische leven.
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14.7.2

Houding ten aanzien van het fiscale gebeuren.

In eerste instantie is in de enqu8te de houding van de respon-

denten ten aanzien van het fiscale gebeuren onderzocht. Met
betrekking tot de belastingmoraal is als opmerkelijk verschijnsel gesignaleerd dat het begrip fraude beperkend wordt
uitgelegd. Op de voorgelegde vraag of het verminderen van de
belastingdruk door (a) fraude, (b) door het boeken van privdkosten als zakelijke kosten, of (c) door foefjes toe te passen
die niet in strijd zijn met de wet al of niet afkeurenswaardig
is, werd als volgt geantwoord:

Tabel 14.1: Oordeel over belastingdrukvermindering
(b)

(a)

fraude
zeer afkeurenswaardig
48,0%
26,9%
afkeurenswaardig
afk., doch begrijpelijk 23,6%
niet afk.
1,5%

door
(C)

"verschrijving"
26,4%
27,9%
38,5%
7,2%

"foefjes"
7,7%
8,7%
34,9%
48,8%

Uitgesplitst naar status ziet tabel 14.2 er als volgt uit:

Tabel 14.2 : Oordeel over vermindering van belastingdruk door
fraude, "verschrijving" of foefjes van (1) zelfst. ondernemers
(2) directeuren BV (3) loontrekkers (4) tijdelijk niet werkenden (5) blijvend niet werkenden:
fraude

zeer afkeurenswaardig
afkeurenswaardig
afk., doch begrijpelijk
niet afkeurenswaardig
absolute aantallen

(1)

(2)

(3)

(4)

40,8%
25,4
32,4

31,8%
18,2*
40,9
0,4*

48,1%

16,7%* 59,6%
33,3* 21,1
41,7
18,4
8,3*
0,9*

1,4*
(77)

(22)

28.0
22,7
1,3
(772)

(12)

(5)

(114)

verschrijving
zeer afkeurenswaardig
afkeurenswaardig
afk., doch begrijpelijk
niet afkeurenswaardig
absolute aantallen

(1)

(2)

9,9%
31,0
46,5
12,7

9,1%* 27,4%
4,5* 28,2
54,5
38,6
31,8
5,8

(71)

(22)

(3)

(770)

(4)

(5)

16,7%* 35,4%
25,0*
31,0
41,7
27,4
16,7*
6,2
(12)

(113)

foefjes
(1)

zeer afkeurenswaardig
4,5%*
9,0
afkeurenswaardig
afk., doch begrijpelijk 23,9
niet afkeurenswaardig
62,7
absolute aantallen
(67)

(2)

(3)

0,0%* 7,7%
5,3*
8,2
21,1* 33,6
73,7
50,4
(19)

(740)

(4)

(5)

9,1%* 10,6%
9,1*
12,4
45,5
49,6
36,4
27,4
(11)

(113)

* betekent minder dan 5 waarnemingen.
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Kennelijk wordt de "verschrijving" door prive-kosten zake-

lijk te boeken door velen niet gelijkgesteld met fraude. De
tolerantie ten aanzien van deze vorm van fraude blijkt immers
aanzienlijk groter te zijn dan die ten aanzien van de meer
klassieke vormen, zoals het verzwijgen van inkomsten. De ondernemers en directeuren van BV's of NV's zijn in dit opzicht
aanzienlijk toleranter dan de loontrekkenden en de bliivend
niet-werkenden. Het gebruik van fiscale "foefjes" wordt door
de meerderheid van de actieven als niet afkeurenswaardig beschouwd. In ondernemerskringen lijkt de gebruikmaking van dergelijke mogelijkheden beduidend minder afkeurend te worden
benaderd dan bij de loontrekkenden en niet-actieven het geval
is, hetgeen hieruit blijkt dat 65,1% van de groep ondernemers/directeuren (S 1 en S 2) en 47,2% van de niet-ondernemersgroep (S 3, S 4 en S 5)

het gebruikmaken van

"foefjes"

niet afkeurenswaardig acht. In het onderzoek van Wijle over
1973 gaf 41% blijk van een onomwonden goedkeuring van het gebruik van mazen in de belastingwet. Bij 12% hing dit af van de
hoogte van het toptarief (37). Het percentage goedkeurders
zonder voorbehoud bedraagt thans 48,8%, hetgeen kan duiden op
een verslechtering van de belastingmoraal. Ter toetsing van
deze mogelijkheid zijn de normatieve antwoorden uit de voorgaande tabellen vergeleken met het feitelijke oordeel over de
stelling dat de meeste mensen de belasting proberen te ontduiken.

Tabel 14.3: Oordeel omtrent de juistheid van de stelling dat
de meeste mensen proberen minder belasting te betalen dan zij verschuldigd zijn:
helemaal oneens
enigszins oneens
eens noch oneens
enigszins eens
helemaal eens
weet niet

:

:

:

:

:

3,7%
4,1%
5,4%
28,7%
52,9%
5,3%

gecomprimeerd oordeel:
oneens
7,7%
neutraal
10,7%
eens
81,6%

Indien deze beoordeling wordt beYnvloed door het eigen gedrag,
dan moet men rekening houden met een grote weerzin tegen belastingbetalen. Deze weerzin blijkt ook uit de motivatie voor
het gebruik van de belastingalmanak en/of toelichting op het
aangiftebiljet. 87,9% van de respondentengroep geeft op het
vinden van aftrekposten belangrijk te vinden. Slechts 41,4%
hanteert deze hulpmiddelen omdat het inzicht in de belastingwetgeving tevens als belangrijk wordt ervaren. Het oordeel omtrent de stelling dat de meeste belastingplichtigen pogen min-

der te betalen dan zij moeten, blijkt betrekkelijk onafhankelijk te zijn van de beroepsstatus. Het geloof in een hoge belastingmoraal bij de medeburgers blijkt gering te zijn.
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Tabel 14.4: Uitkomsten tabel

14.3 uitgesplitst naar status-

groepen.

neutraal
helemaal
helemaal of
enigszins oneens enigszins eens
22,7 %
ondernemers
( 66) 9,1 %
68,2 %
15,0* %
directeuren ( 20) 5,0* %
80,0 %
9,3 %
loontrekkers (768) 7,2 %
83,5 %
tijdelijk niet
16,7* %
werkenden
75,0 %
12)
8,3* %
blijvend niet
10,6 %
werkenden
78,7 %
(103) 10,7 %
(

De houding ten aanzien van het fiscale gebeuren wordt mede
bepaald door de handelwijze van de ambtenaren die met de uitvoering zijn belast. Gevraagd of men in het afgelopen jaar ervaringen heeft gehad met de belastingdienst, waarvan men achteraf zegt dat men niet correct behandeld is, gaf 16,6% (163)

als antwoord "ja" en 83,4% (819) als antwoord "nee". Binnen de
subgroepen waren de ervaringen het ongunstigste (=JA-antwoord)
bij de directeuren (42,9%), de ondernemers (23,9%), de inko-

mensgroepen tot f.15.000 (23,8%), de groep met een lagereschoolopleiding (23,3%), de universitair geschoolden (21,5%)
en de gezinnen met opgroeiende kinderen (21,7%). Binnen de
groep die beweert ongunstige ervaringen te hebben gehad met de
belastingdienst konden de klachten alsvolgt worden gerubriceerd:

verschil van mening over de hoogte van de aanslag
onvolledige informatie ontvangen
ten onrechte te hoge voorlopige aanslag opgelegd
moest overbodige gegevens of inlichtingen verstrekken
ten onrechte bedreigd met navorderingsaanslag en/of
boete
- lomp te woord gestaan of afgescheept door telefoniste
of loketbediende
- overige klachten

-

35,3 %
14,7 %
14,0 %

10,7 %
6,7 %
4,0 %
14,6 %

Van de totale respondentengroep vond 79,1% (721) dat de belastingdienst even goed of even slecht functioneerde als de andere overheidsdiensten, zoals de gemeentesekretarie of de posterijen. 9% (82) vond dat de belastingdienst beter en 12% (109)
dat zij slechter functioneerde. 51,9 % (523) van de respondenten deed suggesties ter verbetering van het functioneren van
de belastingdienst. 55,6% van hen wenste een verbetering van
de communicatie, 21,8% een snellere behandeling en 11,5% een
minder onrechtvaardig systeem. 11,1% gaf andere suggesties.
Een aantal stellingen is aan de respondenten voorgelegd
die gemakkelijk aangegrepen kunnen worden om frustraties ten
aanzien van de belastingdienst te ventileren. Stelling A
luidt: "De belastingbetaling geschiedt in Nederland mede op
basis van vriendjespolitiek". Stelling B luidt: "De belasting513

ambtenaren zijn onverschillige bureaucraten.

.

Gevoelens van te

vredenheid kunnen gemakkelijk aan de hand van de volgende
stellingen worden getoetst: stelling C: "De belastingheffing
gebeurt in Nederland streng doch rechtvaardig", en stellin
g D:
"Belastingambtenaren zijn betrouwbaar en eerlijk".

Tabel 14.5: Antwoord op voorgelegde stellingen aan de gehele
respondentengroep:
Stelling (+pos.-neg.):

A(-)

B(-)

C(+)

DC+)

helemaal oneens
enigszins oneens
eens noch oneens
enigszins eens
helemaal eens
weet niet
absolute aantallen

72,7%
6,1%
5,5%
6,3%
2,4%
7,1%

35,6%
16,3%
18,0%
12,5%
7,0%
10,6%

13,5%
24,0%
13,8%
28,3%
14,4%
5,9%

3,7%
4,7%
17,6%
16,5%
31,1%
26,5%

(974)

(977)

(983)

(984)

Wanneer men de uitkomsten van de stellingen A en B per

achtergrondvariabele beziet, ontstaat kruistabel 14.6.

Tabel 14.6: Oordeel over de negatief geladen stellingen:
stelling A: de belastingheffing geschiedt in Nederland mede
op basis van vriendjespolitiek;
stelling B: de belastingambtenaren zijn onverschillige
bureaucraten.
helemaal
eens noch enigsenigsheleweet
oneens
zins
oneens
zins
maal
niet
eens
eens
eens
Status:
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A B
zelfst. ondern. 73,8 22,7 6,2 19,7
90,5 13,6* 4,8 31,8
loontr.
73,4 35,9 5,5 16,2
tijd. niet w.
25,0*16,7*33,3* 8,3*
blijv. niet w.
71,0 50,0 6,0 11,5

4,6*18,2
7,7 13,6
0 * 9,1* 0 *31,8
6,3 19,0
6,4 11,9
8,3*33,3
16,7*16,7
2,0*12,5
5,0*10,6

3,1*12,1 4,6*13,6
*13,6 4,8* 0 *
2,1
5,3 6,2*11,6
0
*16,7*16,7* 8,3*
3,0*10,6 13,0 4,8

7,6 13,7
4,7 17,6

9,6 20,9
5,6 13,5

8,9 18,3

5,8 10,2

3,2
2,8

5,9 16,9

3,7 20,3

6,1 11,6

1,1* 6,1 5,3 10,0

dir. BV/NV

0

---------------

Opleiding:
01: LO, LTS,etc.56,7 26,2
02: MULO,HBS,
76,7 41,0

MBA, etc.
03: HBO,MO,

UNIV.

77,9 35,1

9,8 14,0 11,1
7,7 4,4 10,0

---

Inkomen:
I 1 minder dan
f.15.000

I 2 15000-21000
I 3 21000-27000
I 4 27000-33000
I 5 33000-39000
I 6 39000-45000
I 7 meer dan
45000

514

42,8 33,3 14,3*19,1* 9,5*14,3* 14,3*23,8 4,8* 9,5*14,3* 0 *
45,0 30,0 20,0*20,0*15,0*15,0* 15,0*10,0* 0 *10,0* 5 *15,0*
49,1 22,2 7,5*18,5 13,3 14,8
13,3 16,7
1,9*14,8 18,9 13,0
65,7 31,9 5,7*15,9 1,4*13,0
7,2 11,6
5,7*10,2 14,3 17,4
70,6 35,5 4,6 18,7 7,3 19,6
3,7*13,1 2,8* 6,5 11,0 6,5
75,9 35,1 6,8 16,4 4,5 20,1
3,8 12,7
3,8 4,5 5,3 11,2
79,6 38,5 4,7 15,9 4,9 19,1
5,9 10,8 1,4 5,3 3,5 10,4

Tabel 14.6 toont dat de adhesiebetuiging aan de stelling dat
de belastingheffing mede geschiedt op basis van vriendjespolitiek in sterke mate afhankelij k is van het inkomen. Naarmate
het inkomen lager is, blijkt een geringere neiging aanwezig te
zijn deze stelling beslist van de hand te wijzen. Van de groep
I 1 tot en met I 4 (inkomens tot f.33.000) is slechts 54,9%
het geheel oneens met deze stelling. Voor de groep I 5+I 6
(inkomens tussen f.33.000 en f.45.000) is dit 73,7% en voor
groep I 7 (inkomens hoger dan f.45.000) is dit 79,6%. De groe-

pen met een hogere opleidingsgraad wijzen de stelling relatief
sterker af dan die met een basisopleiding. De stelling dat belastingambtenaren onverschillige bureaucraten zijn wordt over
de gehele lijn minder pertinent afgewezen dan de stelling dat
belastingheffing mede op basis van vriendjespolitiek geschiedt.
Op soortgelijke wijze zijn de positief geladen stellingen
in tabel 14.7 gespecificeerd naar de achtergrondvariabele inkomen, welke groep bij de positieve stellingen het meest verdeeld was gebleken (zie tabel 14.7).

Tabel 14.7: Oordeel over de positief geladen stellingen:
stelling C: "De belastingheffing gebeurt in Nederland streng
doch rechtvaardig" en stelling D: "Belastingambtenaren zijn
betrouwbaar en eerlijk":

helemaal
oneens
Status:
zelfst.ond.

dir.BV/NV
loond.

tijd.niet w.
blijv.niet w.

enigsz.
oneens

eens noch
oneens

enigsz.
eens

CD
C
D
13,6 33,3 25,8 13,6
23,8 13,6* 28,6 9,1* 14,3 13,6* 9,5*22,7
14,4 17,3 29,2 16,5
12,6 3,5 25,0 3,8
16,7* 8,3* 50,0 25 * 25,0 8,3* 0 * 16,7*
15,2
3,8* 19,0 5,8
8,6 12,5 29,5 15,4
CD

15,2

1,5

C
D
18,2 6,1

weet
niet

helem.
eens

CD

19,0 34,6

C
D
3,0*24,2
0 * 4,5*
5,9 27,6
8,3*16,7*
8,6 27,9

14,4 20,1
16,4 36,3
13,2 31,8

9,4 33,3
2,8 22,8
4,5 25,1

24,2 21,2

23,8 36,4
12,8 31,4

0 * 25

*

Opleiding

01
02
03

18,7
11,1
12,7

3,2
3,6
4,2

21,9 6,3
26,4 4,1
22,7 4,5

13,1 18,9
13,9 16,5
15,8 18,0

22,5 18,2
29,4 16,7
31,1 16,4

inkomen
I l
I 2
I 3
I 4

26,1

I S
I 6

10,9
16,4
12,2

I 7

4,5*
18,2* 4,6*
9,4 0 *
20,0 5,6*

13,0* 0 + 8,7*18,2*
31,8 13,6*22,7 27,3
39,6 13,2 7,5*17,0
4,2*10,0 16,0
11,4
4,5 20,9 4,5 16,4 14,5
0,7* 24,6 5,2 13,4 18,7
4,3 25,1
3,0 13,8 16,9

13,0*18,2* 26,1 31,8 13,0*27,3
22,7 31,8
4,6*13,6* 0 * 9,1*
7,5*17,0 13,2 35,8
22,7 17,0
15,7 22,6
11,4 29,6
31,4 21,1
9,1 31,8
14,5 27,3
28,2 17,3
3,7 28,4
9,0 33,6
32,8 13,4
3,1 22,8
29,7 16,5
16,1 36,6
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De stelling dat belastingambtenaren eerlijk en betrouwbaar
zijn wordt door een geringer percentage duidelijk van de hand

gewezen dan de stelling dat de belastingheffing streng doch
rechtvaardig geschiedt. Er is over het algemeen een geringe
geneigdheid deze stellingen positief te onderschrijven (stelling C 42,7%, stelling D 47,6%). De grootste reserves t.a.v.
deze stellingen dat ambtenaren eerlijk en betrouwbaar zijn bestaan bij de zelfstandigen. Ook de lagere opleidingsgroepen
zijn in mindere mate geneigd deze stelling positief te onderschrijven. Slechts 34,8% van de zelfstandigen is het helemaal
of enigszins met deze stelling eens (loontrekkers 47,9% en
blijvend niet-werkenden 50,0%). Voor de laagst opgeleiden is
het percentage 38,3% (middelbaar opgeleiden 53,0% en hoogst
opgeleiden 48,2%). De absolute aantallen per groep waren per
stelling (A tot en met D) nagenoeg constant. Voor groep S 1
(65-66), groep S 2 (21-22), S 3 (757-765), S 4 (12), S 5
(100-104), O 1 (157-160), O 2 (360-364), O 3 (376-378), I 1
(21-23), I 2 (20-22), I 3 (53-54), I 4 (69-71), I 5 (107-110),
I 6 (133-134), I 7 (490-492).

Tabel 14.8: Oordeel over de stelling dat de lage inkomensgroepen het meest worden gegrepen:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

=
=
=
=
=
=

geheel oneens
enigszins oneens
eens noch oneens
enigszins eens
geheel eens
weet niet

inkomen

(1)

(2)

Il minder dan 15.000
I2 15.000-21.000
I3 21.000-27.000
I4 27.000-33.000
I5 33.000-39.000
I6 39.000-45.000
I7 meer dan 45.000
totale groep

40,9 %
17,4*%
24,5 %

0,0*% 13,6 % 18,2*% 27,3 % 0,0*%
13,1*% 0,0*% 39,1*% 21,7 % 8,7*%

25,5
24,5
39,7
61,8
46,9

%
%
%
%
%

(3)

(4)

5,7*% 13,2 % 18,8
9,1 % 12,7 % 12,7
10,9 % 15,5 % 25,5
16,0 %
5,3 % 24,4
10,6 % 6,1 % 14,9
11,1 %
8,3 % 19,0

(5)

% 32,1
32,7
% 17,3
% 12,2
%
3,7
% 10,9

%

(6)

%
%
%
%
%
%

5,7*%
7,3*%
6,4 %
2,3*%
2,9 %
3,9 %

Opmerkelijk is dat de percentages respondenten dat het helemaal of enigszins met deze stelling oneens is sterk toeneemt

naarmate het inkomen hoger is. Voor de groep inkomens tot
f.33.000 is dit 36,0%, voor de groep f.33.000 to f.45.000 is
dit 46,5% en voor de groep inkomens meer dan f.45.000: 76,5%
(absolute aantallen resp. 62, 112 en 354). Dit resultaat kan
duiden op een grote mate van gevoeligheid voor de effekten van
het draagkrachtbeginsel.
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14.7.3

De kenbaarheid van het belastingrecht

De kenbaarheid van het belastingrecht is een van de voorwaarden voor een effektieve rechtsbescherming. Ter beoordeling van
de vraag hoe het gesteld is met de kenbaarheid van het belastingrecht is aan de respondentengroep een drietal vragen voorvan de belastinggelegd. Vraag A: "Vindt u de formulieren
dienst goed, moeilijk te begrijpen, of onbegrijpelijk7 Vraag
B: idem betreffende de brieven en mededelingen die men van de
belastingdienst ontvangt. Vraag C: idem voor de belastingwetten in hun algemeenheid.
Tabel 14.9: Oordeel over de begrijpelijkheid van:
C

B

A

belastingwetten

formulier brieven,
etc·
44,1
goed te begrijpen
moeilijk te begrijpen 47,8
4,8
onbegrijpelijk
3,3
weet niet
(986)
absolute aantallen

52,1

39,5 %
3,3 %

%

17,6
66,2
8,8
7,5

%

%
%
%

%

5,1

%
%
%
%

(993)

(977)

Wanneer deze uitkomsten worden specificeerd naar de genoten
opleiding ontstaat het volgende beeld:

ieTabel 14.10: Oordeel over de begrijpelijkheid van A: formul
ren; B: brieven, etc.; C: belastingwetten gespecificeerd naar opleiding.
A formulieren
01
21,4%
62,2%
10,1%
6,3%

goed te begrijpen
moeilijk te begrijpen
onbegrijpelijk
weet niet
(159)
absolute aantallen

02
49,3%

03
50,2%

44,3%

44,6%

3,6%
2,8%

3,4%
1,8%

(361)

(386)

B brieven, etc.
03
02
01
38,0% 54,7% 57,5%
goed te begrijpen
moeilijk te begrijpen 49,0% 37,2% 36,3%
2,8%
2,5%
6,5%
onbegrijpelijk
3,4%
5,6%
6,5%
weet niet
(386)
(358)
(155)
absolute aantallen
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C belastingwetten
goed te begrijpen
moeilijk te begrijpen
onbegrijpelijk
weet niet
absolute aantallen

(

01
6,2%
67,9%

02

03

19,8%

21,9%

68,7%

17,3%
8,6%

4,9%
6,6%

61,2%
9,4%

80)

(253)

7,5%
(260)

Het is niet verwonderlijk dat de begrijpelijkheid
toeneemt
naarmate meer onderwijs werd genoten. Opmer
kelijk is wel dat
zelfs voor een groot gedeelte van de hoogst gekwal
ificeerden
in de samenleving de belastingvoorschriften moeili
jk te begrijpen zijn. De beperkte kennis van de belastingpli
chtige
blijkt evenwel niet te verhinderen dat hij in het
geweer komt
als hij teveel belasting moet betalen (zie tabel
14.11 en
14.12).

Tabel 14.11: Reactie als men f.400,- teveel
belasting moet betalen:

reclameren
bezwaarschrift indienen
kontakt opnemen met inspectie
diversen
geen opgave

20,9
46,7
22,4
4,8
5,2

%
%
%
%
%

Vervolgens werd gevraagd of deze reactie bij een
geringer belang hetzelfde zou zijn.

Tabel 14.12: Zou u hetzelfde reageren (zie tabel
14.11) als
het belang geringer zou zijn 7
belang:

jazeker
waarschijnlijk wel
mogelijk
waarschijnlijk niet
zeker niet

f.250
89,8

f.150
%

7,5 %
1,5 %

0,9 %
0,3 %

83,1
9,9
3,8
2,4
0,8

f.100
%
%
%
%
%

77,1
8,6
5,9
6,0
2,4

%
%
%
%
%

De neiging om bij een afnemend belang te berusten in
het (vermeende) onrecht is het grootst bij de inkomensgroe
pen boven
f.45.000,- waarvan 7,0 % waarschijnlijk niet en 3,6
% zeker

niet in actie komt wanneer het belang daalt tot f.100,-.Bij de
grotendeels
hiermede
samenvallende
groep
universitair
geschoolden zijn deze percentages resp. 10,9 en 4,2%.
In het voorgaande is er van uitgegaan dat
de belastingplichtige wist dat er een verschil bestond tussen het aangegeven bedrag en het bedrag op het aanslagbiljet. 84%
beweert dit
ook daadwerkelijk te controleren. Van de groep
0 1 (LO etc.)
laat 30,2% deze controle echter achterwege. Voor de groep 0 2
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(MULO etc.) is dit 12,6 % en voor de groep 0 3 (HBO etc.) is
dit 13,3%. Van degenen die de controle achterwege laten doet
29,8% dit omdat zij zelf niet meer het aangegeven bedrag weten, 37,1% is van mening dat de belastingdienst toch het juiste inkomen weet en 33,1% geeft andere redenen op.
De hierboven gesignaleerde alertheid van de belastingplichtige om te reageren indien hij met de inspecteur van mening verschilt, zou kunnen wijzen op een grote mate van zelfredzaamheid op fiscaal terrein. Bij de invulling van het aangiftebiljet blijkt evenwel dat minder dan de helft van de belastingplichtigen zelf zijn belastingaangifte doet. De gekozen
hulpmiddelen zijn afhankelijk van de hoogte van het inkomen,
van de genoten opleiding en van de status ( zie tabel 14.13) .

Tabel 14.13: Gebruikte hulp bij het doen van aangifte:

totaal 01

zonder hulp

02

03

Ilt/m5

I 6

I 7

7,8

9,7

9,0

5,9

10,8

8,0

5,6

42,4

43,2

21,3

33,6

49,8

Sl+2

4,3*
12,9

S 3

S4+5

8,4

6,3

41,7

26,8

almanak/gids

37,0

18,8

hulp van gezinsleden,
familie

5,8

5,4

4,6

5,9

10,1

3,6

3,4

2,1*

5,4

10,2

vrienden,
kennissen

7,4

7,9

6,5

7,2

11,5

6,6

4,2

1,1*

7,9

9,4

belasting-

20,9

28,5

17,7

19,5

24,5

15,3

19,6

63,4

15,7

22,8

*

0*

0*

1,6*

cons.

soc.raadsman

0,2

0,6*

0,3*

0

*

0,4*

0,7*

0

belastingdienst

1,3

1,2*

1,1*

1,6

1,4*

2,2*

0,8*

1,1*

1,2

2,4*

personeels-

3,8

7,9

2,4

3,6

4,2

5,8

3,0

1,1

4,4

1,6

10,8

10,3

12,2

9,5

8,1

21,2

10,4

4,3* 11,3

13,4

5,0

9,7

3,8

3,6

7,7

afd.

toelichting

overigen

2,9*

3,2

9,7

4

5,5
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Opvallend is dat de laagste opleidingsgroepen, de laagste inkomensgroepen en de groep ondernemers/directeuren het meeste
gebruik (moeten) maken van de diensten van een belastingconsulent. De opleidingsgroepen 0 2 en 0 3 weten zichzelf redelijk
goed te redden, evenals de hoogste inkomensgroepen. De belastingdienst blijkt verbazend weinig ter assistentie te worden
aangezocht. Ook de personeelsafdeling is een weinig gezochte
hulpverlener. De sociale raadsman blijkt op fiscaal terrein
nauwelijks diensten te verlenen.
De kosten van de fiscale hulpverlening blijken mee te vallen. Van de totale respondentengroep blijkt 78,9% voor de fiscale hulpverlening minder dan f.25,- te hebben uitgegeven, 85%
heeft minder dan f.50,- uitgegeven en 90,1% minder dan

f.100,-;

3,9% gaf meer uit dan f.500,- en 2,4% meer dan

f.1000,-. Deze laatste categorie bestaat hoofdzakelijk uit de
groep ondernemers/directeuren die gebruik maken van de diensten van een belastingconsulent.

14.7.4

De kennis van het belastingrecht

Ter toetsing van de aanwezige kennis op het gebied van de belastingheffing is aan de respondentengroep een aantal vragen
voorgelegd. Vraag A: De ontvangen huursubsidie voor een woning
is (belast) (onbelast) (alleen belast als de subsidie meer bedraagt dan f.100 per maand) (weet niet). Vraag B: Betaalde rekeningen van de dierenarts voor heelkundige hulp aan huisdieren zijn (aftrekbaar als buitengewone last) (aftrekbaar als
persoonlijke verplichting)
(niet aftrekbaar)
(weet niet).
Vraag C: Is naar uw mening de rente over spaartegoeden belast7 (ja, geheel belast) (ja, belast voor zover de rente meer
dan f.200 bedraagt) (neen, geheel onbelast) (weet niet). Vraag
D: Zijn de kosten voor uw huisapotheek (verbandmiddelen, pijnstillers, enz.) aftrekbaar als ziektekosten? (ja) (neen) (weet
niet).

Tabel 14.14: Percentage van de ondervraagden dat het juiste
antwoord op de gestelde vraag gaf.

VRAAG A
totale groep
01 (LO etc.)
02 (MULO etc.)
03 (HBO etc.)

48,3
41,4
54,0
47,2

%

%
%
%

VRAAG B
71,2
59,8
76,6
72,9

%
%
%
%

VRAAG C
66,1
56,1
69,6
69,3

%
%

%
%

VRAAG D
58,0
40,9
63,3
61,6

%
%
%
%

De belastingplichtige met een middelbare opleiding blijkt redelijk goed in staat te zijn eenvoudige fiscale vraagstukken
op te lossen. De overige groeperingen gaven eveneens blijk van
een redelijke fiscale kennis. De laagste opleidingsgroep
blijkt, zoals mocht worden verwacht, het meest kwetsbaar te
zijn. Het aantal uitspraken varieerde van 915 tot 920.
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Tabel 14.15: Percentage van de ondervraagden dat de juiste
conclusies trok uit de voorgelegde formulieren:
A (aanslagbiljet)

B (uitspraak op een
bezwaarschrift)
(867) 73,6
64,4
76,9
80,8

totale groep (913) 81,4 %
01
74,4 %
02
82,7 %
88,5 %

03

%
%
%
%

De voorgelegde formulieren betroffen A) een aanslagbiljet met
een "nihil"-aanslag en B) een uitspraak op een te laat ingediend bezwaarschrift waarin het belastbare inkomen ambsthalve
wordt verminderd, omdat (gedeeltelijk) aan het bezwaar kan
worden tegemoet gekomen. De interpretatie van dergelijke standaardformulieren blijkt voor een betrekkelijk groot gedeelte
van de respondenten met een lagere opleiding toch nog problemen op te leveren.

Dat oude kennis slechts langzaam roest bewijst het antwoord op de vraag naar de fiscaal meest voordelige huwelijksdatum. De vraag luidde alsvolgt: Als twee mensen in loondienst
zijn, in welke periode zouden ze dan het beste in het huwelijk
kunnen treden 7
Tabel 14.16: Oordeel omtrent de fiscaal meest voordelige huwelijksdatum.
totaal

absolute aantallen
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

begin van het jaar
einde van het jaar
maakt niets uit
hangt van de hoogte
van het loon af
weet niet

(916)

3,3 %
56,3 %

01

02

(165)

(367)

%

4,3 %
60,0 %
20,6 %

9,8 %

1,8 %

13,5 %

13,3 %

17,1

3,0
56,7
18,2
9,8

03
(384)
%
%
%
%

12,3 %

3,4
54,9
13,8
13,8

%
%
%
%

14,1 %

Wanneer beide echtgenoten een aanslag in de inkomstenbelasting
ontvangen is de huwelijksdatum fiscaal zonder belang. Wanneer
voor 6dn van beide of beide echtgenoten de loonbelasting eindheffing is kan de tariefgroepwisseling tijdens het jaar voordelig zijn, omdat v66r het huwelijk minder loonbelasting werd
ingehouden dan correspondeert met de belastingvrije som voor
de inkomstenbelasting. De tariefgroepwisseling is nadelig als
v66r huwelijksdatum me&r loonbelasting werd ingehouden dan
correspondeert met de belastingvrije som voor de inkomstenbelasting en het "teveel" niet door middel van een aans lag op
verzoek kan worden terugontvangen. Men zou dus een genuanceerde beantwoording hebben mogen verwachten. Tabel 14.16 leert

echter dat het overgrote deel van de respondenten kennelijk
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nog de regeling van v66r 1973 in herinnering heeft gezien de
omvang van de keuze voor het einde van het jaar.
Opmerkelijk is de lage score voor een juiste beantwoording

van de vraag:

"Bent u verplicht, als de inspecteur daarom

vraagt, om naam en adres van uw klusjesman (of huishoudelijke
hulp) op te geven?"

Tabel 14.17: Kennis omtrent de verplichting naam en adres op
te geven van de klusjesman:
totaal
absolute aantallen
(1)

(919)

ja

(2) neen, tenzij men
ondernemer is
(3) neen, tenzij men de
kosten heeft afgetrokken
(4) neen
(5) weet niet

01
(164)

02
(367)

03
(388)

24,4 %

22,0 %

26,4 %

22,7 %

5,5 %

5,5 %

5,5 %

5,4 %

32,5 %

30,5 %

31,9

%

36,6 %

12,6 %
25,0 %

10,3 %
31,7 %

11,7 %
24,5 %

14,4 %
20,9 %

Duidelijk hoger was de score voor de juiste beantwoording van
de vraag of men verplicht is zelf om toezending van een aangiftebiljet te verzoeken als de belastingdienst geen biljet
heeft toegezonden. Gemiddeld kon 60,2 % het juiste antwoord
geven. Voor groep 01 was dit percentage 49,1 %, door groep 02
63,9 % en voor groep 03 64,0 %.

Erg weinig kennis werd geregistreerd rond het middelingsprobleem. Het effekt van sterk wisselende inkomens werd erg
verschillend beoordeeld:

Tabel 14.18: Beoordeling van het effekt van sterk wisselende
inkomsten.
sterk
wisselende
Vraagstelling:
inkomsten zijn: (absolute aantal 1.000)
totaal
(1) fisc. gunstig
(2) fisc. ongunstig
(3) fisc. gunstig
noch ongunstig
(4) weet niet

01

02

03

Sl

S3

15,1% 17,6% 20,2% 9,4% 10,7% 16,0% 11,4%
28,5% 21,8% 26,4% 34,8% 40,9% 28,0% 24,4%

21,8% 14,5% 24,0% 22,3% 25,8% 22,4% 13,8%
34,6% 46,1% 29,4% 33,5% 22,6% 33,6% 50,4%

Ook de fiscale gevolgen van sterk wisselende
inkomens werden erg verschillend beoordeeld:
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S2

aangegeven

Tabel 14.19: Sterk wisselende aangegeven inkomens kunnen leiden tot: (absolute aantal 993)
totaal

navordering
(gedeeltelijke)
terugbetaling
weet niet

01

02

03

Sl

S2

S3

31,5%

29,3% 32,2% 31,3% 44,6% 30,1% 30.9%

33,8%
34,6%

29,9% 37,8% 33,2% 39,1% 34,6% 25,2%
40,8% 30,0% 35,5% 16,3% 35,3% 43,9%

De groep ondernemers/directeuren blijkt weliswaar het meest
vertrouwd met de nadelen van wisselende inkomsten, doch
slechts 39,1% van de groepsleden taxeert de fiscale mogelijkheden juist. Het instituut van de middeling blijkt bij de contribuabelen erg onbekend te zijn.

Tot slot is nog onderzoek verricht naar de bekendheid met
de premiehoogte voor de volksverzekeringen en de belastingvrije som voor de inkomsten- en loonbelasting. Aan de respondentengroep werden diverse percentages resp. bedragen voorgelegd die zouden kunnen worden herkend. Het percentage "weet
niet" blijkt evenwel schrikbarend hoog. Met betrekking tot de
volksverzekeringspremies werd gevraagd hoeveel percent van het
inkomen door de belastingplichtige zelf of door zijn werkgever

moet worden betaald voor premies volksverzekeringen (zoals
bijv. AOW) tot het maximum-premie-inkomen. Het resultaat is
vermeld in tabel 14.20.

Tabel 14.20: Bekendheid van de premiedruk van volksverzekeringen (absolute aantal 906).
03

S

S 2

S 3

perc.

totaal

01

02

5,6 %
9,2 %
11,9 %
14,23%
18,97%
21,7 %

4,1%
4,1%
29,2%
4,7%
7,9%
2,2%
6,4%
41,3%

1,9 %
6,5 %

6,4 % 3,7% 4,9*%
3,8*% 4,2% 3,6*%
33,8% 29,5% 20,5 % 31,6% 17,1 %
1,2*%
6,5% 3,9% 2,6*% 5,3%
8,6% 8,6% 10,3 % 8,0% 4,9*%
1,2*%
1,3*%
2,3%
1,1%
4,3%
8,0% 3,9% 7,7 % 6,4% 4,9*%
32,3% 43,6% 47,4 % 38,5% 62,2 %

24,25%
weet niet

21,8 %
3,2 %
5,8 %

0,6*%
8.3 %
51,9 %

2,8%
3,7%

1

5,8%
3,6%

Degenen die een middelbare opleiding hebben genoten blijken
het beste op de hoogte te zijn met de premiedruk. De groep
respondenten met een lagere opleiding blijkt voor het merendeel zelfs geen idee te hebben van het verschuldigde premiepercentage. Zelfs voor de respondenten met een hoog gekwalificeerde opleiding blijkt het percentage niet-weters alarmerend
hoog. Bij de niet-werkenden beloopt het percentage niet-weters
zelfs 62,2%. De loontrekkenden blijken het beste geinformeerd.
Afhankelijk van de vraag of men de premie-opslag AAW, AKW en
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A

AWBZ wel of niet in aanmerking heeft genomen, zouden de juiste
antwoorden resp. 11,9 of 18,97% hebben moeten luiden.
Uitgaande van de overigens beschikbare gegevens kon worden
gecheckt welk percentage op de hoogte was van de omvang van de
belastingvrije som. Gevraagd werd opgave te doen van de toepasselijke belastingvrije som (excl. arbeidsongesch. aftrek of
aftrek wegens onvolledig gezin) aan de hand van een keuze uit
een aantal mogelijkheden. Ook hier springt direct in het oog
dat in de totale respondentengroep het percentage niet-weters
ontstellend hoog is, te weten 35,4%. Voor een nadere analyse

bleek de

groep niet-zelfstandigen uit tariefgroep 4 en de

zelfstandigen uit deze tariefgroep zonder aanspraak op kinderbijslag erg geschikt. Voor deze categorie geldt dat zij recht

heeft op een belastingvrije som van f.10.070,- (waarbij wordt
geabstraheerd van de bijzondere verhogingen).

Tabel 14.21: Oordeel over de omvang van de belastingvrije som
van de niet-zelfstandigen met recht op kinderbijslag: (absolute aantal 967)
belastinvrije
som
f. 2017
f. 5843
f. 7855
f. 9741

f.10070
f.10989
f.11989
f.12761

3,05
2,51
2,33
7,91
17,80
11,51

belastingvrije
som
%
%
%
%

%
%
8,99 %

f.12919
f.13838
f.16587
f.19843
f.23227
f.27135
weet niet

2,87 %
5,21 %
1,43 %
0,71*%
0,35*%
0,35*%
31,47 %

3,41 %

Afgezien van de mogelijk juiste opgave die afwijkt van het
normale bedrag van f.10.070 voor gemoedsbezwaarden en grensarbeiders die slechts een zeer bescheiden gedeelte van de totale
groep omvatten, blijkt slechts 17,80% een juist beeld te hebben van de omvang van de belastingvrije som. De opgave f.2017
(3,05%) kan gedeeltelijk afkomstig zijn van de gehuwde vrouwen
wier man recht heeft op kinderbijslag.

14.7.5

Conclusies uit de enqu&te

Alhoewel vele belastingplichtigen worden geconfronteerd met de
minder prettige verplichtingen voortvloeiende uit de fiscale
wetgeving valt de beoordeling van het functioneren van de belastingdienst in vergelijking met de overige overheidsdiensten
niet duidelijk nadeliger uit. De grieven zijn hoofdzakelijk
terug te voeren tot cummunicatiestoornissen. Klachten over een
onheuse behandeling zijn op jaarbasis beschouwd relatief gering. Deze kwalificatie "gering" is uiteraard erg subjectief.
Een waarnemer met hoog gespannen verwachtingen over het func524

tioneren van de belastingdienst zal de omstandigheid dat een
op de zes belastingplichtigen zich niet correct behandeld
voelt teleurstellend hoog vinden.
Over het algemeen is men het oneens met de stelling dat de
belastingheffing mede berust op vriendjespolitiek (78,8%).
Slechts 8,7% is het met deze stelling eens. Met de stelling
dat de belastingheffing streng doch rechtvaardig geschiedt is
37,5% van de respondentengroep het oneens en 42,7% het eens.
De aanvaarding van het huidige stelsel als rechtvaardig heffingsstelsel is dus beperkt. Ook ten aanzien van de uitvoering
is een betrekkelijk grote skepsis aanweziq. Met de stelling
bureaucraten
dat
zijn
onverschillige
belastingambtenaren

blijkt 51,9% het oneens en 19,5% het eens te zijn. Met de
stelling dat belastingambtenaren betrouwbaar en eerlijk zijn
was 8,4% het oneens en 49,6% het eens.
Het fiscale gebeuren is voor een groot gedeelte van alle
belastingplichtigen moeilijk te begrijpen of onbegrijpelijk.
De correspondentie van de belastingdienst blijkt over het algemeen beter te begrijpen te zijn dan de formulieren. De be-

lastingplichtige blijkt in hoge mate bereid te zijn bij de
fiscus zijn belangen te verdedigen. Met name de groepen met
een lagere opleiding blijken echter kwetsbaar, omdat zij in
hoge mate nalaten de verrichtingen van de belastingdienst op
juistheid te beoordelen. Zij zijn relatief sterk aangewezen op
de belastingconsulent.
De belastingplichtigen met de laagste opleiding beschikken, conform de verwachtingen over de geringste fiscale kennis. De meer ingewikkelde problemen, zoals middelingsverzoe-

ken, blijken echter voor alle opleidingsgroeperingen grote
problemen op te leveren. Ook de kennis omtrent de premiedruk
en de omvang van de belastingvrije som blijkt opmerkelijk gering te zijn. Grotere voorlichting op dit terrein is gewenst.

14.8

CONCLUSIES

De kenbaarheid en kennis van het belastingrecht is een noodzakelijke voorwaarde voor de rechtszekerheid van de burger. Afwezigheid van kennis verlokt tot hantering van leuzen en vergroot de kans tot volksmisleiding. De vereenvoudiging van het
fiscale recht is een belangrijke stimulans om te komen tot een
rechtsbedeling, zoals deze de wetgever voor ogen heeft gestaan.
Het

begrip "vereenvoudiging" kan worden gebezigd in de

meest enge zin, namelijk door te streven naar optimale effektuering van het recht, uitcaande van de bestaande belastingstruktuur en met handhaving daarvan door vereenvoudigd woordgebruik, ongecompliceerde procedures, inperking van vormvoorschriften, vermijding van gecompliceerde rekentechnische bewerkingen, verbetering van de toeqankelijkheid tot de dragers
van de kennis, etc.
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De vereenvoudiging van belastingheffing kan ook worden
gediend door een

verdergaande

"vervlakking" van

het

recht;

door introductie van verder reikende forfaitaire regelingen
dan die besproken zijn in 5 10.10. Daarbij kan echter een
spanning ontstaan tussen het doelmatigheidsprincipe enerzijds
het rechtvaardigheidsbeginsel anderzijds.
De politieke
intuYtie zal daarbij het optimum moeten te bepalen.
Ook kan de wens tot vereenvoudiging een nog ruimere beteen

kenis krijgen en als smaakmaker fungeren voor een wenselijk
geachte wijziging van de belastingstruktuur. Daarbij zijn als
eenvoudige belastingen o.a. naar voren geschoven: de consumptiebelastingen, de opbrengstbelastingen en de productiebelasting. De vereenvoudiging die te verwachten is van de opbrengsten- en productiebelastingen is vooral het gevolg van de beperking van het aantal belastingplichtigen en de toepassing
van het proportionele tarief. Deze strukturele wijziging houdt
echter een afwijzing in van het draagkrachtbeginsel.
Aan de hand van een empirisch onderzoek kon worden vastge-

steld dat het bij de laagste inkomensgroepen met betrekking
tot de kenbaarheid en de kennis omtrent het belastingrecht nog
slecht is gesteld. Men mag derhalve ook niet te gemakkelijk
verwachten dat de positief-rechtelijke verdeling van de belastingdruk zich in de praktijk ook zal concretiseren op een wijze zoals de wetgever dit heeft bedoeld.
Ervan uitgaande dat de progressie in het tarief een factor
vormt die leidt tot een gecompliceerde wetgeving, zou toepassing van &6n proportioneel tarief vanaf de belastingvrije som
een belangrijke vereenvoudiging impliceren. In § 14.5 is beCijferd welk percentage dit eenheidstarief zal belopen. Het
verschil in hoogte tussen de nieuwe en oude premie- en belas-

tingdruk geeft aan welke groepen inkomensgenieters bij een
dergelijk proportioneel tarief worden bevoordeeld en welke
worden benadeeld. De politieke haalbaarheid van een dergelijke
vereenvoudiging zou kunnen worden vergroot door een geleidelijke groei naar het proportionele tarief.
Tenslotte kan als symptoom van het steeds voortgaande proces tot vercomplicering van het belastingrecht worden vermeld
dat de oorspronkelijke wettekst van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 tot 1 januari 1979 betreffende de hoofstukken I
t/m VII per saldo met ongeveer 6000 woorden is uitgebreid, en
dat het huidige artikel 29a Wet IB in het kader van de reparatiewetgeving dreigt te worden vervangen door een artikel met
bijna een zesvoudig aantal woorden. Over de periode 1 januari
1965 tot 1 janauri 1979 heeft de Wet IB in totaal 53 wetswijzigingen ondergaan.
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H.J. Hofstra: De uitvoering van de belastingwetgeving als
juridisch probleem, WFR 4840/1967
GUnter Schmolders: Finanz- und Steuerpsychologie, 1970,
hoofdstuk VI: "Finanzpsychologie und Finanzpolitiek", met
name in § 1: Die Finanzpolitische Meinungs- und
Willensbildung.
Schmolders: 1970, t.a.p. blz. 143
SchmBlders: 1970, t.a.p. blz. 164 en 165
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vele kanttekeningen geplaatst bij de eenvoud in het belastingrecht.
Scholten: WFR 5004/1970.
Geppaart: 1968.
In mijn periode als docent aan een HBS-A heb ik nimmer
kunnen begrijpen waarom zoveel aandacht moest worden besteed aan de theoretische claimwaardeberekeningen, de op527

stelling van effektennota's, rekening-courant-renteberekeningen, appreciatie en depreciatie en valuta-arbitrage,
terwijl met geen woord werd gerept over de berekening van
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Hoofdstuk 15
De rechtsbescherming van de contribuabele

15.1

INLEIDING

In § 4.5 is reeds gewezen op de bezwaren van de zich steeds
meer opdringende bureaucratische strukturen die de burger
monddood dreigen te maken. In dat kader is gewezen op de gevaren van een te grote mate van delegatie van wetgeving aan de
bestuurlijke organen en de omstandigheid dat het doorgaans aan
de uitvoerende macht voorbehouden is om de feiten die voor de
bureaucratische procedure van belang zijn te definioren. Aandacht werd eraan besteed dat de belastingplichtige bijvoorbeeld de te hoge ambtelijke taxatie slechts kan - pogen te neutraliseren door een - kostbare - contra-expertise. Door het
Hof Amsterdam werd in zijn uitspraak van 18 april 1979, FED
Gem.bel.:Art. 273:32, de belanghebbende die had nagelaten een
taxatierapport over te leggen, alhoewel het Hof had laten weten zulks op prijs te stellen, "afgestraft" door zonder meer
het taxatierapport te volgen van de in dienst van de gemeente
zijnde deskundige. Een soortgelijke uitspraak is afkomstig van
het Hof Amsterdam van 10 april 1979, FED Gem.bel.: Art.
273:20. Zo ook plaatst het gemak waarmede de inspecteur kan
besluiten tot een fiscale gerechtelijke procedure de belastinglichtige veelal in een benarde positie.
Door Boekestijn (1) wordt opgemerkt: "Naarmate het onderzoek vorderde werd het duidelijker dat de bureaucratische organisatie onbedoeld een machtspositie inneemt t.a.v. de bur-

ger. Alleen al vanwege de omstandigheid dat de burger in
(veel)

mindere mate vertrouwd is met de gezichtspunten die

worden gehanteerd, met de (procedure) regels die gelden en met
de rechten die hij tegenover de organisatie heeft. Dit bemoeilijkt het contact. In plaats van de participerende burger nam
men de afhankelijke burger waar. Het is duidelijk dat hierdoor
de gedragingen van de burger in de interactie met de bureaucratie sterk worden beYnvloed. Hij mist in vele gevallen vol-

doende elementaire kennis en vaardigheden

(de onderzoekers

spreken van bureaucratische competentie) om zijn weg in de organisatie te gaan. Een van de gevolgen hiervan is dat de competente burger meer kansen heeft op een voor hem gunstige afloop, omdat hij beter tegenspel tegenover de bureaucratie kan
leveren".
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In hoofdstuk 14 is aan de orde geweest het belang van de
rechtszekerheid als de belangrijkste garantie tegen misbruik
van overheidsmacht en willekeur. De wetgever dient zich hiervan terdege bewust te zijn en erg voorzichtig te zijn met de
opname van overkill-bepalingen die de burger in de armen drijven van de uitvoerende macht en hem overleveren aan de goedgunstigheid van de ambtenaren.
In de Keulse enquete, uitgevoerd door de Arbeitskreis fUr
Steuerrecht in KBln bij een 1800-tal gekwalificeerde belastingconsulenten (2), wordt opgemerkt dat 88,1% van de respondenten wel eens is geconfronteerd met eisen van de administratie die in Nederlandse verhoudingen waarschijnlijk als strijdig met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zouden
worden gekwalificeerd. Alhoewel dit buitenlandse cijfers zijn,
is er weinig reden om aan te nemen dat in Nederland dit percentage tientallen procenten lager zal liggen. Ook de Nederlandse belastingdienst hanteert een "piepsysteem" in diverse
modaliteiten.
De rechtszekerheid als garantie tegen een al te opdringerige bureaucratie heeft echter als ongunstig bijverschijnsel,
dat ook rechtsbescherming wordt geboden aan degenen die geen
rechtsbescherming verdienen, omdat zij zich m&&r richten op de
letter van de wet (the morality of duty - plichtsmoraal) dan
op de geest van de wet (morality of the Good Life - aspiratiemoraal). De samenleving dient tegen dit legistische gedrag van
sommige burgers te warden beschermd. In § 15.2 zal daarom nader aandacht worden besteed aan de rechtsbescherming van de
samenleving tegen bepaalde individuen en groepen die vanuit
een juridische, economische of maatschappelijke machtspositie
het overheidshandelen, dat gericht is op een verantwoorde
rechtsbedeling, pogen te frustreren.
Na bespreking van de wenselijke beperking van de rechtszekerheid ten gunste van de rechtvaardigheid zal de aandacht
worden gericht op die factoren die de rechtszekerheid ondermijnen en de voedingsbodem kunnen zijn voor ambtelijke willekeur. Daarbij zal in § 15.3 aandacht worden besteed aan de
rechtszekerheid in de wetgeving, in § 15.4 aan de rechtszekerheid in de uitvoering en in § 15.5 aan de rechtszekerheid in
de rechtspraak. Niet slechts zal aandacht warden besteed aan
de juridische dimensie, maar ook zal erop moeten worden gelet
of de contribuabele in de praktijk daadwerkelijke rechtsbescherming geniet. Het is immers geen uitzondering dat de zekerheid die het recht biedt waardeloos is door de feitelijke
onmogelijkheid zich op dit recht te beroepen.

15.2

RECHTSBESCHERMING VAN DE SAMENLEVING

De beperking van de beschermende werking van de rechtszekerheid ten nadele van de contribuabele, die op een legistisch
verantwoorde wijze poogt de belastingheffing te ontwijken en
daarbij positie kiest op het relatief lagere niveau van de
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"morality of duty", waarbij hij tracht zijn verplichtingen te
minimaliseren, kan worden gerealiseerd door toepassing van het

leerstuk van fraus legis of door de bepalingen betreffende
richtige heffing. In hoofdstuk 13 is dit instrumentarium reeds
aan de orde geweest bij de behandeling van de internationale
belastingvlucht. De werking van deze instrumenten ter ondersteuning van een rechtvaardige rechtsvinding, (waaraan ook in
meer of mindere mate de andere dan grammaticale interpretatie-

methoden kunnen worden toegevoegd), is ook op de nationale
verhoudingen van toepassing, waardoor op het terrein van de
rechtsvinding de samenleving reeds enige bescherming geniet·
Op het terrein van de wetgeving kan de samenleving worden
beschermd tegen het profiterende legisme van de burgers door
wetgeving met terugwerkende kracht. Ook kan door delegatie van
wetgeving de alertheid van de overheid toenemen. Beide midde-

len worden echter al gauw erger dan de kwaal en nopen tot
maatregelen ter bescherming van de burger tegen willekeurig
handelen van de overheid. De juiste dosering te vinden is hier
de kunst.

De voortgaande arbeidsverdeling en de automatisering hebben de onderlinge afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van de
samenleving vergroot. Het is vanzelfsprekend dat de samenleving zich hiertegen zo goed mogelijk zal trachten te beschermen. Het risico is aanwezig dat de democratische samenleving
daardoor afglijdt tot een technocratisch-dictatoriale samenleving. Ook in het belastingrecht speelt deze kwetsbaarheid een
rol. Daarbij kan met name worden gedacht aan een tweetal handelingen van burgers waartegen de samenleving zich teweer moet
stellen, t.w.:

1) wetsovertredingen;

2) frustratie van uitoefening van de wetgevende, uitvoerende
of rechtsprekende macht.

Bij de wetsovertredingen kan men in eerste instantie denken
aan de wetsovertreding die gericht is op eigen voordeel. In
hoofdstuk 13 is deze illegale vorm van het ontgaan van belastingheffing vergeleken met zijn legale varianten. De wetsovertreding roept wettelijke sancties op, die hetzij van administratiefrechtelijke, hetzij van strafrechtelijke aard zijn.
Sancties van administratiefrechtelijke aard zijn o.m.:

-

art. 9, derde lid, AWR: verhoging wegens het niet tijdig
doen van een aangifte;
art. 18 AWR: verhoging bij navordering in verband met de
aanwezigheid van een feit dat de inspecteur bij het opleggen van aanslag niet bekend was of redelijkerwijze niet be-

kend had kunnen zijn, tenzij en voor zover het niet aan

-
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opzet of grove schuld van de belastingplichtige is te wijten dat te weinig belasting is geheven;
art. 21 AWR: verhoging bij naheffing, indien de belasting
die op aangifte behoort te worden voldaan of afgedragen,

-

geheel of gedeeltelijk niet is betaald;
in hoofdstuk VIII ADWA is een aantal bepalingen opgenomen

betreffende administratieve boeten inzake de heffing van
invoerrechten, accijnzen en de heffing van omzetbelasting
bij invoer van goederen.

Zowel de AWR als de ADWA bevat naast de administratiefrechtelijke een aantal strafrechtelijke bepalingen (3). Opmerkelijk is dat in de fiscale praktijk weinig gebruik wordt gemaakt van de strafrechtelijke sanctiemogelijkheden. De omstandigheid dat kennelijk nagenoeg alle zaken van overtreding van

de belastingwetten in de administratieve sfeer worden afgedaan, is een indicatie dat overtreding van de belastingwetten
als een algemeen voorkomend (en min of meer geaccepteerd) verschijnsel wordt beschouwd. Van Vucht (4) wijst erop dat de in
het strafrecht als vanouds vrij zwaar bestrafte conventionele
vermogensdelicten als diefstal, verduistering enz. vaak veel
minder schadelijk zijn voor de maatschappij dan de "white
collar crime", waartoe de fiscale fraude behoort. Hij stelt
daarom dat de bestraffing bij de white collar crime zwaarder
zou moeten zijn en de opsporing meer daarop gericht; de wetgeving zou ook meer moeten worden ingericht op strafbaarstelling
van allerlei nieuwe vormen van white collar crime, die zich
voordoen in onze welvaartsstaat. Men zou hierbij kunnen denken
aan de laakbare gedragingen, waardoor fysieke, psychische of
sociale schade wordt toegebracht of dreigt te worden toegebracht aan de samenleving door verstoring van het psychische
of fysieke milieu.
Alhoewel ik onderschrijf dat ten onrechte het onderscheid
tussen de "conventionele vermogensdelicten" en de "white
collar crimes" maatschappelijk en strafrechtelijk zo nadrukkelijk wordt gemaakt, heb ik toch wel wat moeite met de stelling
die hieraan verbonden zou kunnen worden, dat de overheid dAArom door zware strafbedreiging de fraudebestrijding zou moeten
aanpakken. Uiteraard dient de overheid de nakoming van de wetten af te dwingen, doch deze noodzakelijke eis brengt mee , dat
de overheid zich bij de ordening van het maatschappelijke leven voorzichtig dient op te stellen en nalaat zodanig ingrijpende wetten uit te vaardigen dat 6f de nakoming niet in redelijkheid kan worden verwacht, 6f de controle op de naleving
ten koste van de privacy van de burgers gaat. Deze gepaste terughoudendheid bij de maatschappelijke ordening inachtnemend
is de overheid gehouden tot strafrechtelijke bestraffing bij
niet-nakoming van de wetten. Om redenen van doelmatigheid kan
een overtreding in de administratieve sfeer worden afgedaan;
voor de misdrijven zou dit niet langer mogelijk moeten zijn.

De overtreding van een belastingwet kan ook een uiting
zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid. De overtreder is in dit

geval niet uit op het behalen van een illegaal persoonlijk
voordeel, doch rebelleert tegen de sociale orde. Zijn gedrag
is gebaseerd op de morale overtuiging dat de gevestigde orde
onvoldoende draagvlak heeft.

De

wetsovertreding

is er bewust
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op gericht de gezagdragers uit te dagen, de toepassing van de
sanctionaire bepalingen te laten toetsen door de rechter. Alhoewel de overtreder zich beroept op moraal-filosofische motieven, zal de uitvoerder zich doorgaans laten leiden door juridisch-technische overwegingen, waardoor geen echte communicatie mogelijk is. Schuyt bepleit daarom invoering van de mogelijkheid de burgerlijke ongehoorzaamheid een kans te geven

als een constructief proces van continuele democratisering
door vonnis te wijzen zonder strafoplegging als de omstandigheden dit rechtvaardigen (5).
Naast de wetsovertreding kan de samenleving ook worden geconfronteerd met obstructie door 66n of meer burgers. Deze obstructie kan diverse vormen aannemen. Het is - zeker in het
kader van deze studie - niet mogelijk alle mogelijke vormen
van obstructie de revue te laten passeren. Ik beperk mij derhalve tot Sdn vorm, waartegen de belastingwetgever in het verleden waarborgen in het leven had geroepen. De gewraakte vorm
van obstructie was het lichtvaardig procederen door de belastingplichtige. De straf wegens lichtvaardig procederen was
neergelegd in artikel 91 van de Wet IB 1914, artikel 49 Wet VB
1914 en in artikel 30 Wet op de bedrijfsbelasting. De eerste
volzin van art. 91 Wet IB 1914 luidde: "Indien de volgens de
uitspraak van den raad van beroep verschuldigde of terecht nagevorderde belasting het bij artikel 90 bedoelde bedrag te bo-

ven gaat, wordt de aanslag verhoogd met vijf en twintig ten
honderd van het verschil". Door A.J. van Soest en J. van Soest
wordt opgemerkt: " Het komt ons voor, dat deze stra f niet meer
van deze tijd is. De bedoeling is om de belastingplichtigen er

van af te houden voor het hof met onjuiste feitelijke beweringen te komen in de hoop die ingang te doen vinden, met de
gedachte, dat er toch niets te verliezen, alleen te winnen is.
Men vergeet daarbij echter, dat door deze bepaling een groot
aantal belastingplichtigen wordt afgeschrikt van een beroep,
ingeval hun feitelijke beweringen, hoewel strikt juist zijnde,
zwak gefundeerd zijn" (6). Deze boete heeft bestaan tot invoering van de AWR 1964, hoewel in de praktijk het opleggen van
de boete al in een eerder stadium sterk werd ingeperkt.
De boete wegens lichtvaardig procederen werd niet opgelegd
indien het beroep was gegrond op verkeerde toepassing of
schending der wet. Bi j resolutie (7) werd het begrip "verkeerde toepassing of schending der wet" ruim geYnterpreteerd en
uitgebreid tot waardering van de feiten. De verhoging bleef
evenzeer achterwege:

a) indien aannemelijk was dat niet door opzet op grove onachtzaamheid van de appelant of zijn gemachtigde het bedrag,
dat volgens appellant had moeten worden geheven, te laag is
gesteld;

b) indien en voor zover afwijking van het volgens de appellant
verschuldigde bedrag nodig is geweest ten gevolge van een

te lage schatting van de appellant, en deze schatting te
goeder trouw heeft plaats gehad.
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Als hoofdregel gold dus tot 1965 dat de boete moest worden
opgelegd, tenzij een van de uitzonderingsbepalingen van toepassing was. Ik zou er thans voor willen pleiten ter bescherming tegen obstructie de boete wegens lichtvaardig procederen
weer in te voeren, doch thans als uitzonderingssituatie. Hiertoe zou in de WARB een bepaling kunnen worden opgenomen dat
het gerechtshof bevoegd is 6&n van de partijen te veroordelen
in de kosten van het geding. Deze kosten kunnen forfaitair
worden bepaald. De belastingplichtige zou tot betaling van de
gedingkosten kunnen worden veroordeeld, indien hij niet de
zorgvuldigheid in acht heeft genomen, welke in het maatschappelijke verkeer betamelijk is, op voorwaarde dat de inspecteur
in zijn vertoogschrift uitdrukkelijk toepassing van dit artikel heeft gevraagd. De keerzijde van deze bepaling, inhoudende
het geval dat de fiscus de gedingkosten moet betalen, komt in
§ 15.5. aan de orde.
De administratieve boete kan een belastingstelsel doen opbouwen waarin de zich overeenkomstig de wet gedragende burger

voortdurend kleine voordeeltjes te beurt vallen, welke hem
worden onthouden, indien hij zich minder nauwkeurig aan de
wettelijke bepalingen houdt (8). Een dergelijk stelsel van
verkapte administratieve boeten kan snel zijn doel voorbijschieten. In dit verband kan worden verwezen naar de kleineondernemingsregeling van art. 25 Wet OB. Voldoet de ondernemer
niet aan zijn administratieve verplichtingen, dan verbindt de
wet hieraan de sanctie dat de ondernemer zijn "kleine-ondernemerskorting" verliest. Het arrest HR 28 juni 1978, BNB
1978/210, bevat een voorbeeld van het stellen van te strenge
formele eisen op het administratieve vlak. Door de Hoge Raad
wordt voorbij gegaan aan de omstandigheid dat de administratieve voorschriften geen rechtvaardiging vinden in zichzelf,
doch gericht moeten zijn op het uiteindelijke doel, te weten:
het op de juiste wijze berekenen van de verschuldigde belasting en het waarborgen van goede controlemogelijkheden van de
fiscus (9). Al te strakke formele voorschriften hebben echter
met rechtsbescherming van de samenleving niets meer te maken,
doch zijn een uiting van de arrogantie van de overheid die de
burgers naar haar pijpen wenst te laten dansen.
De boete wegens lichtvaardig procederen is een middel om
de rancuneuze belastingplichtigen en querulanten tot de orde

te roepen, doch het moet voorzichtig worden gehanteerd. De
beste bescherming van de samenleving kan immers de wet niet
bieden, doch is afhankelijk van het gevoel van geborgenheid
dat bij de leden van de samenleving bestaat.

15.3

RECHTSZEKERHEID IN DE WETGEVING

15.3.1.

De plaats van het beginsel van de rechtszekerheid

Het beginsel van de rechtszekerheid moet in voortdurende concurrentie met andere rechtsbeginselen zijn plaats verwerven in
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het rechtsstelsel (10). Afhankelijk van de mate waarin maatschappelijk behoefte bestaat aan het garanderen van de rechtszekerheid wordt aan dit rechtsbeginsel ruimte geboden. De behoefte aan rechtszekerheid mag echter niet aan het recht zijn
vitaliteit ontnemen door het te identificeren met de soms dode, mechanisch te interpreteren, letter van de wet. De wet
wordt geacht te worden gedragen door het rechtsbewustzijn van
de burgers. Wanneer om welke reden dan ook een discrepantie
ontstaat tussen de wet en het rechtsbewustzijn van (bepaalde
groepen in) de samenleving en er strijdigheid van belangen optreedt, is herwaardering van de rechtsnorm noodzakelijk. Het
optimum tussen de rechtvaardigheid en rechtszekerheid wordt
steeds opnieuw door de intermenselijke verhoudingen bepaald
(11). De visie op het wezen van het recht bepaalt mede de verhouding die elke burger als optimum zal aanwijzen.
Grapperhaus heeft in zijn voordracht op de Belastingconsu-

lentendag 1978 het grote belang van de rechtszekerheid benadrukt (12). Zijns inziens wordt de rechtszekerheid bedreigd
door een drietal factoren, te weten: de ingewikkeldheid van
het belastingrecht, de terugwerkende kracht van sommige wetten
en de rechterlijke uitspraken. De eerste factor is reeds aan
de orde geweest in hoofdstuk 14. De derde factor zal in § 15.5
zeer summier aan de orde komen. De terugwerkende kracht zal
hierna worden besproken voorzover dit in het kader van dit onderwerp past. Opmerkelijk is dat Grapperhaus niet de delegatie
van wetgevende macht als factor van rechtsonzekerheid noemt.
Zijn voorstel dat de fiscus een grotere wendbaarheid moet toekennen is er zelfs op gericht te bewerkstelligen dat de Kroon
een ruimere bevoegdheid tot het geven van aanvullende regels
moet verkrijgen. Deze delegatie wenst Grapperhaus wel onder
controle v66raf van het parlement te brengen.
Aan beide genoemde aspecten van aantasting van de rechtszekerheid, te weten de terugwerkende kracht enerzijds (13) en
de delegatie van wetgevende bevoegdheid anderzijds (14) is
door de Vereniging voor Belastingwetenschap uitgebreid aandacht besteed, naar welke publicaties voor een meer uitgebreide beschouwing inzake het belastingrecht wordt verwezen.
In het kader van het draagkrachtbeginsel is deze aandacht
voor de rechtsbescherming gewenst, omdat rechtsonzekerheid
ambtelijke willekeur in het leven kan roepen, waartegen de bureaucratisch competente burgers zich w61, en de anderen zich
niet teweer kunnen stellen. Zij die zich geen dure raadslieden
kunnen permiteren staan zwak bij de rechtsbedeling. De daaruit
voortvloeiende onmacht leidt tot een vitale verwerping van de
belastingheffing en holt de heffing naar draagkracht verder
Uit.

536

15.3.2.

Terugwerkende kracht op het gebied van de belastingwetgeving

Bij bespreking van de terugwerkende kracht van de belastingheffing worden altijd artikel 188 van de Grondwet (15), inhoudende dat geen belastingen ten behoeve van 's Rijks kas kunnen
worden geheven dan uit kracht van een wet, en artikel 4 van de
wet Algemene Bepalingen, inhoudende dat de wet geen terugwerkende kracht heeft, naar voren gehaald. Ingevolge artikel 131
van de Grondwet zijn de wetten onschendbaar, hetgeen inhoudt
dat de rechter niet kan ingrijpen, indien een wet in afwijking

van het rechtsbeginsel dat in art. 4 Wet AB is neergelegd van
toepassing is verklaard met ingang van een eerdere dag dan die
van zijn afkondiging.

Art.

4 Wet AB bevat volgens de heersende

leer een voorschrift voor de rechter, waaraan de wetgever zelf
echter niet gebonden is. Dit impliceert niet dat de wetgever
naar willekeur terugwerkende kracht aan de wetten kan toeken-

nen. Anderzijds betekent dit ook niet dat onder geen enkele
voorwaarde terugwerkende kracht aan een wet kan worden verleend. De recente ontwikkeling in de sfeer van de gemeentelij-

ke belastingen, inhoudende dat naar het oordeel van de Hoge
Raad aan een verordering terugwerkende kracht toekomt 66k indien dit niet in de verordening zelf uitdrukkelijk is vermeld,
omdat het terugwerken voor de belastingplichtige in zodanige
mate voorzienbaar was, dat van een inbreuk op de eisen van de

rechtszekerheid niet kan worden gesproken (HR 7 maart

1

979,

BNB 1979/125), acht ik te betreuren.
Wanneer is invoering van een wet met terugwerkende kracht
verantwoord 7 De beantwoording van deze vraag is sterk afhankelijk van het persoonlijke rechtsbewustzijn. Dit blijkt ook
overduidelijk uit de bijdragen aan het debat naar aanleiding

van het preadvies van Prast (16). Van Apeldoorn (17) merkt
hieromtrent op: "De vraag die zich dan opdringt is natuurlijk:
wie maakt uit, en aan de hand van welke criteria, of een nieuwe wet terugwerkende kracht danwel exclusieve of eerbiedigende

werking heeft. Het in eerste instantie daarop te geven antwoord is eenvoudig; dat doet die nieuwe wet zelf en waarom
zij, als zij kiest, voor het een en niet voor het ander kiest,
dat is een zaak van politiek beleid van de actuele wetgever.
Daarbij zijn echter twee kanttekeningen te plaatsen.

1) (Een wetgever die chaotische toestanden wil vermijden en)
die bovendien het vertrouwen in de wetten niet zwaar op de
proef wil stellen...(moet de terugwerkende kracht) zoveel
mogelijk voorkomen....
2) De keuze van de wetgever tussen exclusieve en eerbiedigende
werking aan de nieuwe wet toe te kennen, zal eveneens in
belangrijke mate mede worden bepaald door de vraag welke
urgentie zi j aanwezig acht om het oude recht al s "odieus"
recht te vervangen."
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Naar mijn mening dient de wetgever zich ten aanzien van de
terugwerkende kracht terughoudend op te stellen. Belastingheffing met terugwerkende kracht behoort als regel niet plaats te
vinden. Uitzondering op deze regel is slechts verantwoord in
zeer bijzondere omstandigheden. Het toenemende gebruik van de
terugwerkende kracht is symptomatisch voor de verschuiving van
het zwaartepunt van de macht binnen het fiscale recht naar de
uitvoering (18). Als een bijzondere omstandigheid die wetge-

ving met terugwerkende kracht moet rechtvaardigen kan niet
gelden een te geringe mate van alertheid van het kabinet om
tijdig de noodzakelijke stappen te ondernemen om tot aanpassing van de wetgeving te komen. Hoe zeer het mij ook aan het
hart gaat dat een onwenselijke toestand daardoor wordt gecontinueerd, vind ik dat het parlement door in dergelijke geval-

len de terugwerkende kracht te sanctioneren hoe langer hoe
meer zijn eigen positie ondergraaft en ruimte biedt aan het
kabinet om bij decreet te regeren (19).

15.3.3.

Delegatie van wetgevende bevoegdheid

De Grondwet vermeldt drie vormen van delegatie:
le door de wet aan de Koning (art. 57 lid 2);
2e door de wet aan lichamen, door de wet aangewezen (artt. 160
en 162);

3e door tractaat aan volkenrechtelijke organisaties (art. 67).

De Commissie ter bestudering van delegatie van wetgevende bevoegdheid in het belastingrecht heeft in haar rapport de vooren nadelen van de delegatie geinventariseerd. Daarin werd o.a.
als voordeel vermeld de mogelijkheid tot een slagvaardig beleid. Op dit punt zijn diverse voorstellen gedaan om te komen
tot een meer eenvoudig en sneller proces van wetgeving (21).
Enerzijds kunnen deze voorstellen de rechtvaardigheid ten goede komen, omdat snellere aanpassing van de wet aan de gewijzigde omstandigheden mogelijk is, anderzijds geeft een ongeclausuleerde delegatie een grotere bevoegdheid aan de uitvoerende macht met dientengevolge grotere ontplooiingsmogelijkheden voor de vierde macht. Naar mijn mening is de delegatie van
de wetgevende macht als middel tot vereenvoudiging van wetgeving slechts acceptabel als de rechtsbescherming van de burger
bij de uitvoering is gegarandeerd.
Geppaart merkte ten aanzien van de delegatie van wetgevende bevoegdheid op dat deze kan leiden tot een legislatieve onevenwichtigheid (22). Naar zijn mening is op dit terrein vaak

sprake van een onjuist compromis tussen rechtvaardigheid en
doelmatigheid. Uiteraard is deze opmerking normatief bepaald.
Ik ben het met deze stelling eens, omdat op diverse plaatsen
in de fiscale wetgeving hoe langer hoe meer gebruik wordt gemaakt van zgn. overkill-bepalingen. In die gevallen wordt de
wettekst zodanig geformuleerd dat de belastingplichtigen bij
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voorbaat in een nadelige positie worden geplaatst. Tegemoetkomingen in een meer specifieke situatie worden dan gedelegeerd
aan de minister. Op deze wijze worden belastingplichtigen in
een afhankelijke positie gedrongen. Voorbeelden hiervan zijn
verspreid over de gehele fiscale wetgeving.

Ik beperk mij tot

vermelding van het vijfde lid van artikel 9a Wet IB en artikel
6 la, zevende lid, Wet IB, als voorbeelden van de jongste toe-

voegingen aan de reeks overkill-bepalingen.

De voorgenomen

wetswijziging van artikel 29a Wet IB levert wel de meest "bru-

tale" voorbeelden. In dit verband kan ook worden gewezen op de
17e standaardvoorwaarde betreffende toepassing van art. 15 Wet
Vpb.

Deze ontwikkeling, die leidt tot machtsconcentratie bij de
uitvoerende macht, is ongewenst, zowel bezien vanuit staatkundig opzicht, alsook bekeken vanuit het draagkrachtbeginsel als

leidend beginsel voor de belastingheffing. Deze situatie is
ongewenst, omdat de afhankelijkheidspositie van de contribuabele noopt tot inschakeling van deskundigen die op de hoogte
zi jn van de op het departement haalbare "rulings", of gemakke-

lijk entree hebben bij de inspecties. Het gebruik van deze
specialistische hulp is evenwel niet bij elk inkomensniveau
mogelijk.

15.4

RECHTSZEKERHEID IN DE UITVOERING

15.4.1

Algemene beschouwing rond de rechtsbescherming inzake
belastingen

Een belangrijk aspect van de rechtszekerheid in de uitvoering
is gelegen in de kennis omtrent het belastingrecht. In hoo fdstuk 14 is aan dit aspect aandacht besteed. De kennis omtrent
het belastingrecht is uiteraard van invloed op de houding die
de burger inneemt ten opzichte van de administratie, alsook op
de houding die wordt aangenomen door de functionarissen van de
belastingadministratie.
De rechtsonzekerheid van de burger die voortspruit uit de
onmogelijkheid om het handelen of nalaten van de belastingadministratie ter toetsing voor te kunnen leggen aan een rechtsprekende instantie duidt Geppaart aan met de benaming "normatieve onevenwichtigheid"

(23) .

Deze rechtsonzekerheid kan het

resultaat zijn van een te ruime delegatie van wetgevende bevoegdheid aan de uitvoerende macht. Ook in andere situaties
kan bij de uitoefening van de bestuurlijke taken rechtsonzekerheid ontstaan, omdat de rechter slechts kan kennisnemen van
grieven betreffende rechtfiguren die vallen onder art. 26 AWR.
Dit artikel bepaalt dat bezwaar mogelijk is (1) tegen een uitspraak van de inspecteur of (2) tegen een navorderingsaanslag
(24). Zonder een navorderingsaanslag of een uitspraak is de
toegang tot de belastingrechter versperd. Niet elke beslissing
van de inspecteur kan echter als een uitspraak worden aangemerkt. Op een aantal punten schrijft de wet voor dat de in539

specteur zijn beslissing in de vorm van een uitspraak kenbaar
moet maken. De meest voorkomende uitspraak is de beslissing op

een bezwaarschrift. Ook in sommige andere gevallen is deze
vorm door de wetgever voorgeschreven. In een aantal andere gevallen is de beslissing niet aanvechtbaar·c.q. toetsbaar door
een (administratieve) rechter, bijvoorbeeld:
1) beslissingen betreffende toepassing van de hardheidsclausule (art. 63 AWR);
2) beslissingen betreffende oplegging of vermindering van
voorlopige aanslagen;

3) beslissingen om geen gebruik te maken van de bevoegdheid
kwijtschelding van een verhoging of van een belastingaanslag te verlenen;
4) beslissingen betreffende termijnverlening voor indiening
van de aangifte;
5) beslissingen betreffende het achterwege laten van de uitvaardiging van een beschikking ingevolge art. 30 Wet LB;
enz.

6) beslissingen betreffende de afgifte van een verklaring wegens "elders belast", art. 27, lid 3, Wet LB (zie HR 13 juni 1979, nr. 19308, BNB 1979/196).

Uit deze opsomming blijkt dat de rechtszekerheid met name
kan worden geschaad door het achterwege blijven van een beschikking, aanslag of uitspraak die de weg naar een administratieve rechter opent. Onder het achterwege blijven van een
beschikking etc. kan uiteraard ook worden verstaan het uitstellen van het nemen van de beslissing. In hoofdstuk 11 heb
ik reeds gewezen op de rechtsongelijkheid die het gevolg is
van vertraging resp. vervroeging van het beslissingsmoment.
Het voorgestelde systeem van renteverrekening zou deze rechtsongelijkheid (gedeeltelijk) kunnen opheffen.

15.4.2

Het rapport A.B.A.R.

De rechtsbescherming van de burgers zou ermee zijn gebaat, indien ook de overheidsorganen zouden worden gebonden aan termijnen waarbinnen zij tot een beslissing moeten komen. De totstandkomingsprocedure van een beschikking inzake belastingen
verdient daarom nadere aandacht. De legislatieve aanpak van de

administratieve procedure om te komen tot een beschikking is
sinds een artikel van Klein (25) geregeld een punt van discussie geweest (26).
Binnen de Vereniging voor Administratief Recht zijn op dit

terrein enkele preadviezen of rapporten uitgebracht. In haar

Geschrift LXXII heeft de Vereniging voor Administratief Recht

het Rapport A.B.A.R. opgenomen, welk rapport werd uitgebracht
door de commissie-Van Maarseveen (27). Deze commissie heeft
een rapport in de vorm van een ontwerp van wet, houdende algemene bepalingen van administratief recht (wet a.b.a.r.) uitge540

bracht. De commissie acht een dergelijke wet niet alleen een
eis van rechtseenheid, maar ook van doelmatige uniformiteit,
en is van mening dat gelijksoortige bestuurshandelingen van de
overheid, op welk terrein die ook liggen, in beginsel aan dezelfde maatstaven behoren te voldoen. Indien voorts een aantal
algemene voorschriften wettelijk is vastgesteld, behoeft de
burger op die punten niet meer af te gaan op verheven, maar
voor hem vage rechtswaarden als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, terwijl dergelijke voorschriften tevens een
algemene, instructieve betekenis kunnen hebben (28).
Terecht wordt er door de commissie-Van Maarseveen op gewezen "dat wenselijke

snelheid en

slagvaardigheid van het be-

stuur soms in spanning kan staan met andere desiderata. Men
kan bijvoorbeeld de waarborgen voor "belanghebbende burgers"
niet ongelimiteerd uitbreiden want op een gegeven moment overschrijdt men de grenzen, waarbinnen nog effektief bestuur mogelijk is" (29). Het ontwerp van wet, houdende algemene bepa-

lingen van administratief recht, moet naar de mening van de
ontwerpers het proces van aanpassing van het bestuurlijke handelen aan zich wijzigende maatschappelijke opvattingen ondersteunen, doch niet verstikken.
De reikwijdte van het ontwerp van de wet-A.B.A.R. is ech-

ter beperkt. Het richt zich slechts op het bestuursoptreden
door middel van de beschikking (=besluit met een bijzondere
strekking) en betreft de regeling van het bestuurlijke optreden dat tot het nemen van de beslissing moet leiden. Het ontwerp beoogt ter zake van beschikkingen de relaties tussen belanghebbenden en overheidsorganen te verbeteren en wel in die
zin dat de hiorarchieke verhouding overheid-onderdaan op een
bepaalde wijze omgebogen wordt in deze richting, dat het over-

leg

tussen belanghebbenden en

overheidsorganen geintensiveerd

wordt en de overheid verplicht wordt voorgenomen besluiten
eerst in een overlegsituatie ter bespreking te stellen (30).

15.4.3.

Rechtsbescherming in de AWR

Voor de belastingadministratie zijn nauwelijks wettelijke regels gegeven die dienen ter bescherming van de belastingplichtige. In de AWR zijn regels opgenomen ter bespreking van de
bevoegheid om het opleggen van de aanslag uit te stellen.
Art. 11, derde lid, AWR bepaalt dat de aanslag moet worden
vastgesteld binnen drie jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan (31). Art. 12 AWR bepaalt dat de inspecteur zijn besluit om geen aanslag op te leggen bij beschikking moet nemen, waardoor beroep mogelijk wordt. Art. 16,
derde lid, AWR beperkt de bevoegdheid van de inspecteur am een
navorderingsaanslag op te leggen tot de periode van vijf jaren
(31), welke periode aanvangt op het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. De bevoegdheid am een navorderingsaanslag op te leggen ontbreekt, indien deze navordering een feit
betreft dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijze bekend
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had kunnen zijn (art. 16, eerste lid, AWR). Het tweede lid van

het laatstgenoemde artikel geeft een aantal gevallen waarin
het vereiste van het nieuwe feit voor de navordering ontbreekt. Artikel 17, eerste lid, AWR schrijft de inspecteur
voor - zonder daar overigens een sanctie aan te verbinden -alvorens tot navordering over te gaan, de belastingplichtige mededeling te doen van de omstandigheid, welke naar zijn mening

de navordering rechtvaardigt en hem in de gelegenheid te stellen vooraf opheldering te verschaffen. M.m. gelden soortgelijke bepalingen voor de naheffing. Het aantal verplichtingen van
de belastingplichtige is een veelvoud van die van de inspecteur. Voorts wordt de belastingplichtige bedreigd met sancties
bij niet-nakoming, terwijl hiervan ten aanzien van de inspecteur nauwelijks sprake is.

15.4.4

De navordering

Deze bepalingen betreffende de rechtszekerheid van de contribuabele kunnen worden vergeleken met de regels die overigens
gelden in het administratieve recht. Belinfante stelt hieromtrent

( 32):

"Indien de basisregeling niets

zegt over intrek-

king of wijziging van de regelmatige administratieve rechtshandeling moet men aannemen:

1. dat eenzijdige intrekking of wijziging met terugwerkende
kracht is uitgesloten;
2. dat intrekking of wijziging voor het toekomende alleen mogelijk is, indien, na afweging van de betrokken individuele
belangen en het algemeen belang, het laatste duidelijk prevaleert".

Voor het belastingrecht zou ik de strakke formule betreffende het vereiste van het nieuwe feit gaarne vervangen willen
zien door de meer vage norm uit het administratieve recht. De
rechtvaardigheid komt soms al te zeer in het gedrang door de
onmogelijkheid om een ambtelijk verzuim te herstellen. Scheltens merkt o.a. op in zijn annotatie van het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1977, BNB 1977/123, dat in dit arrest de
Hoge Raad opnieuw blijk geeft zich maar node met de tot dusverre geldende navorderingspraktijk te kunnen verenigen en bezig is te trachten de interpretatie van de wettelijke bepalingen om te buigen in de richting van een meer wenselijk recht.
Hij concludeert dat het niet te gewaagd lijkt te veronderstellen dat de achtergrond daarvan is te zoeken in de terecht veld

winnende opvatting, dat de in het administratieve recht tot
ontwikkeling gebrachte algemene beginselen van behoorlijk bestuur ook in het (formele) belastingrecht een plaats behoren
te vinden. Het voortschrijden van deze ontwikkeling blijkt uit
de beslissing van het Ho f Amsterdam van 5 april 1978, BNB
1979/174, waarin op grond van het feit dat het aan de gemachtigde duidelijk moet zijn geweest, dat de aanslag berustte op
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een vergissing van de inspecteur, kon worden nagevorderd.
Alhoewel een vage norm de rechtsonzekerheid vergroot, verdient artikel 16 AWR een (nieuwe) redaktie, die beter aansluit
op deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Artikel 16

AWR zou kunnen worden aangepast in die zin dat navordering
slechts mogelijk is, indien de inspecteur aannemelijk maakt
dat de belastingplichtige redelijkerwijze heeft kunnen weten
dat de opgelegde primitieve aanslag tot een onjuist bedrag is

vastgesteld en de te lage vaststelling het gevolg is van een
onvolledige of onjuiste prestatie van de feiten, dan wel het
gevolg is van een ambtelijke misslag met een louter administratief karakter. Een dergelijke bepaling zou de belastingheffing naar draagkracht ten goede komen. Ook zou een dergelijke formulering beter aansluiten bij de leer van het opgewekte vertrouwen. Een bijzondere complicatie is evenwel dat de
keuze van de consulent een rol gaat spelen. Het raadplegen van
een hoog gekwalificeerde consulent kan relatief sneller tot
een navordering kan leiden.

15.4.5.

Bepalingen betreffende de voorbereiding van de beslissing in de AWR

Art. 25 AWR regelt de afdoening van een bezwaarschrift door de
inspecteur. De belastingplichtige kan daarbij verzoeken v66r
de uitspraak te worden gehoord. De uitspraak op het bezwaarschrift dient met redenen te zijn omkleed, indien aan het bezwaar niet ten volle wordt tegemoet gekomen. Deze gang van zaken vertoont overeenkomst met de bepalingen van het ontwerpABAR. Het aldaar gestelde: "Indien een belanghebbende de Nederlandse taal onvoldoende beheerst of door enig gebrek onvoldoende in staat is zijn belangen naar voren te brengen, is het
overheidsorgaan hem, voorzover mogelijk, daarbij behulpzaam",
zou m.i. in de AWR opgenomen behoren te worden.
Verder opent art. 41 AWR de mogelijkheid van vertegenwoordiging. Het derde lid van dit artikel stelt de inspecteur in
staat "om geldige redenen" de vertegenwoordiging door een bepaalde persoon te weigeren.
Naast de bepalingen betreffende de beperkte mogelijkheid
tot navordering en uitstel van oplegging van de aanslag biedt
de AWR dus weinig rechtsbescherming aan de burger in zijn relatie tot de belastingadministratie zolang deze nog geen voor
beroep vatbare beslissing heeft genomen. Ook al zou de prak-

tijk bevredigend zijn, dan kan hieraan geen argument worden
ontleend om een legislatieve garantie van de rechtsbescherming
achterwege te laten. In dit kader zou men kunnen denken aan
uitbreiding van het aantal gevallen waarin de inspecteur zijn
beslissing in de vorm van een voor beroep vatbare beschikking
moet mededelen. Ook zou de wetgever de termijn waarbinnen de
inspecteur een beschikking moet nemen of een uitspraak moet
doen nader behoren af te bakenen.
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Art. 23 AWR opent thans slechts de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen beschikkingen die door de inspecteur
zijn genomen ingevolge enige bepaling van de belastingwet.
Daaronder valt dus bijv. niet de vermogensetikettering. Zolang
een verschil in standpunt niet leidt tot een verschil in de
berekening van het belastbare inkomen, is het meningsverschil
niet vatbaar voor beroep. Evenmin is de weigering am een voorlopige aanslag te verminderen vatbaar voor beroep. Het verdient aanbeveling de beroepsmogelijkheden o.a. tot deze gevallen uit te breiden.

15.4.6.

De voor beroep vatbare beschikking

De beperkte omschri jving van de voor beroep vatbare beschikking doet, zoals gezegd, lacunes ontstaan in de rechtsbescherming. De Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen heoogt in dit soort gevallen rechtsbescherming te bieden
door een beroepsmogelijkheid te bieden tegen overheidsbeschikkingen, waartegen geen mogelijkheden van administratief beroep
open staan. In beginsel zouden de lacunes in het belasting-

recht dus door de Wet Arob kunnen worden opgevuld, ware het
niet dat door art. 5 letter m Wet Arob de beschikkingen, gegeven op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen,
van deze beroepsmogelijkheid uitdrukkelijk zijn uitgesloten.
Voor toepassing van de Wet Arob wordt het begrip "beschikgedefinieerd. Art. 2 Arob bepaalt: 1. Onder "beschikking" verstaat deze wet het schriftelijk besluit van een
administratief orgaan, gericht op enig rechtsgevolg. 2. Geen
"beschikking" in de zin van deze wet is: a· een besluit van
algemene strekking; b: een rechtshandeling naar burgerlijk

king" ruim

recht. Deze omschrijving is veel ruimer dan de voor beroep
vatbare beschikking inzake het belastingrecht. Ik acht het
wenselijk dat de beroepsmogelijkheden inzake belastingen worden uitgebreid tot alle gevallen waarin onder toepassing van
de Wet Arob (met voorbijgaan aan art. 5 letter m Wet Arob) beroep mogelijk zou zijn geweest. In dit kader verdient art. 3
Wet Arob speciale aandacht, welk artikel bepaalt dat met een
beschikking wordt gelijkgesteld de weigering om een beschikking te geven. Het administratieve orgaan wordt geacht het geven van een beschikking te hebben geweigerd, wanneer de wettelijk gestelde termijn voor het nemen van een beschikking ii
verstreken, zonder dat een beschikking is gegeven of - bij het
ontbreken van zulk een termijn - wanneer niet binnen redelijke
tijd een beschikking is gegeven.
Met name voor de uitspraak op een bezwaarschrift acht ik

een expliciete termijnbepaling wenselijk. De duur van deze
termijn kan uiteraard slechts arbitrair worden bepaald. Mijn
gedachten gaan uit naar een termijn van zes maanden, welke
termijn slechts door de voorzitter van het gerechtshof zou
moeten

kune·i w ,r- 1,=n verlengd. Ook zou in de

AWR

expliciet

moeten worden vermeld voor welke beschikkingen (in de zin van
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de wet Arob) geen rechterlijke toetsing mogelijk is. Op deze
wijze zou een bewustere afweging plaats kunnen vinden tussen
de belangen van de administratie en die van de contribuabele.

15.4.7. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Het aangrijpingspunt voor de toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is gelegen in art. 27 AWR. Omdat deze wetsbepaling betrekking heeft op de opgelegde verhoging welke begrepen is in een navorderings- of naheffingsaanslag, en dus betrekking heeft op een bijzondere omstandigheid,
is aanvankelijk veelal aangenomen dat toepassing van de begin-

selen van behoorlijk bestuur als toetsingsgrondslag door de
rechter tot deze bijzondere situatie beperkt moet blijven
(33).

In het arrest van de Hoge Raad van 20 oktober 1965, BNB

1966/3 wordt de administratie gebonden geacht aan het vertrou-

wen dat door de toelichting bij het aangiftebiljet is opgewekt. In het arrest van de Hoge Raad van 7 januari 1970, BNB
1970/78, wordt het werkingsterrein van de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur verbreed tot het vertrouwen dat is opgewekt door algemene bekendmakingen door de belastingadministratie, waarbij het arrest van de Hoge Raad van 14 oktober
1970, BNB 1971/3, duidelijk maakte dat het opgewekte vertrouwen slechts zou worden gehonoreerd indien de toezegging of algemene bekendmaking niet contra legem had plaatsgevonden. Het
geldt dus slechts daar, waar aan de belastingadministratie een
bepaalde beleidsvrijheid toekomt.
De beperking tot de honorering van het opgewekte vertrouwen tot die gevallen waarin en voor zover de belastingadministratie enige beleidsvrijheid heeft is in de arresten van de

Hoge Raad van 22 juni 1977, BNB 1977/285 en van 7 september
1977, BNB 1977/286 opgeheven. Aan de beginselen van behoorlijk
bestuur werd in casu een zeer ruime werking toegekend. Scheltens (34) verbindt aan deze arresten de conclusie dat de Hoge
Raad in deze arresten duidelijk heeft aanvaard dat in sommige
gevallen bij botsing tussen wet en rechtsbeginselen de wet behoort te wijken.
Ik acht het juist dat in de afweging tussen de wetshandhaving en het specifieke belang van de burger bij wie een bepaald vertrouwen is opgewekt niet bij voorbaat het zwaartepunt
van de beslissing ten gunste van het algemene belang wordt ge-

plaatst. Het arrest van de Hoge Raad van 22 juni 1977, BNB

1977/284, dat inhoudt dat de belanghebbende zich niet meer op
een mogelijk opgewekt vertrouwen kan beroepen als deze toezegging zodanig in strijd is met een juiste wetstoepassing dat de

belanghebbende niet in redelijkheid op de nakoming van deze
toezegging had kunnen en mogen rekenen, geeft duidelijk inzicht in het criterium dat de rechter hanteert bij de beoordeling of voldaan is aan de beginselen van behoorlijk bestuur.
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Slechts het - geobjectiveerde - vertrouwen dat door de administratie werd opgewekt verdient bescherming.
In de arresten van

12

april 1978,

BNB

1978/136, en BNB

1978/137, spreekt de Hoge Raad zich uit .over het vertrouwen
dat is opgewekt door de van de bewindslieden afkomstige en
vertrouwen gewekt hebbende uitlatingen, zoals in ministeriule
resoluties vervat, betreffende de regeling van specifieke,
niet-voorziene of althans niet in de wet geregelde gevallen.
In het arrest BNB 1978/137 overweegt de Hoge Raad: "...dat de
taak van de belastingrechter bij zijn beoordeling van de
rechtmatigheid van de aanslag niet is beperkt tot de vraag of
de inspecteur is gebleven binnen de door de wet gestelde grenzen, maar voor diens ingrijpen evenzeer plaats is indien de
wijze waarop de inspecteur zijn bevoegdheden heeft gehanteerd
anderszins in strijd met het recht, doordat daarbij niet is ge
handeld in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk
bestuur welke daarbij moeten worden in acht genomen;...; dat
het een beginsel van behoorlijk bestuur is dat de administratie verwachtingen, welke zij bij een belanghebbende ten aanzien van een door haar te volgen gedragslijn heeft opgewekt en
waarop deze zich in redelijkheid tegenover haar mag beroepen,
honoreert; dat aan dit beginsel bij een afweging als voormeld
doorslaggevende betekenis moet warden toegekend indien een belastingplichtige zodanig vertrouwen heeft mogen ontlenen aan
uitlatingen, afkomstig van voor de belastingdienst verantwoordelijke bewindslieden...; dat derhalve indien de belastingplichtige zich beroept op vertrouwen dat hij aan uitlatingen
als hiervoor genoemd heeft mogen ontlenen, de aanslag dienovereenkomstig behoort te worden vastgesteld, ook al zou de wet
de fiscus ter zake niet een bepaalde beleidsvrijheid laten."
Uit dit citaat blijkt dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht thans vrij algemeen in
de toetsingsgrondslag van de rechter zijn opgenomen bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het bestuurlijke handelen
van de belastingadministratie. In het arrest HR 26 september
1979, BNB 1979/311, heeft de Hoge Raad het oordeel \,in :iet
Arnhemse Hof, dat slechts het beroep op een schriftelijk vastgelegde toezegging honorering verdient, gecasseerd. De rechtsbescherming van de contribuabele heeft op dit terrein - dankzij de vooruitstrevende visie van de belastingkamers van de
Hoven en de Hoge Raad - een bevredigende ontwikkeling doorgemaakt, die echter niet los kan worden gezien van de ontwikkelingen elders in het administratieve recht (35). Ten aanzien
van de voorlichtende taak wordt het leerstuk van het opgewekte
vertrouwen slechts
beperkt toegepast. In BNB 1979/311 overwoog
"
de Hoge Raad: dat deze vraag moet worden beantwoord door afweging van het beginsel, dat de wet moet worden toegepast, tegen evenbedoeld algemeen beginsel van behoorlijk bestuur ; dat
bij die afweging voorop dient te worden gesteld dat de fiscus
niet gebonden kan worden geacht aan alle zijnerzijds gedane
uitlatingen waardoor bij een belastingplichtige verwachtingen
zijn gewekt ten aanzien van een door de fiscus te volgen ge546

dragslijn; dat met name indien het gaat om reacties op een
verzoek van een belastingplichtige om inlichtingen aangaande
de inhoud van wettelijke, dan wel andere door de fiscus in
acht te nemen algemene regels, het belang dat de belastingplichtigen erbij hebben dat de fiscus zijn voorlichtende taak
onbelemmerd kan vervullen ertoe noopt te aanvaarden dat het
risico van een onjuiste inlichting in de regel voor rekening
van de betrokken belastingplichtige blijft; dat bijzondere omstanmdigheden aanleiding kunnen geven van deze regel af te
wijken en de fiscus aan dergelijke inlichtingen w61 gebonden
te achten, maar daartoe ten minste vereist zal zijn, vooreerst
dat die inlichtingen niet zo duidelijk in strijd met een juiste wetstoepass i.ng .13.1- 1.-i ',·itrokken belastingplichtige

rede-

lijkerwijs hun onjuistheid had kunnen en moeten beseffen, en
voorts dat hij, afgaande op die onjuiste inlichtingen een handeling heeft verricht of nagelaten, ten gevolge waarvan hij
niet alleen de wettelijk verschuldigde belasting heeft te betalen, maar daarenboven schade lijdt; dat indien het daarentegen gaat om als toezeggingen op te vatten uitlatingen van de
zijde van de fiscus, waaraan een belastingplichtige het vertrouwen heeft mogen ontlenen dat de fiscus, na kennisneming
van alle daartoe vereiste bijzonderheden van de belastingplichtige zelf betreffende geval, aan vore,ibedoelde regels, zo
omtrent de toepasselijkheid of de toepassing daarvan vragen
zijn gerezen, in zijn geval een bepaalde toepassing zal geven,
bij een afweging als voormeld aan het voornoemde beginsel van
behoorlijk bestuur doorslaggevende betekenis moet worden toegekend;

15.4.8.

De onrechtmatige overheidsdaad

Artikel 1401 BW kan aan de contribuabele enige bescherming

bieden als hij tengevolge van een onrechtmatig overheidshandelen schade heeft geleden. De burgerlijke rechter kan de leemte
opvullen in de gevallen waarin de contribuabele zich administratiefrechtelijk niet nader kan verweren tegen een te lijden
nadeel ten gevolge van een door hem als onrechtmatig ervaren
overheidshandelen. Bij de in acht te nemen zorgvuldigheid door
de overheid zouden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als criterium kunnen fungeren.

In het arrest van de Hoge Raad van 14 oktober 1970, BNB
1971/3, wordt ingeval de belanghebbende schade heeft geleden
door een onjuiste inlichting die werd verstrekt door de gemeente het niet uitgesloten geacht dat er sprake was van een
onrechtmatige overheidsdaad. Door het toenemende belang van de

algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de toetsingsgrondslag van de belastingrechter zal men evenwel niet spoedig
aan een civiele procedure toekomen. In de praktijk van het belastingrecht zijn hiervan dan ook (nog) geen voorbeelden bekend. Door het Hof Leeuwarden wordt in de uitspraak van 18 mei
1979, FED Adm. Rechtspr.: Art. 1:3, de belanghebbende naar de
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burgerlijke rechter verwezen, voor een actie wegens onverschuldigde betaling, omdat door verloop van de bezwaartermijn
geen fiscale rechtsmiddelen open staan tegen het ten onrechte
niet toepassen van een leges-vrijstelling. In casu acht BrUll
in zijn annotatie een schadevergoedingsactie beter haalbaar,
op basis van de stelling dat de belanghebbende door de gemeente werd misleid.

15.5

DE RECHTSZEKERHEID IN DE RECHTSPRAAK

In deze paragraaf zal worden bezien of de belastingplichtige,
gegeven de mogelijkheid dat hij beroep kan instellen bij de

belastingrechter, ook tot zi jn recht kan komen.

We

zullen ons

hierbij beperken tot de procedureregels voor de nationale belastingrechtspraak. Deze regels zijn neergelegd in de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken 1956. In de procedureregels wordt zorgvuldig gewaakt voor de handhaving van de
gelijke positie van de procespartijen. Slechts de afwezigheid
van een termijnbepaling waarbinnen de inspecteur zijn vertoogschrift moet indienen en het feit dat de adviseur wel en de
inspecteur niet de toegang tot de zitting kan worden geweigerd, geeft aanleiding tot de stelling dat i.c. sprake is van
enige onevenwichtigheid. Vergelijk de soepele bewoordingen van
art. 8 WARB met de stringente bepalingen van art. 60 AWR. In
de praktijk weet de belanghebbende echter door indiening van
een nog niet nader gemotiveerd beroepschrift wel de strenge
bepalingen van art. 60 AWR te omzeilen, zodat in werkelijkheid
van onevenwichtigheid in deze meevalt (36).
Ook al zijn de procedureregels voor beide partijen gelijk,
dit wil niet zeggen dat daarom in de procedure de belanghebbende dezelfde kans heeft als de belastingdienst.
Opmerkel i jk
is dat de beroepstermijn begint te lopen nadat het afschrift
van de uitspraak van de inspecteur ter post is bezorgd, terWijl het beroepschrift v66r het einde van de termijn bij de
griffie van het gerechtshof moet zijn binnengekomen. De belanghebbende draagt alle verantwoordelijkheid voor vertragingen in de postbezorging. Zelfs kan blijkens het arrest van
de Hoge Raad van 24 mei 1978,

BNB

1978/176, de omstandigheid

dat de belanghebbende door afwezigheid geen kennis heeft kunnen nemen van de aanvang van de beroeps- c.q. cassatietermijn
geen grond opleveren om de termijn later te doen ingaan. Voor
de bezwaartermijn is e.e.a. nog duidelijker. Voor het begin
van de bezwaartermijn is bepalend de dagtekening van de aan-

slag. V66r afloop van de bezwaartermijn moet het bezwaar-

schrift ter inspectie zijn binnengekomen. De belanghebbende
draagt dus ook hier zowel de risiko's van een vertraging in de
ontvangst van de beslissing, als ook de risiko's van een vertraging in de bezorging van het bezwaarschrift ter inspectie.
Ook voor het Hof is de stempel van datum van binnenkomst ter
inspectie normaliter het uitgangspunt. Dat ter inspectie op
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dit punt vergissingen kunnen worden gemaakt of bezwaarschriften kunnen zoekraken etc. wordt kennelijk uitgesloten geacht.
De rechtsbescherming van de contribuabele zou er mee gediend zijn als aan de termijnoverschrijding een minder fataal
karakter zou worden toegekend dan thans het geval is. De doelmatigheid zou door enige versoepeling geen schade ondervinden,
terwijl het gevoel van enorme frustratie bij de belanghebbende, indien hij moet konstateren dat het simpele feit dat het

beroep &6n dag te laat is ingesteld hem de toegang tot het
"recht" ontneemt, kan worden voorkomen.

levert het

arrest van

Een markant voorbeeld

de Hoge Raad van 3

mei

1978,

BNB

1978/143, waar de schrikkeldag belanghebbende parten speelde.

Een belangrijke onevenwichtigheid is de afwezigheid van

procedure-ervaring bij de doorsnee-contribuabele en de professionele deskundigheid van de inspecteur. Omdat de rechter niet

passief is,

zal in de praktijk deze onevenwichtigheid niet

steeds in het nadeel van de belastingplichtige zijn. De belas-

tingplichtige die evenwel zijn ondeskundigheid omtrent de fiscale procesgang wil compenseren door zich te laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die wol over de gewenste deswordt
kundigheid beschikt, om aldus "partij" te kunnen geven,
deze
van
zake
ter
geconfronteerd met relatief hoge kosten
verde
priori
a
veelal
reden
deze
om
is
Hij
rechtsbijstand.
liezer. De belangen moeten al vrij groot zijn, voordat de belastingplichtige zal besluiten zich door een deskundige in een
procedure te laten vertegenwoordigen. In deze situatie kan de
inspecteur gemakkelijk reeds bij de aanslagregeling zijn
de contribuabele
standpunt afdwingen. De rechtsbescherming van
toegestaan om
worden
moet
rechter
eist derhalve dat het aan de
de administratie te veroordelen tot het vergoeden van de kosten van rechtsbijstand aan de belanghebbende. Dit kan als tegenhanger dienen voor de "boete wegens lichtvaardig procede-

ren" die aan de belastingplichtige kan worden opgelegd. Om

doelmatigheidsredenen kan de rechter daarvoor een forfaitaire
vergoedingtabel hanteren. Dit risiko zou de inspecteur kunnen
aansporen tot een meer zorgvuldig procedurebeleid en kan de
balans tussen de belastingplichtige en de administratie betreffende de proceduremogelijkheden beter in evenwicht kunnen
brengen.
Mogelijkheden ter verbetering van de efficiency in de procesvoering kunnen op de bescherming van de rechtspositie een

gunstige invloed uitoefenen. In dit kader kan worden gedacht
aan invoering van de mogelijkheid tot invoering van een proef-

van procederen voor beprocedure (37) of een "lichtere" vorm

lastingkamers bij bepaalde rechtbanken voor de meer eenvoudige
pr:,cedures, waardoor de loopti jd van de procedure met de inherente rechtsonzekerheid drastisch kan worden ingekort. Een
verdere beoordeling van deze mogelijkheden zou echter te ver
buiten het kader van deze studie voeren. Derhalve zal ook niet
nader worden ingegaan op de gevolgen van wisselende jurisprudentie op de rechtszekerheid. Daartoe kan o.m. worden verwezen

naar de voordracht op de Belastingconsulentendag 1960 door
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Hellema (38). Overigens is de steeds verder oplopende achterstand in de werkzaamheden bij de belastingkamers van de Hoven

een aangelegenheid die de rechtszekerheid ernstig aantast.
Voorwaarde voor een effektieve rechtsbescherming is dat men de

mogelijkheid heeft ook binnen redelijke tijd zijn recht te
krijgen (39).

15.6

CONCLUSIES

De rechtszekerheid van de burger biedt een belangrijke bescherming tegen een al te opdringerige bureaucratie. Anderzijds kan zij echter ook bescherming bieden aan die leden van
de samenleving die deze bescherming niet verdienen, omdat hun
handelwijze niet in overeenstemming is met de geest van de

wetgever.

Hiertegen moet de uitvoerder met voldoende ef fekti-

viteit kunnen optreden, hetgeen door een redelijke mate van
delegatie van de wetgeving, wetgeving met terugwerkende kracht
en de formulering van interpretatiemethoden die de rechtvaardigheid beter tot haar recht laten komen kan geschieden.
De samenleving moet een adekwaat antwoord hebben op wetsovertreding ten eigen bate of als vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid door de wetsovertreder, alsook op de frustratie

van de uitoefening van de wetgevende, uitvoerende of rechtsprekende macht. Daartoe dienen sancties te worden ontwikkeld
die in het geval van wetsovertreding ten eigen bate in grotere
mate dan thans het geval is een strafrechtelijk karakter moeten krijgen. Voor de wetsovertreding als uiting van burgerlijke ongehoorzaamheid moet de mogelijkheid bestaan vonnis te
wijzen zonder strafoplegging. De overige vormen van obstructie
door zonder belang te procederen uit rancune of soortgelijke
motieven kunnen worden ingedamd door introductie van de boete
wegens lichtvaardig procederen.

Aan de belastingplichtige moet rechtsbescherming
geboden, zowel op het terrein van de wetgeving, als
terrein van de uitvoering, als op het terrein van de
spraak. In de wetgeving dreigt de rechtszekerheid te

worden
op het
rechtworden

ondergraven door de veelvuldige toepassing van de terugwerken-

de kracht en een te ruime mate van delegatie van wetgevende
bevoegdheid. Wetgeving met terugwerkende kracht behoort als
regel niet plaats te vinden. Uitzondering op deze regel is

slechts verantwoord in zeer bijzondere omstandigheden. De delegatie van wetgevende bevoegdheid kan door de snellere aanpassingsmogelijkheid van de wet de rechtvaardigheid ten goede
komen, doch ongeclausuleerde delegatie kan de rechtsbescherming van de burger ondergraven door een toenemende machtsconcentratie bij de uitvoerende instanties. Geclausuleerde delegatie heeft derhalve de voorkeur.

De rechtsbescherming in de uitvoering heeft nog niet getot codificatie. Het rapport-ABAR is een verdienstelijke
poging. Wordt de AWR getoetst aan het wenselijke recht, dan

leid

blijkt dat deze wet op het terrein van de navordering een te
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ruime bescherming biedt. Met de stringente eis van de aanwe-

zigheid van een nieuw feit kan het ambtelijke verzuim ten
koste van de rechtvaardigheid niet worden hersteld. Een minder
stringente norm die ook beter aansluit bij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft derhalve de voorkeur. Op

diverse andere punten geeft de AWR te weinig rechtsbescherming. De rechtsbescherming kan worden verbeterd door de belastingadministratie op te dragen als regel de besluiten kenbaar
te maken in de vorm van een voor beroep vatbare beschikking.
Doordat de rechter de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur in toenemende mate in de toetsingsgrondslag heeft opgenomen, is de rechtsbescherming op dit punt aanzienlijk ver-

beterd. De rechtsbescherming door beroep op de burgerlijke
rechter wegens een onrechtmatige overheidsdaad speelt in de
fiscale praktijk nauwelijks een rol.
In de rechtspraak wordt nauwkeurig gelet op de handhaving

van de gelijke positie van de procespartijen. Wel is de inspecteur door professionele deskundigheid in het voordeel vergeleken met de niet-deskundige contribuabele, die zich moet
voorzien van een deskundige, doch dure vertegenwoordiger. Om
deze onevenwichtigheid te herstellen zou het overweging verdienen de rechter de mogelijkheid te bieden de belastingadministratie te veroordelen in de kosten van de rechtsbijstand.
Voor de belastingheffing naar draagkracht is het immers van
groot belang dat elke contribuabele in dezelfde mate de kans
heeft op een juiste rechtsbedeling.
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Hoofdstuk 16
Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is geweest nader inzicht te verwerven in de mate waarin het draagkrachtbeginsel als verdelings-

criterium voor de belastingheffing in de vitale levenssfeer
van de belastingplichtigen wordt aanvaard. Aan de -eventuelevitale aanvaarding is een proces van wetgeving voorafgegaan
dat zich afspeelt in de mentale levenssfeer van de leden van
de samenleving. Zowel de keuze van het draagkrachtbeginsel als
leidend verdelingscriterium, als de verdere uitwerking van dit
beginsel in het rechtsleven, is het produkt van een maatschappelijk besluitvormingsproces, waarin naast ethische en jurische overwegingen ook economische en sociologische overwegingen een rol spelen. Bi j de verdeling van de belastingdruk kan
derhalve niet aan deze aspecten voorbij worden gegaan.
De belastingheffing dient gebaseerd te zijn op het morele

ideaal van de sociale rechtsgemeenschap. Het belastingrecht
wordt gestuurd door het door de ethiek gevormde gerechtigheidspostulaat en krijgt binnen de rechtsgemeenschap een objectief en afdwingbaar karakter. De (naasten)liefde als basis

van het recht wordt echter veelal verdrongen door de macht,
die zich in min of meer versluierde vorm manifesteert. Het
draagkrachtbeginsel dreigt steeds door dergelijke machtsfactoren te worden uitgehold en te worden vervormd tot een machtsondersteunend surrogaatbeginsel. Zo verkrijgt dit beginsel
binnen de Nederlandse verhoudingen een in de vrije-marktideologie passend karakter. In dat kader wordt steeds weer een
pleidooi gevoerd voor de neutraliteit van de belastingheffing,
wat daaronder ook moge worden verstaan.
De samenleving zal in haar streven naar verwerkelijking
van haar morele ideaal in meer of mindere mate ook de doelmatigheid in het oog moeten houden. Efficiency in het overheidshandelen is nu eenmaal een voorwaarde voor een optimaal functionerende samenleving. In onze Westerse samenleving wordt deze doelmatige ordening nagestreefd door toepassing van het
prijsmechanisme in de vrije-marktordening. Omdat echter in de
loop van de tijd de feilen van dit mechanisme zich steeds duidelijker gingen manifesteren werd aan de overheid de taak toebedeeld de "onzichtbare hand" te assisteren en zo nodig te
corrigeren. In toenemende mate maakt de overheid daartoe gebruik van het belastingpolitieke instrumentarium.
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Voor dit doel kan een keuze worden gemaakt uit diverse
vormen van belastingheffing. De belasting kan geheven worden
op de juridisch best herkenbare wijze in de vorm van heffing
door middel van een daartoe in het leven geroepen belastingwet. De heffing kan evenwel eveneens geschieden in de vorm van
het bedingen van een te hoge prijs voor een collectief of quasi-collectief goed, of - als negatieve variant daarvan - door
een subsidieregeling, de gratis terbeschikkingstelling van 0verheidsdiensten of -goederen, prijsreducties, etc. Omdat de
belastingheffing ook afgeleide effekten oproept, zijn de uiteindelijke substitutie- en inkomenseffekten van de fiscale
maatregelen doorgaans moeilijk exact te bepalen.
De progressieve struktuur van de inkomstenbelasting is een
factor die medebepalend is voor het economische gedrag van de
contribuabele. De stelling dat progressieve belastingen het
aanbod van arbeid zouden doen afnemen, blijkt door de conclusies, gebaseerd op diverse empirische studies, niet zonder
meer te worden bevestigd. De institutionele struktuur van het
aanbod van arbeidskracht verhindert een flexibele aanpassinq.
Voorts zijn het vaak de niet-materidle voordelen, zoals maatschappelijk aanzien, gezellig menselijk kontakt, arbeidsvreugde, die de stuwende krachten zijn geweest voor het arbeidsaanbod. De progressieve winstbelasting heeft wel de neiging
vanwege de dalende netto opbrengst de investeringsbereidheid
af te zwakken. Ter voorkoming van dit ongewenste gevolg, wordt
om redenen van de bevordering van de welvaart de ondernemer
door speciale premi6ringsregelingen geprikkeld tot grotere investeringen of wordt ter ondersteuning van de economische
groei gepleit voor invoering van een consumptiebelasting.
De econoom die geheel opgaat in de modellenbouw loopt het
risico over het hoofd te zien dat de mens niet handelt volgens
voorgedrukte rolpatronen. Hij is een creatief wezen met eigen
zingevingen. Deze subjectieve zingevingen komen tot stand in
samenspraak, dan wel in concurrentie met de andere leden van
de samenleving. Binnen een tolerante samenleving kan door de
vrije uitwisseling van deze zingevingen een sociale orde tot
ontwikkeling komen, op basis waarvan een collectieve besluitvorming mogelijk is. Uit deze sociale orde ontwikkelt zich een
rechtsorde met een juridisch geinstitutionaliseerde mogelijkheid tot participatie in de besluitvorming. Diverse modaliteiten zijn mogelijk. In Nederland is een parlementaire democra-

tie tot ontwikkeling gekomen. Deze formeel-juridische strukturen kunnen evenwel (gaan) fungeren als een facade voor een
achterliggende andere werkelijkheid. Zo behoeft een langs de
weg van de parlementaire democratie tot stand gekomen belastingheffing op basis van het draagkrachtbeginsel niet te impliceren, dat ook in werkelijkheid naar draagkracht wordt belast. Schijn en werkelijkheid dienen steeds zorgvuldig van elkaar te worden onderscheiden.
In de vrije-markteconomie is de primaire inkomensverdeling
afhankelijk van de beloningsvoeten van de aangeboden productiemiddelen. Voor de hoogte van deze beloningsvoeten zijn de
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vraag- en aanbodsverhoudingen op de ( deel)markt bepalend. Bij
een volledig doorzichtige markt en volledige mededinging komt
- aangenomen dat alle maatschappelijke kosten in de prijs tot
uitdrukking komen - de meest doelmatige allocatie van de productiefactoren tot stand. De aldus gevormde inkomensverhoudingen tussen de diverse leden van de samenleving behoeven echter
niet ethisch acceptabel te zijn. Binnen de randvoorwaarden van
economische of sociaal-psychologische aard ontwikkelt de overheid een inkomensbeleid dat het ontstane rechtstekort moet opheffen. Dit beleid kan gericht zijn op de primaire inkomensverdeling door beinvloeding van de marktfactoren op korte of
lange termijn, doch kan ook gericht zijn op inkomensoverheveling buiten de markt om door belastingheffing.
Belastingen met een dergelijke inkomensherverdelende funceen
tie roepen echter definitie- en meetproblemen op, omdat

toenemende belastingdruk hogere eisen stelt aan het gehanteerde inkomensbegrip. De toerekening van draagkracht is geen eenvoudige opgave.
In de tertiaire sfeer - zo deze al van de secundaire sfeer
kan worden onderscheiden - is de toetsing van de inkomensherverdelende maatregelen bijzonder moeiliik door het ontbreken
van eenduidige maatstaven. Om die reden is het een illusie te
menen volledig inzicht te kunnen verkrijgen in de werkelijke
inkomensverhoudingen.
Het draagkrachtbeginsel is niet het enige beginsel dat aan
de belastingheffing ten grondslag ligt. Door De Langen werden
nog vijf andere grondbeginselen opgespoord. De rangorde waarin
de beginselen toepassing krijgen wordt in onderlinge concur-

rentie bepaald. Naarmate er een grotere overeenstemming is
tussen de waarden- en belangenhiirarchie bij de burgers levert
de afweging minder spanningen op. Traditioneel wordt daarbij
in het belastingrecht, en in het bijzonder in de inkomstenbelasting, een grote plaats toegekend aan het draagkrachtbeginsel.

Het draagkrachtbeginsel pleegt steevast in onmiddellijk
verband te worden gebracht met een progressieve tariefstruktuur. Dit hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn. In aan-

sluiting op de Klassieke School is aan het begrip "draagkracht" een technisch-neutrale inhoud gegeven. Belastingheffing naar draagkracht wordt synoniem gebruikt met belastingheffing volgens de leer van het evenredige nutsoffer. Tegen
deze invulling van het draagkrachtbeginsel zijn uiteraard bezwaren aan te voeren. In het verleden is dit gebeurd zowel
door degenen die de subjectieve nuttigheidsbeleving geen geschikte graadmeter vonden, als degenen die de leer van het
evenredige grensnut beschouwden als een vernuftig, doch verwerpelijk bedenksel om de kapitalistische maatschappijstruktuur in stand te houden. De relatieve welvaartverhoudingen
bleven immers onaangetast. De gekozen begripsinhoud stelt ons
echter tot scherpere onderscheiding in staat dan andere, minder exacte definities.
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De huidige tariefstruktuur blijkt echter nog steeds gednt
te zijn op de leer van het evenredige nutsoffer. De subjectieve nuttigheidsbeleving blijkt evenwel een moeilijk te hanteren
maatstaf van draagkracht te zijn. Toerekening van draagkracht
aan verschillende personen die deel uitmaken van hetzelfde samenlevingsverband is nauwelijks te realiseren. Het is derhalve
ook niet wenselijk dat de fiscus zich gaat bezighouden met inkomenstoerekening binnen deze groep. Om deze reden wordt aan
het stelsel van inkomenssplitsing de voorkeur gegeven. Toepassing van dit stelsel impliceert neutraliteit van de fiscus ten
opzichte van de rolverdeling binnen het gezin of een daarmee
gelijk te stellen samenlevingsverband. De huidige wettelijke
bepalingen veroorzaken grote belastingdrukverschillen al naar

gelang de spreiding van de inkomens over de verschillende
partners.

De leer van het evenredige nutsoffer is gebaseerd op de
impliciete vooronderstelling dat het gehele inkomen wordt geconsumeerd. Voor de besparingen is in de nutscurve geen speciale plaats ingeruimd. Uitgaande van de nutscurve van het geconsumeerde inkomen kan men opteren zowel voor een inkomstenals voor een consumptiebelasting. Het kenmerkende verschil
tussen beide vormen is dat in de inkomstenbelasting de inkomsten uit besparingen dubbel worden belast. Invoering van een
consumptie- of verteringsbelasting leidt echter tot grote uitvoeringstechnische moeilijkheden. Voorts kan de ongeremde accumulatie van vermogen tot aanzienlijke machtsconcentraties
binnen de samenleving leiden. Bestrijding van deze machtsconcentraties door het heffen van een (progressieve) vermogensbelasting is in wezen niet anders dan een verkapte belasting op
de inkomsten uit besparingen, waardoor het uiteindelijke resultaat niet veel afwijkt van de inkomstenbelasting. Omdat het
uitgangspunt dat men belast dient te worden naar rato men van
de maatschappelijke goederenvoorraad verbruikt ethisch beschouwd de voorkeur verdient, doch overschakeling naar een
consumptiebelasting te grote praktische bezwaren oproept, is
een verdere ontwikkeling van het begrip "verteerbaar inkomen"
als grondslag van heffing te overwegen. De wetgever heeft dan
zelf in de hand welke inkomensbestanddelen wel en welke niet
in aanmerking komen voor een belastingvrije reserve met een
belastingvrije renteaangroei. De talloze doorschuiffaciliteiten in de huidige wet tenderen reeds in deze richting.
Het draagkrachtbeginsel speelt niet alleen een rol in de
inkomstenbelasting, doch heeft ook op andere terreinen van het
recht ingang gevonden. Dit is onder andere het geval in andere
belastingwetten dan de inkomstenbelasting, in de sociale verzekeringssfeer en in diverse subsidieregelingen. De technischneutrale inhoud van het draagkrachtbeginsel is evenwel niet
steeds overgenomen. Veelal omvat het draagkrachtbeginsel hier
onder de iets wijdsere aanduiding "solidariteitbeginsel" ook
elementen van inkomensherverdeling. Omdat deze wettelijke voor
zieningen doorgaans de "draagkracht" afmeten aan daartoe ontwikkelde eigen inkomensbegrippen op basis waarvan eigen pro558

gressielijnen worden geconstrueerd, ontstaat een dermate grillige invloed van deze separate regelingen op het verteerbare

inkomen, dat van een consistente toepassing van het draagkrachtbeginsel geen sprake meer kan zijn. Coordinatie van het
inkomensbegrip en de progressielijnen is ten zeerste gewenst.
Marginale drukpercentages die de 100%-grens overschrijden zijn
funest voor de belastingmoraal.
De sterk toegenomen belastingdruk stelt hoge eisen aan de
maatstaf van draagkracht. De eis van de rechtsgelijkheid vergt
in deze situatie de perfectionering van een gebrekkig inkomensbegrip. Daartoe biedt de vermogensvergelijkingstheorie de
beste mogelijkheden. Naast de problemen bij de inkomensbepaling die ook inherent zijn aan ons vigerende inkomensbegrip,
zoals de waardering van de inkomsten in natura, de afrekbaarheid van kosten met een gemengd inkomensverwervend/inkomensbestedend karakter, e.d., kent de vermogensvergelijkingstheorie
als bijzonder probleem de noodzaak van de waardering van de
vermogensbestanddelen ter verwerking van eventuele mutaties.
Deze waarderingsproblemen worden aanmerkelijk verlicht bij
toepassing van de vermogenswinstvariant. De vermogenswinsten
blijven in dat geval onbelast totdat zij worden gerealiseerd.
Ruime
doorschuiffaciliteiten voorkomen aantasting van de
flexibiliteit in de beleggingen en liquiditeitsproblemen. De
vermogenswinstvariant sluit aan bij een belastingheffing over
het verteerbare inkomen. Het belastinguitstel met de daardoor
optredende verlaging van de effektieve belastingdruk vormt aldus beschouwd geen inbreuk op het draagkrachtbeginsel, mits
voor alle contribuabelen globaal genomen de zelfde mogelijkhe-

den zouden bestaan, hetgeen in de huidige wetgeving echter
niet het geval is.

De toepassing van de vermogensvergelijkingstheorie heeft
als bijzondere nadelen dat de administratieplicht van de burger toeneemt en daarmee zijn privacy verder kan worden aangetast. Voorts kan niet onvermeld blijven dat door toepassing

van de vermogenswinstvariant de fiscus ter bescherming van
"zijn" claims afrekening zal eisen aan de grens ter voorkoming
van export van vermogenswinsten en import van vermogensverliezen. De mobiliteit van personen kan daardoor worden aangetast.
In de Wet IB 1964 is het draagkrachtbeginsel niet steeds

onverkort toegepast. Andere beginselen op het niveau van de
doelmatigheid hebben op ruime schaal toepassing verkregen.
Daardoor heeft de fiscale defini6ring van het inkomansbegrip,
gebaseerd op de inmiddels te gebrekkig geworden bronnentheorie, met zijn daarop afgestemde tariefstruktuur twijfel doen
rijzen aan de effektiviteit van het draagkrachtbeginsel.

In dit verband is reeds gewezen op de grote rechtsongelijkheid tussen gezinnen met een zelfde gezinsinkomen, doch
een verschillend rolpatroon. Toepassing van het splitsingsstelsel zou meer in overeenstemming zijn met het draagkrachtbeginsel.

De objectieve vrijstellingen en de bijzondere tegemoetkomingen aan de ondernemer verstoren het stramien van de heffing
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naar draagkracht. De uitwijkmogelijkheid van de ondernemer
naar de vennootschappelijke sfeer met een proportioneel belastingtarief, dat aanmerkelijk lager is dan de hoogste trede van
het schijventarief, houdt een wezenlijke beperking in van de
progressie in de inkomstenbelasting. Voorts scheppen het nominale inkomensbegrip en de "schijnwinstbeperkende" maatregelen
ongelijkheid zowel tussen de ondernemers onderling als tussen
de ondernemers en niet-ondernemers.
De sfeerovergang van inkomensbestanddelen van de objectieve naar de subjectieve bronnen of omgekeerd kan respectievelijk leiden tot het weglekken van fiscale claims of tot dubbele belasting. Slechts de introductie van de vermogensvergelijkingstheorie kan de vele lekken op dit terrein afdoende repareren.

De aanmerkelijk-belangwinstregeling bezit weliswaar het
uiterlijke kenmerk van een vermogenswinstbelasting, doch is zo
lek als een mandje. De afbakening van het heffingsobjekt is
dermate poreus, dat men van deze heffing slechts een geringe
effektiviteit mag verwachten.
De diverse doorschuiffaciliteiten krijgen in samenhang met
tarieffaciliteiten het karakter van een objektieve vrijstelling. Eveneens is dit het geval met sommige forfaitaire regelingen. Uitgaande van een strikte toepassing van het draagkrachtbeginsel gebaseerd op het inkomen betekent het uitstel
van belastingheffing een inbreuk hierop. De onmogelijkheid van
negatieve persoonlijke verplichtingen en de aftrekbaarheid van
pensioentermijnen aan huishoudelijk personeel staan eveneens
met het draagkrachtbeginsel op gespannen voet. Hetzelfde geldt
ten aanzien van de aftrekbaarheid van de rente over een consumptief krediet.
De buitengewone-lastenregeling krijgt door de onnodig gecompliceerde inbouw van een drempelaftrek voor de ziektekosten
een grillig verloop. Objectivering van het regime is in strijd
met het draagkrachtbeginsel. Eveneens is de middelingsregeling
op een onnodig gecompliceerde en gebrekkige wijze in de Wet IB
geregeld. Een gerntegreerd stelsel van middeling en verliescompensatie, zoals dit werd voorgesteld door Van Merrienboer,
verdient de voorkeur.
Zolang het tijdstip waarop de diverse belastingplichtigen
de belasting verschuldigd worden nog aanmerkelijke verschillen
vertoont, vereisen de rechtsgelijkheid en het draagkrachtbeginsel een stelsel van renteverrekening. De thans geautomati-

seerde betalingsadministratie moet de uitvoeringstechnische
problemen van een dergelijke verrekening kunnen oplossen.
Niet alleen de gebrekkige wettelijke vormgeving, maar ook
de beperkte maatschappelijke aanvaarding heeft aan het draagkrachtbeginsel veel afbreuk gedaan. Om de belastingdruk te
ontwijken plegen de contribuabelen hun economische macht op de
markt aan te wenden en wordt de belastingdruk via het prijsmechanisme afgewenteld op anderen dan waarvoor de wetgever deze
had bedoeld. Daarnaast of daarenboven bedienen sommige belastingplichtigen zich van vernuftige juridische constructies om
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de belastingheffing te frustreren. Een derde categorie wentelt zijn lasten simpelweg af door onjuiste of onvolledige
aangifte. Al deze vormen van belastingafwenteling hebben -alhoewel ze juridisch verschillend moeten worden beoordeeld- &&n
ding gemeen: ze zijn de uitdrukkingsvorm van een beperkte vitale aanvaarding van de door de wetgever opgelegde belastingdruk.

In de mate van afwenteling is nog slechts een beperkt inzicht verkregen. Het algemeen evenwichtsmodel van Keller biedt
goede mogelijkheden meer inzicht te verkrijgen in de aard van
de economische afwenteling. Effekten op inflatie, werkloosheid, aanbodstruktuur van arbeid en dergelijke faktoren zullen
daartoe nader dienen te worden beschouwd.
De methoden ter voorkoming van dubbele belasting werken de
neiging tot belastingafwenteling via juridische constructies
in de hand. Toepassing van de evenredigheidsmethode of de
vrijstellingsmethode doet afbreuk aan het draagkrachtbeginsel
ingeval in het andere land een aanmerkelijk afwijkende belastingdruk is. De creditmethode geniet uit draagkrachtsoverwegingen de voorkeur. Het fiscale voordeel bij toepassing van de
evenredigheids- of vrijstellingsmethode kan de ondernemer
ertoe nopen zijn economische activiteiten in het buitenland te
ondernemen. Geschieden deze buitenlandse activiteiten slechts
op papier in het buitenland, doch worden zij feitelijk in het
binnenland ondernomen, dan beroept de fiscus zich op het
leerstuk van schijn en wezen en gaat over tot belastingheffing
zonder aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Worden de
evenwel
ook
in
het
buitenland
activiteiten
feitelijk
uitgeoefend of vestigt de belastingplichtige zich metterwoon
dan staan de fiscus slechts weinig
in het buitenland,

effektieve middelen ter beschikking ter bestrijding van de
belastingvlucht. Hij moet zich behelpen met instrumenten als
het beroep fraus legis of op richtige heffing. Een aangepaste
wetgeving zoals West-Duitsland, V. S. en Canada deze kennen
ontbreekt. Het wetsvoorstel tot wijziging van art. 29a Wet IB
Deze
gaat in de richting van een dergelijke wetgeving.
wettelijke bepalingen roepen echter hun eigen bezwaren op.
Voorshands zou belastingreductie op basis van de creditmethode
gecombineerd met een breder inkomensbegrip betere en meer
aanvaardbare mogelijkheden kunnen bieden.
Ook de te geringe kenbaarheid of bekendheid van het belastingrecht vormt een factor die tot gevolg heeft dat de belastingdruk anders wordt verdeeld dan de wetgever heeft beoogd.
Met betrekking tot de kennis en de kenbaarheid van het belastingrecht kan gesproken worden van een zorgwekkende situatie.
Omdat het progressieve tarief een belangrijke complicerende
faktor vormt, die overigens weinig garantie biedt dat hiermee
werkelijk de belastingheffing naar draagkracht wordt gedffectueerd, is het aan te bevelen het progressieve tarief geleidelijk om te bouwen tot een proportioneel tarief voor belastingen premieheffing samen.

561

De tegendruk van de belastingplichtige als reactie op de
toenemende lastenverhoging wegens vergroting van de collectieve sektor, kan zich uiten in een beperkte aanvaarding of

zelfs in burgerlijke ongehoorzaamheid. De samenleving heeft de
neiging zich te ontwikkelen in de richting van een technischdictatoriale gemeenschap waarin de rechtsbescherming van de
burgers gemakkelijk in de knel komt. Rechtszekerheid is een

vitale behoefte van iedere mens. Ook in het belastingrecht
moet het beginsel van rechtszekerheid worden gerespecteerd.
Wetswijziging met terugwerkende kracht dient derhalve te worden verworpen, tenzij zeer bijzondere omstandigheden zulks
rechtvaardigen. De rechtszekerheid behoeft echter geen zekerheid te bieden aan degenen die handelen in strijd met de geest
van de wet. Navordering moet mogelijk worden indien de belastingplichtige redelijkerwijs heeft kunnen weten dat de aanslag

tot een te laag bedrag is vastgesteld. Fraude dient meer in
overeenstemming met de klassieke
diefstal, te worden bestraft.

vermogensdelicten,

zoals

De belastingplichtige moet betere mogelijkheden tot zijn
beschikking krijgen om zich tegen het ambtelijke apparaat te
weer te kunnen stellen. In dit verband kan de ontwikkeling
worden toegejuicht, dat de rechter ook in belastingaangelegenheden in toenemende mate het ambtelijke handelen toetst aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De inspecteur zou
moeten worden opgedragen in grotere mate zijn beslissingen
kenbaar te maken in de vorm van een voor beroep vatbare beschikking. Ook zou hij moeten worden gebonden aan een bepaalde
termijn waarbinnen hij een beslissing moet nemen. Met name is
dit van belanq voor de uitspraak op een bezwaarschrift.
De afwezigheid van specifieke fiscale kennis bij de belastingplichtige wreekt zich het meeste bij een beroepsprocedure.
Hij zal zich meestal moeten laten bijstaan door een fiscaal
geschoolde raadsman. De kosten hiervan kunnen erg hoog zijn en
de toegang tot de rechter materieel beschouwd frustreren. Ter
voorkoming van lichtzinnig uitgelokte procedures zou aan de
rechter de mogelijkheid moeten worden geboden de fiscus te
veroordelen in de kosten van de rechtsbijstand. Uiteraard moet
de contribuabele een soortgelijk risiko lopen, doch hierbij is
een grotere terughoudendheid op zijn plaats. Een kenmerk van
goed recht is snel recht. Ook de uitspraak van een gerechtshof
zou derhalve aan een maximale termijn moeten worden gebonden.
De belastingheffing naar draagkracht wordt op zoveel
plaatsen hetzij door de wetgever zelf, hetzij in de uitvoering
door een te beperkte vitale aanvaarding ter zijde gesteld, dat
het verantwoord is te stellen dat aan het draagkrachtbeginsel
nog slechts een bescheiden plaats in het belastingrecht wordt
gegund. De progressieve tariefstruktuur is niet meer dan een
mythe-ondersteunend instrument dat grote afbreuk doet aan de
eenvoud van wetgeving.

Dit beginsel zou beter worden gediend

met een coBrdinatie van de inkomensbegrippen en de tarieflijnen in de diverse draagkrachtafhankelijke regelingen. Een
proportioneel tarief verdient overweging. Eventuele herverde562

lende progressie kan mogelijk gemakkelijker en beter worden
geiffectueerd door invoering van een weeldetarief in de omzetbelasting. Wijzigingen in de struktuur van het belastingrecht
moeten echter geschieden langs de weg der geleidelijkheid, opdat het maatschappelijke leven de mogelijkheid heeft zich aan
gewijzigde omstandigheden te passen.
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***

Bij het afsluiten van deze studie staat mij meer nog dan bij
de aanvang ervan duidelijk voor ogen dat de belastingheffing
naar draagkracht niet geYsoleerd beschouwd mag worden. Het belastingrecht

is

immers

een

geYntegreerd

onderdeel

van het

recht en kan als zodanig niet zelfstandig worden bezien. Op
zijn beurt kan het rechtsleven niet geYsoleerd van het maatschappelijke leven worden beschouwd. De om voorrang strijdende
krachten doen naast de rechtvaardigheidselementen ook doelmatigheidselementen ontstaan. Dit geschiedt in sterkere mate
naarmate schaalvergroting en hewustwordingsaspecten hun invloed op de rechtsorde meer doen gelden. Deze elementen vindt
men ook in het belastingrecht terug.
De toetsing van het belastingrecht op zijn rechtvaardigheidsgehalte pleegt te worden beperkt tot de binnenlandse ver-

houdingen. Wat op binnenlandse schaal bezien als een rechtvaardige verdeling wordt aangemerkt, kan op mondiale schaal
beschouwd echter een grove onrechtvaardigheid impliceren. Meer
nog dan op nationaal niveau, zal op mondiaal niveau de doelmatigheid doorslaggevend zijn voor de ordening. De feilen van
het prijsmechanisme geven de machtsfactoren in het economische
leven bij de economische ordening te grote ruimte, evenals
door de afwezigheid van een internationaal democratisch proces
de politieke machthebbers volledig de vrijheid hebben de door
hen qewenste politieke orde af te dwingen.
Ik ben er in mijn studie van uitgegaan, dat het rechtsbewustzijn wordt geYnspireerd door het ideaal van de personengemeenschap, waarean de liefde voor de medemens, ook voor de
anonieme onbekende, ten grondslag ligt. Deze sociale liefde
zou wellicht beter dan met de term "naastenliefde" met de van
Nietzsche afkomstige term "Fernstenliebe" gekenschetst kunnen
worden. De daardoor aanwezige sociale kracht in de rechtsorde
is een hoopvol vruchtbeginsel voor een betere toekomst, waarin
niet steeds de macht de boventoon voert. De sociale beginselen

zullen daartoe krachtig tot ontwikkeling moeten worden gebracht om opgewassen te zijn tegen de diverse machtsinvloeden.
Deze sociale beginselen moeten primair in de vitale sfeer tot

ontwikkeling worden gebracht. Pas op dit fundament kan een belastingstelsel of stelsel van sociale zekerheid worden gebouwd
dat een zinvolle uitwerking is van de concrete solidariteit.
Het ligt op het terrein van de fiscalist speciaal zijn oog
te richten op de "sociale" beginselen in het belastingrecht.
Daarbij valt onmiddellijk op hoe sterk nationaal gericht deze
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beginselen in de belastingwetgeving tot uitdrukking komen.
Zelfs de giftenaftrek blijft beperkt tot binnenlandse lichamen. Binnen de Nederlandse samenleving wordt het draagkrachtbeginsel veelal als de uitdrukking van een dergelijk "sociaal"
beginsel aangemerkt. Wanneer dit beginsel echter wordt begre-

pen zoals de aanhangers van de leer van het evenredige nutsoffer dit hadden bedoeld, dan is het draagkrachtbeginsel
slechts een technisch verdelingsbeginsel, dat met de verwezenlijking van het sociale ideaal weinig te maken heeft.
In het politieke jargon worden de termen draagkracht- en
solidariteitbeginsel ten onrechte als synoniemen gebruikt.

In

de politiek wordt het solidariteitbeginsel veelal als leuze
gehanteerd; het is te weinig de uitdrukking van een sociaal
engagement dat als dragende gedachte kan fungeren voor de uitbouw van een consistent en goed geintegreerd stelsel van sociale zekerheid. In de belastingheffing, en met name in de inkomstenbelasting, wordt op soortgelijke wijze de draagkrachtleuze gehanteerd. De verwezenlijking van dit beginsel in diverse wetsbepalingen vindt slechts OP bescheiden schaal
plaats, omdat dit beginsel moet concurreren met de doelmatigheidsbeginselen en vaak het onderspit delft. Dit laatste beginsel wordt gesteund door kennis en macht, die immers vaak
ten dienste staan van het eigen-belang.
Door het gebrekkige karakter van het fiscale inkomensbe-

grip is de maatstaf van draagkracht eveneens gebrekkig. Zou
evenwel de wetgever in staat zijn geweest het draagkrachtbeginsel op een evenwichtige wijze in te bouwen in het fiscale
recht, dan nog zou door de beperkte vitale aanvaarding de heffing naar draagkracht slechts in beperkte mate kunnen worden
geoffectueerd.
Indien een technisch-neutrale progressieve draagkrachthef-

fing al zo moeilijk kan worden gerealiseerd, dan moet men geen
grote verwachtingen hebben van solidariteitsbijdragen. Solidariteit kan immers niet worden afgedwongen. Zij moet steunen op
een levend besef dat het een levensopgave van de mens is voorwaarden te scheppen voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Dit impliceert terughoudendheid bij het aanspraak maken
op de schaarse middelen. De verdeling van goederen is daarom
een sociaal probleem van de eerste orde. Solidariteitsbelas-

tingen zouden hieraan uitdrukking kunnen geven door heffing
van verbruiksbelastingen in de vorm van accijnzen of omzetbelasting met een stijgend belastingpercentage naarmate het
luxe-karakter van de besteding toeneemt.

Met het streven naar spreiding van kennis en macht ten
dienste van een betere verdeling van de welvaart moet ernst
worden gemaakt. Het is onverantwoord erop te vertrouwen dat de
ongelijkheid in de primaire sfeer door de progressie van de
inkomstenbelasting kan worden geugaliseerd. Daarvoor is het
draagkrachtbeginsel ten eerste niet uitdrukkelijk bedoeld en
ten tweede te weinig effectief gebleken. Dit beginsel blijkt
onvoldoende te wortelen in de vitale onderbouw. Invoering van
een progressieve consumptiebelasting kan een betere uitdruk565

king zijn van de vitale wil om te komen tot werkelijke solidariteit op het gebied van de verdeling der goederen. Zolang
de invoering van een dergelijke heffing nog op te grote problernen stuit, zal men moeten zoeken naar wegen om dit stelsel
in de toekomst realiseerbaar te maken. Naar mijn mening kan
een belastingheffing naar het verteerbare inkomen de groei
naar een progressieve consumptiebelasting ondersteunen. Het
tarief van de inkomstenbelasting kan dan proportioneel worden.
De "solidariteitbijdrage" kan daarbij voorlopig worden verwerkt in de "weeldetarieven" van de verbruiksbelasting. Op deze wijze zou beter tot uitdrukking kunnen worden gebracht dat
de maatschappeli jke bovenbouw slechts kan steunen op een vitale onderbouw die gericht is op een "samen-beleving" in plaats
van een "samen-leving".
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Summary

The purpose of this study has been to obtain a detailed view
of the extent that "the ability to pay" principle is accepted
as a guiding principle for taxation in the actual life of the
tax payer. The (possible) actual acceptance is influenced by
the legislative process. Both the choice of the ability to pay
principle and its elaboration in the body of tax law is the
result of a social decision-making process, in which ethical
and broad legal considerations as well as economic and
sociological considerations, play a role. These aspects should
not be ignored.
Taxation should be based on the moral ideal of the social
society based on the rule of law. Taxation is governed by
rules of justice as developed in ethics and has an objective
and enforceable character within a society based on the rule
of law. Love (fellowmen) as a basis of law, however, is often
imposed by power, which manifests itself in a more or less
veiled form. Such power factors threaten to cut out "the
ability to pay" principle and to deform it into a substitute
to support that power. Accordingly in Dutch society the
principle has traditionally been associated with a free-market
ideology. In that context a plea has often been made for
"neutrality" in taxation, whatever that may mean.

In aiming at a realisation of its moral ideal, society also
takes account of efficiency. Efficiency in government actions
is a condition for an optimally functioning society. In
Western society this efficiency is pursued through the
free-market mechanism. However, as the failure of this
mechanism has been more clearly manifesting itself the
government had to assist with the "invisible hand" and, if
necessary, make adjustments. To an increasing extent
government uses tax instruments for that purpose.

To that end a choice can be made out of various systems of
taxation. Thus, taxes can be levied in accordance with a
conventionally statutory manner, but the levy can also be
imposed by claiming an excessive price for a collective or
quasi-collective good, or, alternatively, as a negative tax
(subsidy) in the form of the provision of free governmental
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services or goods, price reductions, etc. As taxation
also causes secondary effects, the ultimate substitution
or
income effects are difficult to ascertain exactly.

The progressive rate structure of the income tax also
influences the economic behaviour of the tax payer. The
proposition that progressive taxes diminishes the supply of
labour appears to be rebutted by conclusions based on various
empirical studies. The institutional structure of labour
supply precludes a flexible adaptation. In addition, the
non-material benefits, such as social esteem, pleasant human
relations and keenness to work, have been the dominant forces
in the labour supply. Because of a diminishing net yield, a
progressive profit tax tends to reduce the propensity to
invest. To avoid this the entrepreneur is stimulated to make
larger investments for purposes of improving welfare, or a
consumption tax is brought to the fore to ·stimulate economic
growth.

In his studies, an economist may overlook the fact that human
beings do not always act according to a predetermined role
patterns. He is a creative being with an independent mind. His
notions on right and wrong, on fairness and efficiency , are
shaped in a dialogue, or in competition with his fellow men.
Deliberation on value judgments stimulates the development of
a social order on the basis of a collective decision-making
process. Out of social order, legal order develops
institutionalised possibility to participate in the
decision-making-process. In the Netherlands this has taken the
shape of a parliamentary democracy. However, these
formal juridical structures may be a facade for a deeper other
reality. Thus, tax laws enacted in a parliamentary democracy
need not imply that in reality taxes are levied according to
the ability-to-pay principle. Appearance and reality should be
carefully distinguished.
In a free-market economy the primary distribution of income
depends on the rate of return on the factors of production.
With full competition and assuming that prices reflect social

costs, resources will be allocated efficiently. The resulting
income distribution, however, may not be acceptable e
thically. In that connection the government develops an income
policy which corrects socially undesirable deficiencies. This

policy can be directed at the initial division of income by
influencing supply factors, but it can also try to affect the
income distribution through a tax-cum-transfer system.
Tax-cum-transfer systems, however, may involve difficult
definitional and measurement problems, if only because a
higher tax burden requires higher standards for defining
income. Allocating taxes according to ability-to-pay is not
simple. In the tertiary sector (if this can be distinguished
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from the secondary sector), the verification of the real
effects of income transfers is extremely difficult, due to the
lack of rigorously defined criteria. A thorough understanding
of the distribution of real incomes, therefore, often proves
illusory.

The ability-to-pay principle is not the only criterion upon
which taxation is based. De Langen also traced five other
fundamental principles which vie for a high ranking. To the
extent that the citizencry agrees on basic values and
interest, a priority ranking may be achieved without c
onflict. Traditionally in tax law and particularly in the
income tax great significance is attached to the
ability-to-pay principle.

The ability-to-pay principle is meant to be associated with a
progressive rate structure, but this may not necessarily be
correct. In this study, following the Classical School,

ability-to-pay is defined in a technical and neutral way.
Taxation according to ability-to-pay is considered synonymous
with taxation according to the doctrine of proportional
sacrifice. It is possible, of course, to object to this
definition of ability-to-pay. In the past this has been done
by those who believed that the subjective utility experience
was not an appropriate measure, as well as those who
considered the doctrine of marginal utility as an
objectionable, if ingenious, way to support a capitalistic
society. After all, relative economic positions are not
affected. The chosen conceptual contents will enable us to
distinguish more precisely than other less exact definitions.

The present income tax rate structure appears to be grafted on
the doctrine of proportional sacrifice. Subjective utility,
however, is a difficult criterion for measuring
ability-to-pay. The allocation of ability to pay is hardly
achievable among various individuals who live together.
Therefore it is not desirable that the tax authorities attempt
to transfer income within this group. For this reason a system
of income splitting is to be preferred. Its application
implies neutrality towards the division of labor within the
family or a similarly placed group. Present statutory
provisions cause large differences in the total tax burden of
the family depending upon the contribution of each member to
total income.
The doctrine of proportional sacrifice is based on the
implicit assumption that all income is consumed. The utility
curve makes no allowance for savings. In terms of the
particular analysis, therefore, one could opt for consumption
tax, as well as an income tax. The difference between these
569

two taxes is that savings are taxed twice under the income
tax. The introduction of a consumption or spending tax,
however, involves adm,inistrative diff iculties. In addition,
the unrestrained accumulation of wealth may lead to the
concentration of economic power in the hands of a few.
Adjustments for economic power by way of wealth tax in essence
is equal with income tax on the proceeds of savings.
Consequently, the result does not differ from that of an
income tax. As a half way house to a consumption tax it is
recommended that consideration be given to a
"spendable-income-concept" as the basis for taxation. The
legislator should then determine which income elements are
eligible for being placed in a tax free reserve. The numerous
roll-over facilities in the present law already tend to work
in this direction.

The ability-to-pay principle does not only play a role in
income taxation, but is also used as a guiding criterion in
the design of other laws, such as social security legislation
and various subsidy regulations. However, its "neutral"
conception of leaving economic positions unchanged is not
always observed. Thus, under the broad "solidarity principle",
ability-to-pay is often used to achieve redistributive ends.
The legal provisions then measure ability-to-pay in respect of
specifically designed "income" concepts to which arbitrary
progressive rate schedules are applied. These laws and
regulations therefore have a differing effect on (spendable)
income, with the result that the ability-to-pay principle is
not consistently applied. Co-ordination of the income concept
and the desired progressivity is necessary. Tax burdens which
exceed 100 per cent at the margin are fatal for tax morality.
A high tax burden exacerbates measurement problems. In this
context horizontal equity requires a broad income concept. For
that purpose the accretion concept offers the best
possiblities. In addition to the problems of income
determination that are also inherent to a more limited income
concept (e.g. the prevailing notion of income based on the
source concept),

such as the valuation of income in kind,

deductibility of expenses with a mixed income earning/income
spending character, etc., the accretion theory recognises as a
particular problem the necessity of valuing changes in net
wealth. These valuation problems, however, are mitigated when
only realized capital gains are taxed. Generous roll-over
provisions might then reduce onerous "lock-in" effects. The
realized capital gain variant fits the postulate that only
spendable income should be taxed. In that context, tax
deferral would not appear to encroach upon a modified
ability-to-pay principle provided all tax-payers have the same
options and preferences. A disadvantage of the accretion
concept is that it increases the administrative burden for
some tax-payers. In addition, the tax authorities would wish
to settle "their" claims on stocks when a tax-payer moves
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abroad to preclude the export of capital gains and the import
of capital losses. This may affect the mobility of
individuals.
In the Income Tax Act 1964 the ability-to-pay principle is not
always fully observed. Great weight is also attached to
efficiency and administrative factors. Accordingly the legal
definition of income (based on a defective source concept)
with the attending rate structure casts doubt on the
efficaciousness of the ability-to-pay principle. In this
connections attention has already been drawn to the large tax
burden discrepancy between families with the same income, but
different contributions by various members. Application of the
splitting-system would appear to accord better with the
ability-to-pay principle.

Various exemptions and special facilities for entrepreneurs
are also in conflict with the aim of taxing according to
ability-to-pay. The possibility that the entrepreneur has to
convert to the corporate form and having his profits taxed at
a proportional rate which is significantly lower than the
highest marginal income tax rate, effectively limits the
progressivity of the income tax. In addition the source
concept and the measures to correct for inflationary effects
on the profits taxes based also has distorting effects.
The transition of income elements from the objective to the
subjective sources or vice versa can lead respectively to loss
of fiscal claims or to double taxation. Only the introduction
of the theory of net wealth comparison can repair the many
loopholes in this field.

The provisions regarding
in a corporation contain
have many loopholes. The
defective, that this tax

the taxation of a substantial holding
elements of a capital gain tax, but
definition of the base is so
has lost virtually all its teeth.

In conjunction with rate facilities, the various roll-over
provisions in effect are exemptions. This is also the case
with some deemed income and expense provisions. A strict
application of the ability-to-pay principle implies that the
deferral provisions infringe upon horizontal equity. The
deductibility of premiums for pension plans likewise for
household personnel do not accord with the ability-to-pay. The
same applies with respect to the deductibility of interest on
loans for pension goods.
Because of the unnecessarily complicated threshhold deduction
for sickness expenses, the deductions for "exceptional
expenses" tend to have an erratic effect. Likewise, the
averaging provisions in the Income Tax Act 1964 are
unnecessarily complicated. An integrated system of income
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averaging and loss compensation as proposed by Van
Merrienboer, would be preferable.

As long as various tax-payers have different due dates for the
payment of tax, equity and the ability-to -pay require that
interest should be computed. The present automated paymentadministration should be able to solve the technical problems.
Not only the defective legal form but also the limited social
acceptance have encroached much on the ability to pay
principle. To avoid bearing the tax burden, tax payers use
their economic marketpower to shift the tax to others. In
addition some tax payers make use of ingenious legal
constructions to frustrate the aim of the tax legislator.

Others shift the burden simply by filing wrong or incomplete
returns. Though all these forms of shifting tax have different
legal consequenses, they have one thing in common: they are an
indication of a limited exceptance of the tax burden imposed
by the legislator.
The insight in the shifting process is still limited. Keller's
general equilibrium model offers an avenue to gain insight in
the nature of the economic shifting process.

Effects on inflation, employment, supply of labour and similar
factors shall therefor be further investigated. The methods to
deal with dubble taxation in tax treaties encourage the
tendency to shift the tax through legal devices. Application
of the pro-rata method or the exemption method infringe on the
ability-to-pay principle in case the effective tax burden
differs between countries. The credit method, therefore, is to
be preferred. The tax advantage associated with the pro-rata
or exemption method may induse the entrepreneur to undertake
economic activities abroad. If these activities take place on
paper only, but are actually carried on domestically, the tax
authorities will apply the "doctrine of substance" and levy
tax without applying the double taxation provisions. If the
activities are actually carried on abroad or the tax payer
moves elsewhere, the tax authorities, have few means to fight
tax avoidance, but are limited to applying "fraus legis"
provisions or "richtige heffing". Legislation to counter
international tax avoidance in West Germany, the USA and
Canada does not exist in the Netherlands. However, the bill to
change article 29a of the Income Tax Act 1964 purports to
achieve the same objective. However, such statutory provisons
bring their own complications in train. Therefore, tax
reduction on the basis of the credit method together with a
broader definition of income would appear to offer a better
alternative.

Also, the limited knowledge of the tax law results in a
distribution of the tax burden that differs from that intended
by the legislator. The lack of knowledge and accessabilities
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of the tax law is alarming. Since the progressive tax rate
structure constitutes an important complicating factor, which
otherwise guarentees to a limited extent a taxation according
to ability to pay, it is recommended to move gradually towards
a proportional rate for the income tax as well as the social
security levies that should be imposed on total income.
In reaction to the continuing increase in the tax burden taxpayer dissatisfaction expresses itself in civil disobedience.
Society tends to acquire technocratic-dictatorial features in
which "equality before the law" is easily jeopardized.
Centainty is a vital necessity for every human being, also in
the realm of the taxation. Amending the law with retro-active
effect should, therefore, be rejected, unless exceptional
circumstances are present. However, certainty should not be
extended to those who contravene the intent of the law.
Additional assessments should be possible in cases where the
tax payer should have been aware that the assessment was fixed
at too low an amount. Fraud should be punished in the same
manner as offences against property, such as theft.
The tax payer should be better equipped to defend himself
against the bureaucracy. In this connection it is recommended
that in tax matters also the judiciary should test official

acts to an increasing extent on the basis of general
principles of fair administration. The inspector should be
instructed to make his decisions public in the form of orders
that are subject to appeal. He should also be held to a
specified term in which to take his decision. This is
especially relevant with respect to a decision on a letter of
objection.
The ignorance of the tax payer on matters pertaining to
taxation may cause him great difficulties during an appeal
procedure. Often he requires the assistance of a tax advisor.
Consultant fees, however, can be very high, thus frustrating
the access to a tax judge. To avoid unnecessary law suits, the
judge should be empowered to make the tax authorities pay for
legal fees and expenses. The tax payer might be similarly
treated, although he should more often be granted the benefit
of the doubt. Quick decisions are a characteristic of good
law. The court, therefore, should also be held to a specified
period in which to announce its decision.

Taxation according to ability-to-pay is infringed upon so
often either by the legislator himself, or by limited social
exceptance, that it would appear correct to say that the
ability-to-pay principle in effect is given a limited place in
tax law. The progressive rate structure is little more than a
myth-supporting instrument that impairs greatly the simplicity
of the income tax. The principle would be served by
co-ordinating the different income concepts rate structures in
573

various laws and regulations that tax or dispense public
versions in accordance with some notion of ability-to-pay. A
porportional rate appears preferable. Redistributive aims
could be achieved by introducing a luxury rate in the
value-added tax. Overall, it seems adviseable that the income
tax be changed step by step so that tax payers can arrange
their affairs accordingly.
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aanvaarding van de belastingheffing
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10.6.2
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10.7.3
10.5.5
9.6

10.10.2;10.10.2.2
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weeldetarieven
8.8
administratieve boete
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compensatie als vorm van (-)
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macro-economische (-) theorie
(-) en belastingsoort
agiobonus
algemeen belang
(-) en groepsbelang

loyaliteitsconflict
staat als hoeder vh (-)
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9.2
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beginsel van de minste pijn: zie belastingbeginselen
6.4
definitie (-)
10.4.6
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10.4.7
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10.4.7
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7.5
belastingvrije som
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7.5.1
(-) en aanvangsprogressie
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belastingvrije voet : zie belastingvrije som
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boete wegens lichtvaardig procederen
15.2
(-) als bescherming van de samenleving
(-) ter bescherming van de belasting15.6
plichtige
10.3.2
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Inl;2.1;6.2.5;
6.6;14.8
6.1

doorschuiffaciliteiten
zie ook: verteerbare inkomen
vermogenswinstbelasting
draagkracht
maatstaf van (-)
inkomen als maatstaf van (-)
verbruik als maatstaf van (-)
dragend inkomen
(-) en inkomensherverdeling
verteerbaarheid als maatstaf
"spending power"
draagkrachtverminderende uitgaven
(-) en afhankelijke kinderen
nut als maatstaf van (-)
reikwijdte v.d (-)
(-) en omzetbelasting als maatstaf van
(-) in de ABW
draagkrachtbeginsel (definitie)
zie belastingbeginselen
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7.3.3;10.7

hfdst.7 en 8
7.1;7.3;7.8;8.7
7.1

7.1;7.4
7.2
7.3
7.3.3
7.4
7.4;7.5.4
7.5.5
7.n.22

hfdst.8
8.7
8.15.2
6.4

(-) en het evenredige nutsoffer
a-normatief karakter van het (-)
ability-to-pay
draagkrachttekort
zie ook: verliescompensatie
draagkrachtverminderende uitgaven
zie ook: maatstaf van draagkracht
(-) en consumptiebelasting
giften
diotenforfait
kleding en beddegoed
reiskosten ziekenbezoek
militaire oorlogsslachtoffers
persoonlijke verplichtingen
buitengewone lasten
dragend inkomen:
zie maatstaf van draagkracht

7.1
7.1

7.2;7.3.1
5.5

7.4

9.3.10;10.13
10.10.4
10.10.4
10.10.4
10.10.4
10.11
10.12

Earned-income relief:
zie beginsel van de bevoorrechte verkrijging
7.7
economische dubbele belasting
eigen woning
9.3.3;9.3.8
huurwaarde van de (-)
9.3.3;9.5.2
kosten van de (-)
9.3.3
rentekosten van de (-)
10.10.2.4;
huurwaardeforfait
10.10.2
10.10.2
ondernemerswoning
10.3.13
eindheffing
emigratiebelasting
2.6
(-) voor dissidenten
9.3.7;9.5.2;9.6
afrekening van latente verplichtingen
10.5.6
meegekochte rente
13.5.2
cht
(-) en belastingvlu
ginsel
entiebe
equival
5.3;8.12.1
- in de sociale verzekeringen
8.14
in
pensioenregelingen
erfrechtelijke verkrijging:
zie ook: inkomensbegrip
9.3.6
ability-to-pay-basis
9.3.6
asis
ing-b
standard-of-liv
ethiek
Inl.
ethische rechtvaardigheidsopvattingen
2.2
(-)
en
verhouding recht
2.2;2.n.5;13.5.2.
aspiratiemoraal
15.2

plichtmoraal

2.2;2.n.5;13.5.2;

(-) en inkomensverdeling

3.3;5.2;5.6
6.2.3

ethische grondbeginselen

15.2
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(-) van de belastingheffing
macro-ethiek
micro-ethiek
evenredige nutsoffer:
zie ook: nutsoffer

consumptievariant v.h (-)
evenredigheidsmethode:
zie voorkoming dubbele belasting
excess burden
(-) en accijnzen
Fictieve ouderlijke bijdrage
fictieve rendementsregeling
zie ook: forfaitaire regelingen
(-) en ontwijking van belastinqheffing
(-) en "Durchgriffbepalingen"
(-) en rechtsbescherming
fictieve woonplaats: zie belastingvlucht
fooienregelinq
forfaitaire regelingen
(-) in de opbrengstensfeer
(-) in de kostensfeer
(-) in de sfeer v.d draaqkrachtverminderende uitgaven (zie aldaar)
(-) en vereenvoudiging
fraude
(-) en consumptiebelasting
officieuze circuit
neiging tot (-) en inkomensniveau
(-) onderzoek
legitimatie van de (-)
(-) en sanctie
(-) en burgerlijke ongehoorzaamheid
(-) en enqudteresultaten
(-) bestrijding
fraus legis
(-) en p.u.-termijnen
(-) en ethiek
functieclassificatie:
zie inkomenspolitiek
functionalisme:
zie rolgedrag

Geldsluier
geruisloze inbreng in BV
geschenken (onbelaste)
geldzak - BV's
gelijkheidsbeginsel:
zie ook: belastingbeginselen
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6.n.39
13.n. 18

13.n.18

7.3.3;8.2
7.3.3;8.2

3.9;3.n.58
8.8
8.15.4
10.10.2;10.10.2.1
13.5.1
13.5.3
15.3.3

10.10.2.5
10.10.1
10.10.2
10.10.3
10.10.4
14.3
13.4

7.4
8.11;12.1
4.4;13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
14.7.2
15.2

13.5.4;13.7
10.11.3
13.5.4

5.3;5.4.1
10.7.2.4
10.3.12
10.5.3.2;10.5.5

(-) en vrije marktordening
(-) en parlementaire democratie
absolute gelijkheid
relatieve gelijkheid
rechtsgelijkheid
consumptiebelasting en (-)
landbouwvrijstelling en (-)
interne gelijkheid van belastingdruk
externe gelijkheid van belastingdruk
(-) en schijnhandeling
gemeenschappelijke huishouding
zie ook: inkomensbegrip
gemeentelijke onroerend-goedbelastingen
gezaghebbend rechtsoordeel (definitie)
gezinsverzorging
retributieregeling voor (-)
kinderdagverblijven
(-) van &en-oudergezinnen
giften:
zie schenking
globale evenwicht:
zie belastingdruk
grensarbeiders
- en kinderbijslag
- en belastingvlucht
grammaticale interpretatie:
zie interpretatie
grondbeginselen v.d belastingheffing
(-) en levensovertuiging
autonome belastingbeginselen
ethische (-)

Hardheidsclausule (art.63 AWR)
heffingsubject
zie ook: toerekeningssystemen
gezinsbelasting: zie samenvoegingsstelsel
huwelijkse staat
belastingvrije som
arbeidsongeschiktheidsaftrek
binnenlandse belastingplichtigen
buitenlandse belastingplichtigen
minderjarige
gehuwde vrouw
"erweiterte beschrNnkte Steuerpflicht"
heteronome factoren
zie: rechtsvinding
huwelijkse staat:
zie: heffingsubject

5.2
5.2
6.5
6.5
7.1
7.4
10.3.3
13.2
13.2
13.5.1

7.5.3;9.3.9
8.5
6.n.29

8.15.5
10.12.5
10.12.5

10.3.11;13.5.2
10.3.11
13.5.2

Inl;hfdst.6
1.5

6.2.1
6.2.3

2.3;2.n.25
7.5;10.2

7.5
7.5;7.5.1
7.5
10.2;13.5.2.
10.2;13.5.2
10.2.1
10.2.2
13.5.2
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Ideologie
mythe contra (-)
algemeen-belang (-)
indirecte belastingen
zie ook: verbruiksbelastingen
(-) en prijselasticiteit
(-) en afwenteling
individuele belastingdruk:
zie belastingdruk
individueel stelsel:
zie toerekeningsstelsel
individuele goederen
(-) en marktmechanisme
(-) en winstmaximalisatie
(-) en distributie
individuele huursubsidie
inflatie
belastinginstrumenten tot bestrijding
van (-)
(-) en afwenteling
inflatieneutraliteit v.d consumptiebelasting
inflatieneutraliteit v.d vermogensvergelijkingstheorie
(-) en landbouwvrijstelling
(-) en stakingswinstvrijstelling
inflatieneutrale winstberekening
(-) en zelfstandigenaftrek
kwaliteitsinflatie
inflatiecorrectie
(-) van het tarief: zie tarief
(-) van de grondslag van heffing:zie
inflatie
informele kapitaalinbreng
inkomensafhankelijke prijzen
huursubsidie
gezinsverzorging
studiefinanciering
cumulatie-effecten van (-)
(-) en inkomensbegrip
inkomensbegrip
kosten huishoudelijke hulp

kostenbesparing door gezamenlijke
huishouding
huishoudelijke arbeid als inkomenscomponent
(-) en concretisering van inkomensbeleid
fiscale (-)
monetair (-)
reuel (-)
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2.6;2.n.42 2.n.44
2.6

6.2.4
3.8

3.8
3.8

3.3
3.3
4.6
5.1

8.15.3;10.5.3.3

3.5
3.7;9.3.11
7.4

9.3.11
10.3.4
10.3.5
10.4.1;10.4.5;
10.4.7
10.4.4
12.3

10.5.3.2
5.3

8.15.3
8.15.5
8.15.4
8.15.6
9.3.8

7.5.2;7.8
10.2.2;10.5.4
7.5.3
7.5.3

5.4.1
hfdst. 9
9.1
9.1

analytisch of synthetisch (-)
vermogensvergelijkingstheorie
inkomsten in natura
personeelskortingen
privo-besparingen
zelf voortgebrachte goederen
hobby
doe-het-zelf-activiteiten
priv&-onttrekkingen
gemengde goederen
reiskosten
verhuiskosten
sollicitatiekosten
studiekosten
erfrechtelijke verkrijging
schenking
kansspelopbrengsten
levensverzekeringsuitkeringen
schadeverzekeringsovereenkomsten
inkomensafhankelijke prijzen
vrije tijd
besparing door gemeensch. huishouding
speculatie
lopende termijn
periodieke uitkeringen in familiesfeer
bronnenleer
sfeerovergang
aanmerkelijk-belangwinst
termijnen van periodieke uitkeringen
inkomensherverdeling:
zie inkomenspolitiek
inkomenspolitiek
herverdelingspolitiek
herverdeling en quasi-collectieve
goederen
(-) als onderdeel v.d economische
politiek
progressie en inkomensherverdeling
belasting en (-)
inkomensbeleid (definitie)
horizontale herverdeling
verticale herverdeling
functieclassificatie
(-) en toerekeningsstelsel
maximum en minimuminkomen
netto-netto-problematiek
negatieve inkomstenbelasting
(-) en ethiek: zie ethiek

9.1;9.4
9.3
9.3.1
9.3.1

9.3.1;9.3.9
9.3.2
9.3.2;9.5.2
9.3.2;9.3.9
9.3.2
9.3.2
9.3.4
9.3.4
9.3.4
9.3.4
9.3.6;10.7.2.1;
10.7.2.5
9.3.6
9.3.6
9.3.6
9.3.7
9.3.8
7.3;9.3.9
9.3.9
9.5.2;9.5.3
9.5.3;10.5.2
10.3.9
10.4

10.5.5;10.5.6;10.5.7
10.5.8
10.6.3
10.11.3

Inl

3.2;5.3
3.4
3.5
3.5

hfdst. 5
5.3
5.3
5.3

5.4.1;5.4.2;5.6
5.4.3
5.5
5.5
5.5
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(-) en kinderbijslag
(-) en huursubsidie
inkomensverdeling
primaire inkomensverdeling

secundaire (-)
tertiaire (-)

inkomensverschillen
compenserende (-)
niet-compenserende (-)
compensatie-effect
interactionistische theorie
(-) en positivisme
(-) en rolverwachting
(-) en loyaliteit
internationale belastingvlucht:
zie belastingvlucht
internationale dubbele belasting:
zie voorkoming van dubbele belasting
interpretatie
zie ook: rechtsvinding
grammaticale (-)
wetshistorische (-)
rechtshistorische (-)
teleologische (-)
objectieve leer
subjectieve leer
systematische (-)
analogie
interpretatieleer van De Langen
interpretatieleer van Geppaart
invordering
invorderingsbeleid
Kansspel
(-) en beginsel v.d bevoorrechte
verkrijging: zie aldaar
(-) opbrengst en inkomensbegrip
kenbaarheid v.h belastingrecht
(-) en rechtszekerheid
(-) en enqu&teresultaten
kenmethode
reductionisme: zie aldaar
kinderaftrek
(-) en vermindering van draagkracht
verzorgingsloon
(-) en tax expenditure
(-) en successierecht
(-) en school- en cursusgeldwet
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8.12.2
8.15.3
3.3;5.4.1;5.5;
5.6
5.4.1;5.5;5.6
5.4.1;5.5;5.6.
8.16
7.3.1
7.3.1
7.3.1
4.5
4.5
4.5
4.5

1.3;1.n.21

1.3;2.3;2.7;13.5.4
1.3

1.3

1.3;1.n.24
1.3
1.3

1.3

2.n.21
6.5
6.5
hfdst. 11
11.2

9.3.6
hfdst.14
14.1

14.7.3
1.4

7.5.5
7.5.5
7.5.5
8.3
8.7

kinderbijslag
(-) ingevolge AKW
(-) ingevolge KWL
(-) ingevolge KKZ
herstructurering(-)
(-) en heffingsubject
belastbaarheid(-)
klassieke stelsel
kosten wegens huishoudelijke hulp
zie ook: inkomensbegrip
koopkrachtcorrectie:
zie inflatiecorrectie
kosten van levensonderhoud:
zie draagkrachtverminderende uitgaven
(-) en periodieke uitkeringen in de
familiesfeer
(-) en buitengewone lasten
kostprijsverhogende belastingen:
zie indirecte belastingen
kwijtscheldingswinst
zie objectieve vrijstellingen
(-) en bronnenleer
(-) en verliescompensatie
Landbouwvrijstelling:
zie ook: objectieve vrijstellingen
(-) en gelijkheidsbeginsel
(-) en inflatie
landgoederen:
zie bosbouwvrijstelling
legisme
grammacticale interpretatie
(-) en rechtsbescherming van de
samenleving
leer van het opgewekte vertrouwen
legitimiteitsidee
levensverzekeringscontracten
risico-karakter van (-)
beleggingskarakter van ·( -)
lijfrente
doorschuiving door (-)
logische onevenwichtigheid
loonbegrip
loonsombelasting
(-) en afwenteling
(-) en vereenvoudiging
lopende termijn:
zie inkomensbegrip
lijfrentepolissen:
zie ook: levensverzekeringscontracten
verteerbare inkomen en (-)

8.13.1
8.12.2
8.15.1
8.15.4
10.2.1
10.3.11
7.7
7.5.2;7.8;
10.2.2;10.5.4

10.3.9

10.12.2

10.3.4
10.3.4
10.14
10.3.3
10.3.3
10.3.3

4.5
1.3;2.3;2.7; 13.5.4
15.2
15.4.7

2.6;2.n.26

9.3.7;10.3.10
9.3.7;10.3.10
9.3.7
10.7.2.7
14.3
10.3.13

12.4;14.3.
12.4
14.3

7.4
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.

premie voor (-)
(-) en ontwijking van belastingheffing
Maior:
zie syllogisme
marktmechanisme
(-) als cybernetisch systeem
(-) ruil als harmoniemodel
(-) en Paretiaans optimum

tekortkomingen van het (-)
machtsmonopolie
(-) en producentensurplus
(-) en consumentensurplus
(-) en nutsoffer
merit goods:
zie quasi-collectieve goederen
kinderbijslag
middeling
zie ook: tarief
life-time-income
(-) d.m.v. inkomensaftrekcertificaten
(-) d.m.v. herrekenblocs
(-) d.m.v. voortschrijdend gemiddelde
(-) methode-Merrienboer
(-) en verliescompensatie
kennis omtrent (-)
milieuheffingen:
zie schadevergoedingsbeginsel
minimum-inkomen
(-) en belastingvrije som

10.11.4
13.5.1

3.2;3.3;3.10
3.2
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3.

8.12.2
5.4.2;10.9.1;10.9.2
5.5
10.9.1
10.9.1
10.9.1.
10.9.2
10.14
14.7.4
3.3
7.5.1
7.5.1

minor:

zie: syllogisme
monopolie:
zie marktmechanisme
motorrijtuigenbelasting
mythe
(-) contra ideologie
(-) v.d onzichtbare hand
(-) en rolgedrag
(-) omtrent de draagkracht
(-) en belastingmoraal
(-) van het gezin
Naastenliefde
(-) en rechtvaardigheidsbeginsel
solidariteit
nationaliteitsbeginsel
(-) en belastingvlucht
(-) en progressie
voorkoming van dubbele belasting
(-) en draagkrachtbeginsel
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8.9
2.6
2.6
3.2
4.3
4.4
4.4
7.5.3
2.1;2. 7;5.2
6.2.2
8.1
13.6

13.5.2;13.6
13.6
13.6
13.7

V

natuurrecht
(-) en Idee der Gerechtigheid
(-) als goddelijke gerechtigheid
navordering
negatieve inkomstenbelasting
poverty-gap scheme
tax-credit scheme
armoedegrens
netto-nettoproblematiek
new political economie:
zie collectieve goederen
nutsfunctie
zie ook : tarief
(-) en inkomenselasticiteit
vermaatschappelijkte (-)
nutsoffer
leer v.h evenredige (-)

6.3
6.3
6.3
15.4.1;15.4.3;
15.4.4
5.5;5.n.31
5.5
5.5
5.5
5.5

7.2
7.2
7.2

3.2;5.2;7.2;7.3;
7.3.3
3.2
subjectieve waardeleer
3.3
(-) en marktmechanisme
5.2
absoluut gelijkblijvend (-)
7.2
evenredige (-) en inkomstenbelasting
7.3.3
evenredige (-) en consumptiebelasting
7.1;7.8
draagkracht en het evenredige (-)
7.2
gelijk (-)
7.2
sacrifice
equility of
tegenstanders v.d leer v.h evenredige (-)7.2;7.8
vooronderstellingen in de leer v.h
7.2
evenredige (-)

Objectieve belastingdruk:
zie belastingdruk
objectieve vrijstelling
zie ook: tarieffaciliteit
forfaitaire regelingen
doorschuiffaciliteiten
(-) in de vermogensbelasting
(-) in de loonbelasting
offertheorie:
zie nutsoffer
officieuze circuit:
zie fraude
omkeerregel:
zie ook: verteerbare inkomen
objectieve vrijstellingen
doorschuiffaciliteiten
omzetbelasting
zie ook : verbruiksbelasting
(-) als maatstaf van draagkracht
(-) en afwenteling

10.3.1

8.2
10.3.12

7.3.3;10.3.1

8.7
8.7;12.4
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regressieve werking van het tarief van
de (-)

(-) en de kleine ondernemersregeling
tariefdifferentiatie en (-)
ondernemerschap
faciliteiten verbonden aan het (-)
WIR
oudedagsreserve
zelfstandigenaftrek
onrechtmatige overheidsdaad
ontduiking van belastingheffing:
zie aanvaarding
ontduikingsmilieu
zie ook : fraude
ontduikingsrendement
zie ook : fraude
ontgaan van belastingheffing:
zie aanvaarding
ontwijking van belastingheffing
juridische (-)
economische (-)

brievenbusmaatschappijen
fictieve rendementsregeling
tax-havens
lijfrentecontracten
(-) en enqu@tegegevens
oorsprongsland
opbrengstbelastingen
(-) en afwenteling
(-) en vereenvoudiging
opgewekte vertrouwen
optie
ordeningsbeginselen
(vrije) marktmechanisme
centraal geleide volkshuishouding
ordeningsfunctie v.d wet
one man-one vote
stemmenmaximalisatie
bureaucratie
oudedagsreserve
(-) en vermogensbelasting
(-) als ondernemersfaciliteit
(-) en doorschuiffaciliteiten
"overkill":

zie delegatie van wetgeving
overlijdenskosten:
zie ziektekosten
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8.7
8.7
8.7
10.4.1
10.4.1
10.4.3;10.4.1
10.4.2;10.4.1
10.4.4;10.4.1
15.4.8

13.4

13.4

hfdst.13
13.1;13.5.1
13.5.3
13.5.1
13.5.1
13.5.1
13.5.1
14.7.2
13.2
12.4;14.4.2
12.4
14.4.2
15.4.7

9.6;10.5.3
2.1;3.2;4.1
3.2

3.2
2.1;4.1
4.6
4.6
4.6

8.2;10.4.1;10.7.2.6
10.7.3
8.2
10.4.1
10.7.2.6;10.7.3

2.6
Paradigma
8.14
pensioenregeling
zie ook: levensverzekeringsovereenkomsten
10.11.2
termijnen van pensioen
10.3.9
periodieke uitkeringen
zie ook inkomensbegrip
10.3.9
- in familiesfeer
10.3.9
- aan minderjarige kinderen
8.5
personele belasting
10.11
persoonlijke verplichtingen
zie: draagkrachtverminderende uitgaven
plichtmoraal:
zie ethiek
6.2.2
positivisme
Inl.
waardevrije wetenschapsbeoefening
reductionisme
1.1;1.2
2.2
(-) contra natuurrecht
2.3
(-) contra algemene rechtsbeginselen
kennisleer
4.2;4.3
positivistische
4.5;4.9
(-) en interactionistische theorie
6.2.4
(-) en verdragstheorie
functional finance
6.2.4
6.2.5
rechts(-)
4.4;5.3
premiedruk
zie ook: belastingdruk
oordeel over (-)
4.4;14.7.4
5.3
premiegrenzen
8.12.1
premie-inkomen
4.8
pressiegroepen
4.8;4.n.45
(-) en politieke partijen
4.8
(-) en democratisch beginsel
4.8
(-) en burgerlijke ongehoorzaamheid
8.11
(-) en verzorgingsstaat
7.7
primair dividend
zie ook klassieke stelsel
primaire inkomensverdeling:
zie ook inkomensverdeling
3.3
(-) en marktmechanisme
privacy
4.3
(-) en automatisering
5.4.1
(-) en prestige
9.3.11;9.6
(-) en vermogensvergelijkingstheorie
(-) en rechtsbescherming van de samen15.2
leving
producentensurplus:
zie marktmechanisme
productiebelasting
12.4
(-) en afwenteling
14.4.2
(-) en vereenvoudiging
6.4
profijtbeginsel (definitie)
zie ook belastingbeginselen
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(-) en primitieve belangentheorie
(-) en prijsmechanisme
pseudo-prijsmechanisme
profijtbelasting
profijtbelasting
progressie
zie ook: tarief
progressief tarief
(-) en solidariteitsprincipe
(-) en allocatie v.d productiefactoren
(-) en substitutie-effecten
(-) en aanbod van arbeid
(-) en aanbod van kapitaal
(-) en economische groei
progressielijnen van andere dan
fiscale regelingen
(-) voorbehoud
(-) en ontduikingsrendement
(-) en nationaliteitsbeginsel
(-) en belastingvrije som
marginale tariefverschillen
rolwisseling
sluipende (-)
vermomde (-)
(-) in de successiewetgeving
"derde" (-)
(-) en afwenteling
(-) als surtax
(-) in de vorm van een schijventarief
proportioneel tarief:
zie tarief
pseudo-wetgeving
public choice (theory of):
zie collectieve goederen

Quasi-collectieve goederen
(-) en herverdeling
(-) en merit goods
(-) en distributieproblemen
(-) en consumptiebelasting
(-) en inkomensbegrip

7.1

7.3.2
3.3
3.n. 19

3.n.19
3.10;5.1
Inl.
3.3

3.5;3.6
3.5;3.6
3.6
3.6
3.6

8.17
13.2
13.4
13.6
7.5.1
7.5.2
7.5.2
7.6
7.6
8.3
8.3
12.3
14.5
14.5

4.7

3.4
3.4
3.n.26
5.1

7.4

9.3.8

Rapport-ABAR
15.4.2;15.4.5
hfdst. 15
rechtsbescherming
(-) en rechtszekerheid
14.2
(-) en vereenvoudiging v.h belastingrecht 14.3;14.7
(-) en delegatie
15.1;15.3.3
(-) van de samenleving
15.2
(-) en beroepsmogelijkheid
15.4.1
(-) en het rapport-ABAR
15.4.2
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V

rechtsbewustzijn
(-) als afwegingsfactor in de afweging
van de aspecten van belastingbeginselen
(-) en grondbeginselen
rechtsstaat
sociale (-)
sociale ideaal v.d (-)
rechtstekort
rechtszekerheid
(-) versus rechtvaardigheid
(-) en kenbaarheid v.h belastingrecht
(-) in het fiscale recht
(-) en rechtsbescherming
(-) en bureaucratie
(-) en terugwerkende kracht
(-) en delegatie
rechtvaardigheid
(-) versus doelmatigheid

sociale dimensie van (-)
(-) en naastenliefde
(-) versus rechtszekerheid

6.3
6.2.3
2.6;2.n.42
2.6;2.n.47
6.1

6.2.5;8.11
13.5.4;15.3.1;
15.n.10
14.1
14.2
14.2
15.1

15.3.2
15.3.3

Inl;2.1;6.2.5;
6.6;14.8
4.9
6.2.2
13.5.4;15.3.1;
15.n. 10

rechtsvinding
heteronome factoren
autonome factoren
bronnen van (-)
(-) en fraus legis
(-) en richtige heffing
redle macro-economische belastingdruk:
zie belastingdruk
redle stelsel
reiskosten
aftrekbaarheid als beroepskosten
rent(-inkomen)
zie ook: buitenkansbelasting
rente
(-) en eigen woning
(-) en consumptief krediet
(-) in levensverzekeringsuitkeringen

meegekochte (-)
nominale (-) opbrengst
(-) aangroei stamrechttermijnen
renteverrekening
(-) en vereenvoudiging
richtige heffing
(-) en ethiek

rolgedrag

1.3;1.n.21
1.3
1.3

2.3

13.5.4
13.5.4

9.6

9.3.4;10.5.4
3.3;3.n. 16

9.3.3
9.3.5;10.11.4
9.3.7;10.3.10
10.7.3
9.5.2;10.5.5
9.5.3
10.5.3.2
11.4
11.4

13.5.1;13.5.4;
13.7
13.5.4
4.3
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rolpatroon
rolverdeling in het samenlevingsverband
rolwisseling:
zie progressie

4.9
10.2.2

Samenlevingsverband
zie ook toerekeningsstelsels
samenvoegingsstelsel:
zie toerekeningsstelsel
schaarste
economie als wetenschap v.d (-)
(-) en belangenconflict
schadevergoedingsbeginsel
(-) en accijnzen
(-) en verbruiksbelastingen
(-) en milieuheffingen
schadeverzekeringsovereenkomsten
zie ook : inkomensbegrip
schenking
(-) en inkomensbegrip
(-) als inkomensbesteding
(-) als "belasting"
(-) als draagkrachtverminderende uitgave
schenkingsrecht
school- en cursusgeldwet
schijn en wezen
schijnhandeling
schijventarief:
zie progressie
zie ook: tarief
sollicitatiekosten
aftrekbaarheid van de (-) als beroepskosten
spaarloon
zie: spaarpremievrijstellingen
spaarpremievrijstellingen
zie ook: objectieve vrijstellingen
Jeugdspaarwet
Algemene Premiespaarwet
Wet Bezitsvormingsfonds
spaarloon
spaarregelingen
splitsingsstelsel:
zie toerekeningsstelsel
sociale orde
social control
cumulatieve controle
(-) en automatisering
(-) en sociale werkelijkheid
(-) en creatieve wanorde
(-) en protestdemonstraties

5.4.3;10.2.2
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3.1;3.2;3.n.4
6.2.2
3.3
3.3
3.3
3.3
9.3.7

9.3.6
9.3.10
9.3.10
10.13
8.3
8.6
4.9;13.5.1
13.5.1

9.3.4;10.5.4
10.3.7
10.3.6

10.3.6
10.3.6
10.3.6
10.3.7
10.3.7

4.1;4.3
4.3
4.3
4.5
4.6
4.8

(-) en rechtsorde
theorieon van (-)
(-) en integratiemodellen
sociale verzekeringen
(-) als quasi-collectieve goederen
(-) en sociale rollen
sociale zekerheid
(-) en negatieve inkomstenbelasting
(-) en verzorgingsstaat
solidariteitbeginsel
(-) in de sociale zekerheid
(-) in de volksverzekering
(-) in de werknemersverzekeringen
speculatieresultaten:
zie inkomensbegrip
spending power
stakingswinstvrijstelling
zie ook objectieve vrijstellingen
(-) en inflatie
(-) en beginsel van de eenvoud
stamrechten
(-) in de vermogensvergelijkingstheorie
(-) in de bronnentheorie
(-) vervreemding van genotsrechten
(-) vervreemding van winstrechten
krimpende en niet-krimpende genotsrechten

afschrijving op (-)
(-) en doorschuiffaciliteiten
stamrechtvrijstelling
zie ook : doorschuiffaciliteiten
studiekosten
aftrekbaarheid van de (-) als beroepskosten
(-) als buitengewone lasten (zie aldaar)
successierecht
successiewetgeving
(-) en draagkracht
boedelbelasting
(-) en dubbele heffing
syllogisme
zie ook rechtsvinding
studiefinanciering
fictieve ouderlijke bijdrage
substitutie-effecten
(-) en progressie
(-) en excess burden

4.9
4.n.6
6.2.4
5.3;8.11
3.4
8.11

5.5;8.11
5.5
8.11

8.11

8.12.1;8.13.6
8.13.1;8.13.6

7.4
10.3.5

10.3.5
10.3.5

9.3.11
9.5.3
10.5.3
10.5.3

10.5.3.2
10.5.5
10.7.2.7
10.7.2.7

9.3.4;10.5.4
10.12.4
8.3
8.3
8.3
8.3
1.3

8.15.4
8.15.4
3.5;3.6;3.9
3.5;3.6
3.9
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Tarief
progressief (-)
inflatiecorrectie
schijventarief en mythe
effectiviteit van progressief (-)
middeling

Inl
3.5
4.4
4.9
5.4.2;10.9.1;
10.9.2
5.4.2; 10.9.3
5.5
5.5
7.2
7.2
7.6
7.6

uitsmering
belastingvrije voet (som)
(-) en negatieve inkomstenbelasting
(-)sformule van Cohen Stuart
(-) en nutscurve
progressief (-)
automatische inflatiebijstelling
regressieve werking van het (-) v. d
8.7
omzetbelasting
8.12.1
(-)structuur van de volksverzekeringen
(-)structuur van de individuele huursubsidie
8.15.3
10.2.2
voetwisseling (rolwisseling)
10.3.13
bijzonder (-) in de loonbelasting
10.8;14.5
proportioneel (-)
10.12.6
arbeidsongeschiktheidsaftrek
14.5
(-)svereenvoudiging
2.5;2.n.35;3.n.26
tax-expenditure
2.5
(-) budget
7.5.5
(-) en kinderaftrek
tax haven:
zie ontwijking van belastingheffing
termijnbepalingen
(-) voor beroep
15.4.6;15.5
(-) voor uitspraak
15.4.6;15.5
terugwerkende kracht:
zie rechtszekerheid
5.4.3;10.2.2
toerekeningsstelsels
5.4.3;10.2.2
samenvoegingsstelsel
5.4.3;10.2.2
beperkt samenvoegingsstelsel
5.4.3;10.2.2
splitsingsstelsel
individueel stelsel
5.4.3; 10.2.2
(-) en marginaal tarief
transformatie:
zie afwenteling
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7.5.1

V

Uitsmering
zie ook: tarief
utilisme

5.5.2;10.9.3

VAD

3.3
3.3
10.3.7

(-) als rentbelasting
(-) en spaarloonregeling

verbruiksbelastingen
zie ook: consumptiebelasting
(-) en productie
(-) en schadevergoedingsbeginsel
(-) en economische politiek
verdragstheorie
consensusmodel
conflictmodel
vereenvoudiging van het belastingrecht
(-) of forfaitering
(-) en andere belastingstrukturen
(-) en loonsombelasting
(-) en consumptiebelasting
(-) en opbrengsbelastingen
(-) en verliescompensatie
(-) en enqudteresultaten
verhuiskosten
aftrekbaarheid van de (-) als beroepskosten
verliescompensatie
(-) en draagkrachttekort
(-) en bronnenleer
maritale (-)
carry-back
carry-forward
(-) en kwijtscheldingswinst
(-) en vereenvoudiging
vermogensaanwasbelasting:
zie vermogensvergelijkingstheorie
vermogensbelasting
(-) als complementaire belasting v.d.
consumptiebelasting
(-) en draagkracht
(-) en anti-cumulatiebepaling
(-) vrijstellingen
(-) en vermogenswinstbelasting
(-) en bestedingsreserve
(-) en interingsvrijstelling
(-) en oudedagsvrijstelling
vervangingsreserve:
zie doorschuiffaciliteiten
vermogensvergelijkingstheorie:
zie ook: inkomensbegrip
vermogenswinstvariant

2.2;2.n.13;3.2;6.3

3.2
3.3
3.5

6.2.4
6.2.4
6.2.4
14.3;14.8
14.3
14.3
14.3
14.4.1
14.4.2
14.5

14.7.3

9.3.4;10.5.4
9.3.4;10.5.4
10.14
5.5
9.5.2
10.2.2
10.2.2;10.14

10.2.2;10.14
10.3.4
14.5

7.4
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
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vermogensaanwasvariant
gemengde goederen
eigen huis en (-)
privacy
(-) en inflatieneutrale belastingheffing
(-) en de beginsel v.d voorzichtigheid
(-) en de aanmerkelijk-belangregeling
vermogenswinstbelasting:
zie vermogensvergelijkingstheorie
(-) en vermogensbelasting
vennootschapsbelasting
economische dubbele heffing
(-) en draagkracht
(-) en afwenteling
verrekeningsmethode:
zie voorkoming dubbele belasting
verrekeningsstelsel
verteerbare inkomen
doorschuiffaciliteiten
omkeerregel
vervangingsreserve
voorzichtigheidselement v.h gkg
zelfstandigenaftrek
verteringsbelastingen
vervangingswaardeleer
lijfrentepolissen
(-) en economisch proces
(-) en de oorzakelijke toerekening
(-) en tarieffaciliteit
verteringsbelasting:
zie consumptiebelasting
verzorgingsstaat
(-) en sociale zekerheid
(-) en vervreemding
voetwisseling:
zie tarief
volksverzekering
AOW
AWW
equivalentiebeginsel
solidariteitsbeginsel
AKW, AWBZ, AAW
premies (-)
voorkoming van dubbele belasting
methoden ter (-)
vrijstellingsmethode
aftrekmethode
creditmethode
evenredigheidsmethode
aftrek-aan-de-voet-methode
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9.3.11
9.3.2;9.3.4
9.3.3
9.3.11
9.3.11
10.4.7
10.6.1

8.2
3.9
8.4
12.4

7.7
3.7;7.3.3
7.3.3
7.3.3
7.3.3
7.3.3
7.3.3
7.3.3
7.4
7.4
3.7
10.4.7
10.3.1

8.11
8.11

8.12
8.12.1
8.12.1
8.12.1
8.12.1
8.12.2
10.11.6
13.2;13.7
13.2
13.2
13.2
13.2
13.2
13.2

verrekeningsmethode
aftrek "elders belast"
(-) en bronbelasting
(-) en nationaliteitsbeginsel
voorzichtigheidselement v.h gkg
zie ook: verteerbare inkomen
vrije tijd
zie ook: inkomensbegrip
(-) als inkomsten in natura
(-) van de huisvrouw
(-) en inkomensbegrip
vrijstellingsmethode:
zie voorkoming dubbele belasting
Weeldetarieven:
zie accijnzen
welvaartbeginsel (definitie)
zie belastingbeginselen
werknemersverzekeringen
KWL
herstructurering KWL
ZW
WW
WAO
ZFW
aanspraken ingevolge (-) :
zie omkeerregel
werknemersziektekostenverzekeringen
wetsontduiking:
zie fraus legis
winstbegrip
totale
jaar(-)

(-)

nominalistische (-)
realistische (-)
substantialistische (-)
winstrechten:
zie stamrechten
WIR
(-) en inflatiebestrijding
(-) en ondernemersfaciliteiten
woonplaatsland

13.2
13.2
13.2
13.6

7.3.3;10.4.6

7.3
7.5.4
9.3.9

6.4

8.13
8.13.1
8.13.1
8.13.2
8.13.3
8.13.4
8.13.5

10.3.12

10.4.5 t/m
10.4.8
10.4.5
10.4.6;10.4.7;
10.4.8
10.4.5
10.4.5
7.3.3;10.4.5

3.5

10.4.1;10.4.3
13.2

7.3.3

IJzeren-voorraadstelsel
zie : (substantialistisch) winstbegrip

7.3.3

Zaagtandeffect
- individuele huursubsidie

8.15.3;8.15.6
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studiefinanciering
retributieregeling voor gezinsverzorging
zelfstandigenaftrek
zie ook: verteerbare inkomen
(-) als ondernemersfaciliteit
ziektekosten
zie ook: buitengewone lasten
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8.15.4;8.15.6
8.15.5; 8.15.6
7.3.3
10.4.1;10.4.4
9.3.8;10.12.3
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