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Voorwoord

VOORWOORD

Na jaren van onderzoek, schrijven, schrappen en schikken, ligt er nu een proefschrift
over de keuze van de Nederlandse heffingsmethoden. Toen ik destijds begon aan mijn
promotieonderzoek, ging ik ervan uit dat een gedegen onderzoek naar de parlementaire
geschiedenis van de AWR voldoende zou zijn om antwoord te kunnen geven op de vraag
waarom bij tot nu toe ingevoerde van belastingen is gekozen voor een bepaalde heffingsmethode. Uiteindelijk bleek het veel ingewikkelder te zijn.
Mijn dank gaat uit naar iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd. In het bijzonder
wil ik Bart van Schaik, Monique Lavies, Thérèse van der Poel, Kors Kool en Lisette van der
Hel bedanken voor hun steun, onder andere om in aanmerking te komen voor de faciliteiten
voor buiten-promovendi bij de Belastingdienst. Deze faciliteiten en de uitstekende bibliotheekfaciliteiten van het Ministerie van Financiën hebben in belangrijke mate bijgedragen
aan het uiteindelijk realiseren van dit proefschrift.
Omdat tijdens het onderzoek al snel bleek dat het op basis van alleen de literatuur niet
mogelijk was de probleemstelling te beantwoorden, heb ik gesprekken gevoerd en interviews
afgenomen. Voor hun belangeloze medewerking ben ik veel dank verschuldigd aan Fred
Imhof, Jenny Thunnissen, Ben de Boer, Hans de Boer, Jeroen Lammers, Ruud Zuidgeest,
Peter Goossens, Edwin Visser en Theo Poolen.
Ook dank ik Ivo Krukkert. Leren van elkaars promotietrajecten onder het genot tijdens onze
etentjes was heel inspirerend en stimulerend. Ik kijk uit naar de toekomst en wie weet
vinden we nog een keer een onderwerp voor een gezamenlijke publicatie.
Grote dank en waardering heb ik voor de leden van de leescommissie die de tijd en moeite
hebben genomen om mijn proefschrift te lezen en te becommentariëren.
Voor mijn promotores schieten woorden eigenlijk tekort. Het was een voorrecht om door
jullie te worden begeleid. Diana, je kwam pas op een laat moment bij dit traject. Je invloed
op het proefschrift is niettemin heel groot geweest. Dat betreft in de eerste plaats de
structuur en opbouw van het boek. Je adviezen en wat je me allemaal hebt geleerd over
het formele belastingrecht, zal ik me altijd blijven herinneren. Hans, ons eerste gesprek
kan ik me nog goed herinneren. ’s Avonds laat stuiterden mijn gedachten nog alle kanten
op. Nu, achteraf, begrijp ik dat je toen al de basis hebt gelegd voor de vele manieren die
er zijn om naar het belastingrecht, en de keuze van de heffingsmethoden in het bijzonder,
te kijken. Dit betreft zowel een fiscaal inhoudelijke invalshoek, als een rechtshistorische,
beleidsmatige, internationale en (rechts)filosofische bril. Dankjewel voor alle begeleiding!
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Voorwoord

Voor de momenten waarop het goed was om afleiding te zoeken in lichamelijke inspanning, dank ik mijn teamgenoten van misschien niet het beste maar wel het gezelligste
veteranenteam: Vet B!
Gerrie Corino en Soraya van der Zouw, mijn paranimfen. Het aantal varianten van teksten
die jullie hebben gezien, heb ik niet bijgehouden. Maar jullie hebben me zonder morren
telkens weer van commentaar voorzien. Jullie zijn een belangrijke steun voor me geweest
bij het onderzoek en het schrijven van het boek.
Vanzelfsprekend bedank ik mijn familie en vrienden. Mijn goede vriend Anton Vermeij
bedank ik voor zijn steun en meeleven. Mijn schoonouders bedank ik voor de interesse die
jullie hadden in de totstandkoming van het boek. Mijn vader en moeder bedank ik voor
alle steun en belangstelling die jullie voor Jasper en mij hadden bij school, studie, werk
en privé. Zonder jullie was dit proefschrift er nooit gekomen.
Ten slotte het gezin. Lieke en Josha, dank voor jullie gezelligheid en vrolijkheid. Ik geniet
erg van de momenten en de gesprekken die we hebben en jullie te zien opgroeien. Carine,
volgens mij weet je niet beter dan dat ik bezig was met het schrijven van dit boek. Waar al
dat werk goed voor is geweest, kun je nu bewust meemaken. Dankjewel dat ik een foto van
jouw duim op de voorkant van dit proefschrift mocht plaatsen. Last but not least wil ik Eyke
bedanken voor je nuchterheid, enthousiasme, steun, aanmoedigingen en liefde tijdens het
schrijven. Ik hoop dat we nog lang veel plezier samen en met de kinderen mogen hebben.
Het onderzoek is afgesloten op 19 april 2019.
Heroen Roose
Amersfoort, april 2019
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Ruim een halve eeuw een pleidooi voor een andere heffingsmetho

1.1

HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1

Ruim een halve eeuw een pleidooi voor een andere heffingsmethode

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) signaleert al
enkele jaren dat het heffen van belasting over het inkomen in steeds meer landen, vooral
niet-Europese, plaatsvindt op basis van de principes van ‘self-assessment’. Dit houdt
volgens de OESO in dat niet langer alle of de meeste aangiften door belastingdienstmedewerkers worden onderzocht voordat aan belastingplichtigen een aanslag wordt opgelegd
(‘administrative assessment’).1 In de constatering van de OESO klinkt een soort aansporing
door aan andere landen om ook na te denken over een omzetting naar ‘self-assessment’.
Voor Nederland komt dit erop neer dat belastingen, waarbij de heffing en inning thans
plaatsvindt op basis van ‘heffing bij wege van aanslag’ (zoals de inkomstenbelasting en
de vennootschapsbelasting), zouden worden getransformeerd in belastingen op basis
van ‘heffing bij wege van voldoening op aangifte’. Anders gezegd: de ‘aanslagbelastingen’
zouden worden omgevormd tot ‘aangiftebelastingen’.
Een decennialange pleitbezorger voor een dergelijke omvorming in Nederland is de
Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VMHF). Op 25 mei
1962, tijdens een algemene vergadering van de Vereniging van Inspecteurs van 's Rijks
belastingen (een rechtsvoorganger van de VHMF), werpt de toenmalige voorzitter Van
Lanschot Hubrecht in zijn jaarrede de vraag op of de methode van aanslagregeling voor
de inkomsten-, vermogens- en vennootschapsbelasting in Nederland kon en mocht
worden bestendigd. In plaats daarvan stelt hij een systeem van heffing voor waarbij de
berekening en afdracht van belasting aan de belastingplichtige wordt overgelaten en
de Belastingdienst achteraf steekproefsgewijs controleert. Van Lanschot Hubrecht geeft
hierbij aan dat dit systeem in de Verenigde Staten voor de income tax al wordt toegepast.
Hij plaatste zijn vraag tegen de achtergrond van uitstroom van personeel, toename van
werk door bevolkingsaanwas en stijgende welvaart en de achterstand in het werk bij de
Nederlandse Belastingdienst.2 Op 16 oktober 1952, ruim negen jaar voor de jaarrede van
Van Lanschot Hubrecht, wees Doedens er in zijn rede ter gelegenheid van de dies natalis
van de Rijksbelastingacademie al op dat voor de wijze van heffen kan worden geleerd van
de werkwijze in andere landen.3, 4 Doedens was vooral van mening dat de betaling van
1
2
3
4

OECD, 2015, p. 308; en OECD, 2013, p. 303.
Utrechtsch Nieuwsblad 26 mei 1962, p. 3.
Van der Poel, 1952; zie ook Lokin, 2006, p. 42-45.
Doedens was enkele maanden daarvoor tot hoogleraar aan de universiteit van Groningen benoemd.
Tot dat moment was hij onder andere als docent werkzaam geweest aan de Rijksbelastingacademie.

1
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1.1

Hoofdstuk 1 / Inleiding

belasting zoveel mogelijk (zowel qua tijdstip als qua moment) zou moeten aansluiten bij
de stroom van inkomsten die aan een belastingplichtige toevloeit5:
“Of ons systeem, dan wel de alom in het buitenland toegepaste spontane vooruitbetalingen de
voorkeur verdienen, waag ik niet te beoordelen. Een onderzoek naar de practische ervaringen
in het buitenland opgedaan, moet hier aan het vellen van een oordeel vooraf gaan.
(…)
Het voorgaande ten slotte samenvattende kan worden geconcludeerd, dat de heffing van
de inkomstenbelasting op de grondslag “pay-as-you-go” voor de werknemers en de gepensioneerden welhaast zo dicht mogelijk is bereikt. Voor de zelfstandigen zijn wij aanzienlijk
verder van het doel, doch voor deze groep kunnen nog verschillende verbeteringen worden
overwogen, waarbij ook de buiten ons land gekozen oplossingen leerrijk zijn. Een zekere
differentiatie tussen de belastingplichtigen naar gelang van het bedrag dat zij hebben op te
brengen, met voor de “grootste” belastingplichtige een bepaalde verschuiving van accent
naar de voorlopige aanslagen, in dier voege dat daaraan wat meer aandacht worde besteed
dan tot dusver, lijkt gerechtvaardigd.” 6, 7

In de ruim vijftig jaar na de jaarrede in 1962 heeft de inspecteursvereniging drie voorstellen
gepubliceerd, waarin ze pleit voor een omzetting van de heffingsmethode van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting. Het eerste verscheen in 1964.8, 9 Het tweede dateert
van 1995.10 En het laatste voorstel is gepubliceerd in 2012.11 Ook heeft de Vereniging van
Adjunct-inspecteurs van ’s Rijks belastingen in 1990 een symposium georganiseerd over
“de invoering van een systeem van afdoening op aangifte”.12 Naar aanleiding hiervan is
een themanummer van het Weekblad voor Fiscaal Recht verschenen (WFR 1990/5923)
waarin de bijdragen van de sprekers op dit symposium zijn opgenomen en dat ook een

5

6
7

8
9

10
11
12

De in dat verband vaak gebruikte begrippen ‘pay as you go’ (PAYG) en ‘pay as you earn’ (PAYE)
betekenen feitelijk hetzelfde. Het is een systematiek voor belastingplichtigen om het door hen
(verwachte) verschuldigde bedrag in termijnen te (laten) voldoen. De term PAYE wordt onder
andere in het Verenigd Koninkrijk gebruikt (ingevoerd in 1944) en PAYG onder andere in de
Verenigde Staten en Australië. Zie onder andere: Lymer & Oats, 2010, p. 16; https://en.wikipedia.
org/wiki/Pay-as-you-go_tax; en https://www.irs.gov/taxtopics/tc306.html.
Doedens, 1952.
Uit het verslag van de forumdiscussie van het symposium van de Vereniging van Adjunct-inspecteurs
in 1990 (hierna), blijkt dat Reugebrink in zijn opening verwijst naar deze diesrede (zie Stevens,
1990, p. 1072). Reugebrink is van mening dat Doedens in de rede de heffingstechniek van pay as
you go al verdedigde. Ik deel deze opvatting van Reugebrink niet. Doedens heeft – zo blijkt ook
uit het citaat – namelijk expliciet gesteld dat hij geen voorkeur wil uitspreken voor een andere
wijze van heffen zonder dat daar vooraf onderzoek naar is gedaan.
Jansma, 1965, p. 527 e.v.
Dit voorstel is opgesteld door een commissie die onder leiding stond van de in 2015 overleden
Reuvers. Door Happé wordt hij aangeduid als iemand die zijn hele leven een pleitbezorger is
geweest van de visie om de heffingsmethode van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting
om te zetten naar voldoening op aangifte. Zie Happé, 2015, p. 63.
VHMF, Voldoening op aangifte, 1995. Het rapport is uitgebracht door een commissie die onder
leiding stond van J.W. van der Voort (op dat moment medewerker van de Belastingdienst).
VHMF, 2012, p. 5 en 6; en zie ook Rutten, 2013, p. 418 e.v.
Op 1 mei 1991 fuseerde de Vereniging van Adjunct-inspecteurs van ’s Rijks belastingen met de
toenmalige Vereniging van inspecteurs van ’s Rijks belastingen. In 1993 fuseerden de Vereniging
van Inspecteurs van 's Rijksbelastingen, de Koninklijke Broederschap van Ontvangers en de
Vereniging van Overheidsaccountants tot de VHMF.

2
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verslag bevat van de forumdiscussie.13 In paragraaf 6.3.2 van dit proefschrift bespreek ik
een relevant deel van deze bijdragen.
1.2

Een pleidooi, gebaseerd op drie veronderstellingen

Uit de verschillende in paragraaf 1.1 genoemde voorstellen maak ik op dat aan de voorkeur
van de inspecteursvereniging, om de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting om
te zetten naar aangiftebelastingen, drie veronderstellingen ten grondslag liggen die niet
expliciet worden gemaakt. Overigens geldt dat niet alleen voor de inspecteursvereniging,
ook bij de OESO (die een beweging naar ‘self-assessment’ signaleert) blijkt dat het geval.
Hieronder zet ik de veronderstellingen uiteen.
De eerste veronderstelling is dat de heffingsmethoden elkaars tegenpolen zijn, waardoor
er een keuze moet worden gemaakt tussen de ene of de andere. Dat klopt wanneer wordt
uitgegaan van omschrijvingen als deze:
●● Bij een aanslagbelasting stelt de inspecteur de belastingschuld vast. Bij een aangiftebelasting berekent de belastingplichtige zelf hoe hoog de belastingschuld is.14
●● Bij een aanslagbelasting berekent de Belastingdienst hoeveel belasting de belastingplichtige is verschuldigd. Bij een aangiftebelasting berekent de belastingplichtige zelf
hoeveel belasting hij moet betalen.15
●● Bij een aanslagbelasting ligt de verantwoordelijkheid voor de berekening van de
belasting bij de inspecteur. Bij een aangiftebelasting ligt de verantwoordelijkheid voor
de berekening van de belasting bij de belastingplichtige.16
De vraag is echter of deze omschrijvingen, en daarmee het beeld van tegenpolen, wel juist
zijn. Wat houdt het verschil in verantwoordelijkheid bijvoorbeeld in? Betekent dit dat in
het geval van een aanslagbelasting de belastingplichtige geen enkele verantwoordelijkheid
heeft ten aanzien van het formaliseren van de belastingschuld? Of ligt een en ander
genuanceerder en heeft de belastingplichtige wel degelijk enige verantwoordelijkheid?
Ik wijs ik er bovendien op dat de omschrijvingen uitgaan van een soort onveranderlijke
grootheden. Dat zou inhouden dat de verantwoordelijkheidsverdeling sinds de invoering
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) niet is veranderd. En in hoeverre
klopt het beeld nog dat enkel bij een aangiftebelasting de belasting- of inhoudingsplichtige
uitrekent hoeveel belasting hij is verschuldigd? Met de huidige aangifteprogrammatuur voor
de inkomstenbelasting kunnen partners bepaalde inkomensbestanddelen tegenwoordig
net zo lang verdelen tot hun gezamenlijke bedrag aan belasting zo laag mogelijk is.

13
14
15

16

De sprekers waren: prof. mr. H.J. Hofstra, mr. M. Romyn, prof. dr. L.G.M. Stevens, C.L.W. van Slobbe
RA en mr. F.W. Imhof.
Zie bijvoorbeeld Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Belastingaangifte_(Nederland)).
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangif
te_betalen_en_toezicht/aangifte_doen/aangifte_doen_belastingen_en_premies_betalen/aanslag
belastingen/ en http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/
zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/aangifte_doen/aangifte_doen_belastingen_en_premies_be
talen/aangiftebelastingen_u_berekent_zelf_hoeveel_belasting_u_moet_betalen.
http://www.taxence.nl/aanslagbelasting.44929.lynkx en http://www.taxence.nl/aangiftebelas
ting.44913.lynkx.

3

Heffingsmethoden_PL_V2.3.indd 3

9-5-2019 14:38:06

1.3

Hoofdstuk 1 / Inleiding

De tweede veronderstelling is dat de Nederlandse heffingsmethoden kunnen worden
vereenzelvigd met de heffingstechnieken die in het buitenland worden toegepast. De Nederlandse voldoening op aangifte en afdracht op aangifte worden daarbij als een equivalent
gezien van het Duitse “Selbstbesteuerung” of het Engelse “selfassessment”.17 Daarnaast
ligt in deze veronderstelling de opvatting besloten dat er wereldwijd sprake is van twee
universele heffingstechnieken. In de fiscale literatuur worden deze vaak aangeduid als
enerzijds ‘self-assessment’ en anderzijds 'direct assessment’ of ‘administrative assessment’.
De vraag is of die vermeende universaliteit daadwerkelijk bestaat.
De derde veronderstelling is dat altijd duidelijk is op grond van welke factoren de heffingsmethode moet worden gekozen. De argumenten die de inspecteursvereniging aandraagt,
hebben (mede vanuit haar rol als de belangenbehartiger van de (hoger opgeleide) belastingambtenaren en de Belastingdienst in algemene zin) vooral betrekking op het wegvallen
van de wettelijk verplichte aanslagregeling en daarmee het vergroten van de efficiency van
de Belastingdienst. Daarnaast wil zij de correctiemogelijkheden vergroten om eventuele
fouten in aanslagen gemakkelijker te kunnen herstellen. Dit roept de vraag op welke
factoren relevant zijn bij het maken van een keuze ten aanzien van de heffingsmethoden.
Zijn dat vooral factoren ten gunste van de uitvoering door de Belastingdienst of zijn er
ook andere relevante factoren?
Het vergt nader onderzoek om vast te kunnen stellen of en in hoeverre bovenstaande
veronderstellingen juist zijn.
1.3

Een eerste verkenning van het onderzoeksterrein

Uit een eerste verkenning blijkt echter dat het antwoord niet zomaar is te vinden. In de
parlementaire stukken van de AWR heeft de fiscale wetgever niet geëxpliciteerd in welke
gevallen moet worden gekozen voor een aanslag- dan wel voor een aangiftebelasting. Verder
is er met betrekking tot de heffingsmethoden in de Nederlandse fiscale literatuur vooral
aandacht voor de toepassing van relevante wettelijke bepalingen in individuele gevallen (het
doen van aangifte, opleggen van aanslagen en boeten, het wel of niet kunnen navorderen en
naheffen). Aan het waarom van verschillende heffingsmethoden, een vergelijking daartussen, welke ontwikkelingen zich in de tijd hebben voorgedaan en hoe een keuze tussen de
heffingsmethode moet worden gemaakt, wordt daarentegen nauwelijks aandacht besteed.18
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is de keuze van de heffingsmethode bijvoorbeeld in geen
van de sinds 1925 uitgebrachte Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap
onderwerp van onderzoek geweest.19 Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de
inspecteursvereniging is er in 1935 wel een gedenkboek uitgebracht waarin Den Hartog het
vraagstuk rondom de wijze waarop belasting wordt geheven licht aanstipt. Hij richt zich
echter vooral op de positie van de aangifte binnen de verschillende heffingstechnieken en
17
18
19

Jansma, 1965, p. 527 e.v.
Zie ook de kritiek van Pieterse die stelt dat belastingwetenschappers niet zijn opgeleid om buiten
de grenzen van de “casuïstiek en techniek” te opereren. In: Pieterse, 2015, p. 57.
De Vereniging voor Belastingwetenschap is opgericht in 1925. Schuttevâer stelt dat het oprichtingsmoment van deze vereniging min of meer samenvalt met het tot ontwikkeling komen van
de belastingwetenschap in Nederland. Zie Schuttevâer, 1975, p. 5-10.
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niet zozeer op de vraag in welke gevallen welke techniek moet worden gekozen. Toch valt
er tussen de regels door te lezen dat Den Hartog van mening is dat daar waar het feiten
betreft die eenvoudig kunnen worden gecontroleerd, de belastingplichtige die feiten met
behulp van een zogenoemde eigen aangifte (zie meer hierover in paragrafen 2.2.1 en 2.3.1)
kan aangeven bij de inspecteur. Daar waar het om moeilijker controleerbare gegevens gaat,
heeft die eigen aangifte in zijn ogen minder waarde. Den Hartog noemt in dat verband
de toenmalige directe belastingen als voorbeeld. Daar was het de rol van de inspecteur
om een inkomen of een vermogen – en daarmee een aanslag – vast te stellen. Echter, ook
daar is de inspecteur vaak aangewezen op de informatie die de belastingplichtige hem in
de aangifte verschaft, ondanks dat menigeen weet – zo stelt Den Hartog – dat daar in de
praktijk het nodige aan schort. In dat geval neemt het belang toe van een goed opgeleid
ambtenarenapparaat, dat ook bekend is met de situatie van de belastingplichtigen.20
In hun driedelige handboek ‘Het Belastingrecht. Zijn Grondslagen En Ontwikkelingen’
komen Adriani en Van Hoorn tot de conclusie dat achter de toenmalige groepering van
de belastingen naar hun heffingstechnieken (‘directe’ en ‘indirecte’ belastingen) geen
uitgebreide gedachte zit.21 Deze wijze van groepering duidt De Vries aan als een indeling
naar het juridisch-administratieve criterium der heffingstechniek.22 Scheltens spreekt
over een “onderscheiding (welke) weliswaar aanvankelijk grotendeels samenviel met
de overeenkomstige economische onderscheiding, maar niettemin alleen een administratiefrechtelijke onderscheiding was.”23 Evenals Den Hartog stellen ook Hofstra en
Feteris dat vooral de ingewikkeldheid van de belastingwet en de deskundigheid van de
belastingplichtigen bepalend zijn voor de keuze van de heffingsmethode. Als het formaliseren van de belastingschuld een zo ingewikkelde zaak wordt dat dit onmogelijk door de
belastingplichtige zelf kan, moet dit in hun ogen door belastingambtenaren plaatsvinden.
Dit is onder andere ook het geval als de bedragen waarom het gaat te hoog worden om
op een juiste formalisering daarvan door de belastingschuldige te kunnen vertrouwen. In
dat geval kan volgens Hofstra en Feteris niet worden volstaan met formalisering door de
belastingplichtige zelf en toezicht achteraf door de Belastingdienst.24 De keuze voor een
aanslagbelasting, met toezicht vooraf (op het moment van het vaststellen van de aanslag),
ligt dan in hun ogen meer voor de hand.
In Nederland heft niet alleen de Rijksoverheid belastingen, ook de decentrale overheden
(gemeenten, provincies en waterschappen) doen dat. Deze belastingen kennen eveneens
een heffingsmethode. Voor de decentrale belastingen geldt dat ze kunnen worden geheven

20
21
22
23
24

Den Hartog, 1935, p. 81 en 83.
Adriani & Van Hoorn, 1954, p. 145.
De Vries, 1970, p. 75.
Scheltens, 1970, p. 70.
Hofstra, 1974, p. 200-201; Feteris, 2005, p. 9-31.
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bij wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of op andere wijze.25 Heffing bij
wege van afdracht op aangifte is niet toegestaan.26 Vanwege de administratieve last die
afdracht op aangifte met zich meebrengt voor de inhoudingsplichtige (een derde) heeft
de wetgever het niet nodig geacht deze heffingsmethode ter beschikking te stellen voor
de decentrale overheden.27 Ook voor de door decentrale overheden geheven belastingen
geldt dat ik geen handboeken of andere bronnen heb kunnen vinden die zich specifiek
richten op de toegepaste heffingsmethoden. Enkel bij de behandeling van specifieke
belastingen komt de heffingsmethode in het voorbijgaan aan de orde. Daarbij wordt voor
een belangrijk deel verwezen naar literatuur of jurisprudentie die vooral betrekking heeft
op de rijksbelastingen.
Er is mij echter niet gebleken van onderzoek naar de onderlinge vergelijkbaarheid van de
buitenlandse heffingstechnieken met de Nederlandse aangifte- en aanslagbelastingen.
Van der Hel gaat er in haar proefschrift echter wel van uit dat de begrippen aangiftebelasting en self-assessment enerzijds en aanslagbelastingen en administrative of direct
assessment anderzijds synoniemen zijn.28 De Vereniging van Adjunct-inspecteurs van ’s
Rijks belastingen gaat er in haar symposium in juni 1990 ook van uit dat de Amerikaanse
techniek van self-assessment vergelijkbaar is met wat in Nederland wordt aangeduid als
een aangiftebelasting.29
Het bovenstaande maakt duidelijk dat er na een eerste verkenning er alles behalve een
duidelijk antwoord mogelijk is op de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de
opvattingen van de inspecteursvereniging. Daar komt bij dat er in Nederland ten aanzien
van de keuze en vormgeving van de heffingsmethoden sprake is van een behoorlijk
braakliggend onderzoeksterrein. Vanuit de belastingwetenschap kan er daardoor slechts
in beperkte mate een onderbouwde bijdrage worden geleverd aan vraagstukken die
verband houden met de keuze tussen de ene of de andere heffingsmethode of specifieke
aanpassingen binnen een heffingsmethode.
1.4

Relevantie van het onderzoek

Een eerste reden om onderzoek te verrichten naar de heffingsmethoden is de constatering
dat er naar dit onderwerp nauwelijks onderzoek is gedaan. Behalve het jarenlange pleidooi
van de inspecteursvereniging om aanslagbelastingen om te zetten naar aangiftebelastingen,
doen zich momenteel ook een aantal andere relevante ontwikkelingen voor. In het kader
25

26
27
28
29

De heffing op andere wijze is in feite een verzamelnaam voor een relatief vormvrij systeem bij
uitsluitend lokale heffingen. Het wordt vooral gebruikt bij vrij eenvoudige heffingen zoals leges en
rechten. De manier waarop de heffing in dat geval concreet plaatsvindt, wordt meestal omschreven
in de desbetreffende verordening of de toelichting daarop. Omdat deze heffingsmethode niet is
opgenomen in de AWR, wordt deze voor de toepassing van de AWR en Invorderingswet aangemerkt
als heffing bij wege van aanslag. De daaraan gekoppelde bevoegdheden en verplichtingen worden
daarmee van toepassing verklaard op de lokale belastingambtenaar en belastingplichtige. Zie:
Van der Burg e.a., 2011, p. 506.
Zie artikel 233 Gemeentewet, artikel 227c Provinciewet en artikel 125 Waterschapswet.
Feteris, 2005, p. 160.
Van der Hel-van Dijk, 2009, p. 150-152.
Naar aanleiding van dit symposium is het themanummer WFR 1990/5923 verschenen met daarin
onder andere de schriftelijke bijdragen van verschillende sprekers.
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van het – binnenkort formeel in te trekken30 – voorstel Wet vereenvoudiging formeel
verkeer Belastingdienst heeft de staatssecretaris van Financiën namelijk aangekondigd een
onderzoek in te willen stellen naar de omvorming van de vennootschapsbelasting van een
aanslag- naar een aangiftebelasting.31 In het voorjaar van 2015 heeft de staatssecretaris op
een symposium van de VHMF ook geopperd dat de inkomstenbelasting van een aanslagnaar een aangiftebelasting wordt omgezet. Dit is ook te lezen in de aanbiedingsbrief bij
de zogenoemde Investeringsagenda Belastingdienst32
“Op termijn zou de inkomstenbelasting karakteristieken kunnen krijgen van een aangiftebelasting, in plaats van de aanslagbelasting die het nu is.”33

De staatssecretaris lijkt zelfs nog een stap verder te willen gaan. In de investeringsagenda
schrijft hij namelijk:
“Als voorbeeld voor de inkomstenbelasting valt te denken aan een systeem dat voor alle
belastingmiddelen zo veel mogelijk gelijk kan zijn, bijvoorbeeld qua correctiemogelijkheden.”34

Hierin klinkt een streven in door om in de toekomst geen onderscheid meer te maken tussen
aanslag- en aanslagbelastingen.35 In min of meer dezelfde lijn heeft Poolen op de 25e editie
van het Maastrichts Fiscaal Symposium (november 2015) voor 2020 een beeld geschetst
van een belastingstelsel waarin er geen aanslagbelastingen meer zijn.36 Daarnaast spelen
er met enige regelmaat vraagstukken op het vlak van de navorderingsvereisten. In 2010
heeft dat geleid tot de invoering van artikel 16, lid 2, onderdeel c, AWR. In deze bepaling
is navordering mogelijk gemaakt voor de gevallen waarin te weinig belasting is geheven
doordat ten gevolge van een fout een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of tot
een te laag bedrag is vastgesteld, hetgeen de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar is
(een zogenoemde redelijkerwijs kenbare fout).
Een andere reden om onderzoek te doen naar de heffingsmethoden is dat dit samen met
het belastingsubject, het belastingobject en het tarief een basaal onderdeel vormt van
een belastingwet.37 De huidige heffingsmethoden zijn vastgelegd in de AWR. Naast een
aantal algemeen geldende bepalingen over de aangifte (artikelen 6 tot en met 10 AWR;
hoofdstuk II AWR), betreft dit ook een aantal specifieke bepalingen. Voor heffing bij wege
30

31
32
33
34
35
36
37

Bij brief van 16 oktober 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën laten weten dat het wetsvoorstel is ingetrokken; Kamerstukken II 2018/19, 33 714, nr. 8. In een eerdere brief uit mei
2017 van de staatssecretaris van Financiën is te lezen dat de implementatie van dit wetsvoorstel
grote investeringen met zich meebrengt en het gaat gepaard met complexiteit op het gebied
van informatietechnologie. Bovendien zou het implementatietraject jaren in beslag nemen. De
staatssecretaris concludeert op basis daarvan dat het wetsvoorstel achterhaald is en hij acht het
wetsvoorstel daarom niet meer nodig. Zie Kamerstukken II 2016/17, 34 550 IX, nr. 24, p. 2.
Kamerstukken II 2012/13, 33 714, nr. 3, p. 15.
Ministerie van Financiën, 2015.
Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 236, p. 6.
Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 236, bijlage 515269, p. 11.
Onduidelijk is of deze ambitie nog overeind staat binnen de beheerste vernieuwing van de
Belastingdienst die de staatssecretaris van Financiën thans voor staat. De laatste brief bevat
daarover geen informatie. Kamerstukken II 2017/18, 31 066, nr. 403.
Van Tilburg, 2016.
Stevens, 1990, p. 1053-1061.
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van aanslag zijn dat de artikelen 11 tot en met 18a AWR (hoofdstuk III) en voor heffing
van belasting bij wege van voldoening of afdracht op aangifte gaat het om de artikelen
19 en 20 AWR (hoofdstuk IV). Daarnaast werkt de heffingsmethode ook door naar de van
toepassing zijnde artikelen met betrekking tot de aard en de hoogte van een eventueel op
te leggen bestuurlijke boete (artikel 67a tot en met 67q AWR; hoofdstuk VIIIA AWR). Elke
Nederlandse belastingwet bevat een artikel dat bepaalt op welke wijze de desbetreffende
belasting wordt geheven. Die bepaling leidt tot de toepassing van de hiervoor genoemde
wetsartikelen in de AWR met betrekking tot de van toepassing zijnde heffingsmethode.
Meer kennis over het onderscheid, de wijze waarop tussen de heffingsmethoden een keuze
wordt gemaakt en de ontwikkeling van de heffingsmethoden acht ik om die reden van
belang voor de fiscale wetenschap.
Naast een fiscaalwetenschappelijke relevantie is er ook een maatschappelijke relevantie
om een onderzoek te doen naar dit onderwerp. Via de heffingsmethode komt namelijk
een bepaalde (rechts)betrekking tussen de overheid (Belastingdienst/inspecteur) en de
belastingplichtige of inhoudingsplichtige (hierna aangeduid als belastingplichtige) tot
uitdrukking. Bij dit laatste moet vooral worden gedacht aan een verschil in de mate van
rechtsbescherming. Daar komt bij een toenemende mate van rechtsonzekerheid als gevolg
van steeds meer navorderingsmogelijkheden voor de Belastingdienst. Afhankelijk van de
situatie weet een belastingplichtige gedurende 2, 5 of 12 jaar niet waar hij aan toe is. De
heffingsmethode heeft ook invloed op de rechtshandhaving (de rechtsgelijkheid tussen belastingplichtigen, de administratieve lasten voor belastingplichtigen en de uitvoeringslasten
voor de Belastingdienst). Maatschappelijke opvattingen over hoe de verantwoordelijkheden
tussen overheid (Belastingdienst) en belastingplichtigen moeten worden verdeeld, hebben
uiteindelijk invloed op het keuzevraagstuk rondom de heffingsmethoden.
1.5

Probleemstelling

Bij een onderzoek naar de heffingsmethoden is het vooral bij rijksbelastingen van belang
om rekening te houden met het feit dat zowel de keuze voor een heffingsmethode (zowel
bij invoering als een latere omzetting) als de vormgeving daarvan de resultante is van een
beleidspolitiek afwegingsproces. Naast uitvoerings- en fiscaalwetenschappelijke analyses
spelen daarbij onder andere ook maatschappelijke opvattingen (over de verhouding
tussen belastingplichtige en Belastingdienst), technologische, financiële en personele
overwegingen en (uitruil van) politieke belangen en voorkeuren een rol.38 Dit proces laat
zich niet voorschrijven vanuit een wetenschappelijk perspectief. Wel is het mogelijk om een
onderzoek te doen naar de factoren die in acht moeten worden genomen bij keuzes tussen
heffingsmethoden en bij de vormgeving van die heffingsmethoden. Dit komt neer op het
ontwikkelen van een theoretisch afwegingskader. Een dergelijk kader draagt er aan bij dat
toekomstige keuzes en aanpassingen op een meer systematische manier tot stand komen.
Daarnaast vergroot dit het inzicht in de afwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Dat
leidt uiteindelijk tot een verbetering van het fiscale wetgevingsproces en daarmee tot een
hogere kwaliteit van de fiscale wetgeving.39 Ook voor rechters is het in voorkomende gevallen
38
39

Stevens & Lejour, 2016, p. 56, zie ook Boer, 2017, p. 30.
Gribnau, 2010, p. 1-6, en Gribnau & Lubbers, 2010, paragraaf 2 in het bijzonder.
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van belang om na te kunnen gaan hoe de fiscale wetgever tot zijn keuze(s) is gekomen
(zoals bijvoorbeeld bij de vraag wat de grenzen zijn van de navorderingsmogelijkheden
van de fiscus40). Om die reden heb ik de volgende probleemstelling geformuleerd:
Welke factoren dienen de keuze en vormgeving van de heffingsmethoden bij rijksbelastingen
te bepalen?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag onderscheid ik een aantal onderzoeksvragen
en bijbehorende deelvragen. Zoals ik in de paragrafen 1.2 en 1.3 heb laten zien, is er ten
aanzien van de heffingsmethoden sprake van een aantal impliciete veronderstellingen.
Er zijn echter geen voorgaande onderzoeken waar gebruik van kan worden gemaakt om
aan te tonen of en in hoeverre die veronderstellingen inhoudelijk juist zijn. Dit proefschrift richt zich daarom in eerste aanleg op het in kaart brengen van het ontstaan van
de heffingsmethoden, een onderzoek naar onderlinge verschillen en het duiden van
relevante ontwikkelingen. De verschillende onderzoeksvragen bijbehorende deelvragen
zijn daardoor voor het merendeel eerst beschrijvend en vergelijkend van aard. Na deze
inventarisatie ga ik over naar het normatieve deel van het onderzoek. Dit richt zich op
de uiteindelijk te beantwoorden vraag welke factoren bepalend moeten zijn bij de keuze
tussen de heffingsmethoden en de aanzet tot een afwegingskader ter ondersteuning van
deze keuzes. Dit afwegingskader bevat de bij die keuze in acht te nemen factoren en is in
die zin prescriptief.
Qua volgorde van onderzoeksvragen heb ik er daarom voor gekozen om te beginnen met
het historische deel van het onderzoek. Dit beschrijft het ontstaan van de heffingsmethoden in Nederland. Daarna ga ik over naar de situatie nu en onderzoek ik of sprake is van
tegenpolen. Dat doe ik aan de hand van een vergelijking op een aantal kernelementen.
Ook onderzoek ik of zich binnen die kernelementen ontwikkelingen hebben voorgedaan.
Met behulp van de onderzoeksresultaten is het mogelijk een beperkt rechtsvergelijkend
onderzoek uit te voeren naar de vraag in hoeverre de Nederlandse heffingsmethoden
overeenkomen met de methoden zoals die in andere landen worden toegepast. Al deze
kennis ondersteunt de beantwoording van de laatste vraag, welke factoren een rol
moeten spelen bij de keuze van een heffingsmethode bij invoering van een belasting
(initiële keuze) als bij een latere omzetting.41 Daarvoor onderzoek ik zowel keuzes die
in Nederland zijn gemaakt als keuzes in het buitenland. Ten slotte is het met behulp
van de verzamelde informatie uit de deelonderzoeken mogelijk om een afwegingskader te ontwerpen. De onderzoeksvragen en deelvragen die ik onderscheid, zijn:
1. Hoe zijn de verschillende heffingsmethoden in Nederland tot ontwikkeling gekomen?
2. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse heffingsmethoden?
3. Waarin verschillen de Nederlandse heffingsmethoden van elkaar?

40
41

Deze vraag is nadrukkelijk aan de orde geweest in Hoge Raad 7 december 2007,
ECLI:NL:HR:2007:BA9393, BNB 2008/178. De inhoudelijke bespreking van dit arrest komt aan
bod in paragraaf 4.2.2.
Een voorstel tot een latere omzetting zou de uitkomst kunnen zijn van de derde levensfase van een
wet: de evaluatiefase. Zie in dat verband Gribnau & Lubbers, 2010, paragraaf 2.3 in het bijzonder.
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4. Welke heffingstechnieken worden er globaal in andere landen toegepast?
● Welke heffingstechnieken worden er in andere landen toegepast?
● Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen die heffingstechnieken?
● In hoeverre zijn die elders toegepaste heffingstechnieken te vergelijken met de in
Nederland toegepaste heffingsmethoden?
5. Hoe worden initiële keuzes voor heffingsmethoden gemaakt?
● Hoe gebeurt dat bij rijksbelastingen?
● Hoe gebeurt dat bij decentrale belastingen?
6. Hoe worden keuzes voor latere omzettingen gemaakt?
● Hoe gebeurt dat bij rijksbelastingen?
● Hoe gebeurt dat bij decentrale belastingen?
● Hoe gebeurt dat in het buitenland?
7. Hoe zou een afwegingskader ter ondersteuning van toekomstige keuzes van heffingsmethoden (initiële en omzettingen) eruit kunnen zien?
1.6

Terminologie en afbakening

1.6.1

Terminologie

Voor de wijze waarop belasting wordt geheven, worden in de Nederlandse fiscale literatuur
verschillende begrippen gehanteerd. Naast heffingsmethode zijn dit heffingstechniek of
heffingssysteem. Behalve om tot uitdrukking te brengen hoe een belasting wordt geheven,
worden de begrippen heffingstechniek of heffingssysteem ook in een andere context gebruikt.
De term heffingstechniek wordt door bijvoorbeeld Visser ook gebruikt om te duiden of
belastingen naar draagkracht worden geheven en welke persoonlijke omstandigheden
daarbij een rol spelen.42 Verder schrijft Spaanstra dat het zogenoemde realisatie-principe
– het beginsel van de minste pijn – noodzakelijk voortvloeit uit de heffingstechniek en de
heffingspsychologie.43 We zien hier dat de term heffingstechniek op verschillende wijzen
wordt gebruikt.
Ook het begrip heffingssysteem kent enkele van dergelijke voorbeelden. Zo duiden Van Hilten
en Boender het oorspronglandbeginsel en het bestemmingslandbeginsel (als uitgangspunt
bij grensoverschrijdende diensten van business to business) aan als heffingssysteem voor
de omzetbelasting.44 Kavelaars spreekt over heffingssysteem in het kader van de manier
van heffing van premies werknemersverzekeringen (op dag- of jaarbasis).45 Van Dijck en
Meussen hanteren de term heffingssysteem als moment (van levering van het goed of
toezegging van het voordeel) waarop de waarde van een vermogensbestanddeel moet
worden bepaald.46 Als laatste voorbeeld wijs ik nog op Van Houte die de heffing over de
som van de toegevoegde waarden in de schakels van ondernemers als het heffingssysteem
van de omzetbelasting noemt.47
42
43
44
45
46
47

Visser, 1954.
Spaanstra, 1963.
Van Hilten & Boender, 2010, p. 25.
Kavelaars, 2000.
Van Dijck & Meussen, 2004, p. 68.
Van Houte, 2009, p. 129.
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Vanwege het gebruik van de overige begrippen in een ander verband, geef ik de voorkeur
aan het begrip heffingsmethode. Dit begrip wordt in de fiscale literatuur namelijk enkel
gebruikt in de context van waar dit onderzoek zich op richt: de wijze waarop een belasting
wordt geheven. Een bijkomende reden is dat een heffingsmethode in mijn ogen het beste
tot uitdrukking brengt dat het draait om het op een bepaalde weldoordachte manier
heffen van een belasting. Van Dale omschrijft het woord methode ook als een “vaste,
weldoordachte werkwijze om een bepaald doel te bereiken” en een systeem als “het geheel
van handelingen die dienen om een gesteld doel te bereiken”.
Hoewel ik de voorkeur heb voor het gebruik van het begrip heffingsmethode, leidt strikt
gebruik hiervan op bepaalde punten in dit proefschrift tot verwarring. Dit is onder andere
het geval in het deelonderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de heffingsmethoden
(hoofdstuk 2). Daarin bespreek ik zowel de huidige heffingsmethoden als hun ‘voorgangers’.
Om te benadrukken in welk geval ik het heb over het heden of het verleden, gebruik
ik ‘heffingsmethoden’ voor de periode vanaf de invoering van de AWR. In de daaraan
voorafgaande periode spreek ik over ‘heffingstechnieken’. Het risico op begripsverwarring
is ook aan de orde in het deelonderzoek waarin ik de Nederlandse heffingsmethoden
vergelijk met de in het buitenland toegepaste methoden (hoofdstuk 5). Om het voor de
lezer zo overzichtelijk mogelijk te houden over welke methoden ik het op dat moment
heb, gebruik ik voor de Nederlandse situatie het begrip heffingsmethode en in het geval
van het buitenland de term heffingstechnieken.
In de fiscale wereld worden begrippen als toezicht, handhaving en controle vaak door elkaar
gebruikt. De laatste jaren had de Belastingdienst een voorkeur voor het begrip handhaving. Dit omvatte zowel ‘preventieve instrumenten’ (zoals voorlichting, dienstverlening
en afspraken vooraf) als ‘repressieve instrumenten’ (controles, aanslagregeling, boeten,
invordering en opsporingsacties).48 Daarbij valt nog op te merken dat sommige van deze
instrumenten ook nog andere benamingen kennen. Zo worden controles bijvoorbeeld
ook wel aangeduid als boekenonderzoeken49 of veldtoetsen. En aanslagregeling staat ook
wel bekend als heffing, kantoortoets of uitworpbehandeling.50 In de in 2018 verschenen
Handhavingsbrief heeft de Belastingdienst een voorkeur voor het gebruik van het begrip
toezicht. Dit komt namelijk 59 keer voor, terwijl “handhaving” nog slechts 8 keer voorkomt.
In 2001 is toezicht in de ‘Kaderstellende visie op toezicht’ gedefinieerd als “het verzamelen
van de informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde
eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding
daarvan interveniëren”.51 In dit proefschrift zal ik zoveel mogelijk gebruik maken van het
begrip toezicht. Een belangrijk deel van de vraag of de aanslagbelastingen moet worden
omgezet naar aangiftebelastingen houdt namelijk verband met de correctiemogelijkheden
voor de Belastingdienst. De definitie van toezicht in de Kaderstellende visie, het (kunnen)
interveniëren, sluit hier goed bij aan.52 Een extra reden voor deze keuze is dat dit begrip
48
49
50
51
52

Zie Gribnau, 2013, p. 122.
Een beoordeling van de (groot)boeken die een belastingplichtige bijhoudt (een boekhouding);
zie: Den Hartog, 1935, p. 84.
Zie ook Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 245, p. 8.
Kamerstukken II 2000/01, 27 831, nr. 1, p. 7.
Zie ook Snippe, 2019, paragraaf 2.2.
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ook past bij het huidige door de Belastingdienst gehanteerde begrippenkader. Onder
correctiemogelijkheden versta ik de mogelijkheden die het belastingrecht de Belastingdienst biedt om in geval van een (eerdere) te lage vaststelling de formele belastingschuld
overeenkomstig de materiële belastingschuld vast te stellen.
Ten slotte gebruik ik in dit boek bij voorkeur het begrip Belastingdienst boven het begrip
inspecteur. Dit om zoveel mogelijk tot uitdrukking te brengen dat het vaak de overheidsinstantie (of delen daarvan) betreft. Het begrip inspecteur gebruik ik om tot uitdrukking
te brengen wanneer het om een actie of handeling van een ambtenaar van vlees en bloed
gaat. Daarbij ben ik me ervan bewust dat een inspecteur in de zin van de AWR inmiddels
ook is verworden tot een instituut en min of meer vergelijkbaar is met de overheidsinstantie
Belastingdienst. De heffing en invordering van rijksbelastingen zijn namelijk opgedragen
aan de rijksbelastingdienst (artikel 1, lid 2, AWR). Binnen de Belastingdienst zijn twee
bestuursorganen verantwoordelijk voor de uitvoering van de opgedragen taken: de
inspecteur en de ontvanger (artikel 2, lid 3, onderdeel b, AWR). In artikel 5 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 is vastgelegd wie inspecteur en ontvanger zijn. Dat zijn
thans (voor zover in het kader van dit onderzoek van belang): de landelijke directeuren
van de organisatieonderdelen binnen de Belastingdienst (zogenoemde segmenten) en de
directeur Belastingdienst/Centrale Administratie. Zij kunnen taken (zoals het vaststellen van
aanslagen) mandateren aan ambtenaren binnen hun organisatieonderdeel. De inspecteur
is dus in formele zin een bestuursorgaan. De gemandateerde ambtenaren duid ik om die
reden zoveel mogelijk aan als inspecteur. In de gevallen dat ik meer de organisatie in
algemene zin en niet zozeer deze specifieke ambtenaar voor ogen heb, spreek ik zoveel
mogelijk over de Belastingdienst.
1.6.2

Afbakening van het onderzoek

Het uitgangspunt binnen dit onderzoek is dat de wetgever bij iedere belastingwet verschillende opties heeft voor de toe te passen heffingsmethode.53 Dit geldt zowel voor de
rijksbelastingen als de belastingen die op decentraal niveau worden geheven. Dit onderzoek
richt zich primair op de keuze van de heffingsmethoden voor de rijksbelastingen. De
eerste reden om dat te doen, is dat uit de bestudeerde literatuur, zowel Nederlandse als
buitenlandse, naar voren komt dat vraagstukken rondom de keuze van de heffingsmethode vooral betrekking hebben op het centrale overheidsniveau. De resultaten van dit
onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan die vragen. Het tweede argument is dat de
heffingsmethoden voor de rijksbelastingen voor een belangrijk deel dezelfde zijn als die
voor de decentrale belastingen. Dat laatste licht ik hieronder toe.
Belastingheffing in Nederland dient steeds een grondslag te hebben in een wet in formele
zin (artikel 104 Grondwet). Dit is het zogenoemde legaliteitsbeginsel. Voor de decentrale
overheden is dit ook het geval. De basis voor het kunnen heffen van belastingen ligt voor de
gemeenten en provincies in artikel 104 jo. artikel 132, lid 6, Grondwet. Voor de waterschappen betreft dit artikel 104 jo. artikel 133, lid 2, Grondwet. Vervolgens is in de Gemeentewet,
de Provinciewet en de Waterschapswet vastgelegd welke belastingen de decentrale
53

Hageman, 2015.
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overheden mogen heffen.54 Dit betreft een gesloten heffingsstelsel waarin de nationale
wetgever de heffingsruimte van de decentrale belastingheffer strikt heeft afgebakend.55
Daarnaast zijn er ook enkele ‘bijzondere’ wetten (zoals de Wet milieubeheer) waarin dit
is vastgelegd. De gemeenteraad (artikel 216 Gemeentewet), provinciale staten (artikel 220
Provinciewet) en het algemeen bestuur (artikel 110 Waterschapswet) kunnen besluiten tot
het invoeren, wijzigen of afschaffen van een belasting door het vaststellen en bekendmaken
van een belastingverordening. Een dergelijke verordening moet de onderwerpen bevatten
die essentieel zijn voor de totstandkoming van de materiële belastingschuld.56 Dit betekent
dat voor de belastingplichtige duidelijk moet zijn hoeveel belasting hij is verschuldigd en
ten aanzien van welk belastbaar feit. Het gaat om onderwerpen als: de belastingplichtige,
het belastbaar feit, het heffingsobject, de heffingsmaatstaf, tarief en hetgeen verder voor
de heffing en invordering van belang is.57 De wijze waarop die heffing en invordering
plaatsvindt, volgt uit de gekozen heffingsmethode. Elke verordening bevat daartoe een
bepaling waarin de van toepassing zijnde heffingsmethode is vastgelegd. Hierbij wordt
verwezen naar de bijbehorende artikelen in de AWR (bij wege van aanslag of voldoening
op aangifte).58 Dit betekent dat het formeelrechtelijke kader voor de heffing van decentrale
belastingen in belangrijke mate overeenkomt met dat voor de rijksbelastingen. Via dit
onderzoek gegenereerde kennis over de keuze van de heffingsmethoden zal om die reden
niet alleen relevant zijn op het niveau van de rijksbelastingen maar ook op het niveau van
de decentrale belastingen.
Een verdere afbakening binnen dit onderzoek is het buiten beschouwing laten van de methode voor de heffing van rechten bij invoer en uitvoer (douanerechten). De douanerechten
zijn vooral een Europese aangelegenheid en hebben daarmee binnen het Nederlandse
belastingrecht een status aparte. Voor de douanerechten is met de inwerkingtreding
54

55
56
57
58

Gemeenten mogen onder andere de volgende belastingen heffen: een onroerendezaakbelasting
(OZB), toeristenbelasting, forensenbelasting en parkeerbelastingen (paragraaf 2 en 3 van de
Gemeentewet). Daarnaast zijn er verschillende heffingen (rechten, tarieven en leges) zoals een
rioolrecht of de kosten voor een paspoort. Een heffing is een vergoeding voor door de gemeente
gemaakte kosten voor een concrete, individueel bewezen dienst (retributie). Provincies mogen
(naast de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting onder meer een grondwaterbelasting (van
de waterbedrijven) heffen paragraaf 2 van de Provinciewet). De waterschappen mogen onder
andere een zuiveringsheffing (voor het zuiveren van afvalwater), een verontreinigingsheffing
oppervlaktewateren (voor het direct of indirect lozen van afvalwater in open water) en een
watersysteemheffing ingezetenen (voor het beheer en onderhoud van sloten, dijken, gemalen
en het grondwaterpeil) invoeren (artikel 114 tot en met 122L van de Waterschapswet).
Zie artikel 219 Gemeentewet, artikel 221 Provinciewet en artikel 113 Waterschapswet. Zie ook
Stevens & Lejour, 2016, p. 225.
Zie artikel 216 Gemeentewet, artikel 220a Provinciewet en artikel 111 Waterschapswet.
Van der Burg e.a., 2011, p. 4-8.
Een bijzondere wijze van heffing, die bij rijksbelastingen niet voorkomt, betreft de zogenoemde
heffing op andere wijze (artikel 126 Waterschapswet, artikel 228 Provinciewet en artikel 236, lid
1, laatste volzin, Gemeentewet). Hierbij wordt het geheven en verschuldigde bedrag direct van
de belastingplichtige geïnd. Voor de toepassing van de AWR en de Invorderingswet wordt deze
heffingstechniek aangemerkt als een aanslagbelasting (artikel 233a, lid 2, Gemeentewet). Toch
heeft het twee kenmerken (geen aangifte en direct innen) die de (rijks)aanslagbelastingen niet
hebben. Wat ze echter wel gemeenschappelijk hebben, is dat de heffende instantie eerst de feiten
beoordeelt (toezicht vooraf) en vervolgens de aanslag vaststelt. Dat het toezicht feitelijk opgaat
in de handeling van het vaststellen van de aanslag en dat die vervolgens een kennisgeving, een
kassabon of zelfs een mondelinge mededeling kan zijn, doet daar naar mening niet aan af.
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van de Algemene douanewet, de derde heffingsmethode die de AWR bevatte (heffing bij
wege van uitnodiging tot betaling (hoofdstuk IVA AWR)) met ingang van 1 augustus 2008
komen te vervallen.59 Deze heffingsmethode vertoonde bovendien de nodige gelijkenis
met heffing bij wege van aanslag.60
1.7

Toegepaste onderzoeksmethoden

Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. De
juridisch doctrinaire ofwel dogmatische methode voert binnen het onderzoek de boventoon.
Om het onderzoeksterrein in kaart te brengen (zie paragraaf 1.3), heb ik voornamelijk
exploratief onderzoek uitgevoerd. Daarnaast heb ik de rechtsvergelijkende methode, zowel
intern als extern, toegepast. In de volgende paragrafen licht ik de methoden nader toe.
1.7.1

Dogmatische onderzoeksmethode

Zoals ik hierboven al schreef, heb ik voor het grootste deel de dogmatische onderzoeksmethode toegepast. Deze onderzoeksmethode heeft het geldende positieve recht als object
van onderzoek. Dit positieve recht bestaat onder andere uit nationale en internationale
wet- en/of regelgeving, jurisprudentie en commentaren in de literatuur (doctrine). Deze
bronnen moeten worden ‘bewerkt’, leidend tot een beschrijving en uitleg (descriptief) en
– vaak – een analyse en verbetervoorstellen (normatief). De coherentie en consistentie
van het systeem staat daarbij voorop.61
Voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag is deze onderzoeksmethode
het meest geschikt. Om uiteindelijk de factoren te (leren) kennen die relevant zijn bij
het kiezen van de heffingsmethoden, moet het hele systeem van de heffingsmethoden in
kaart worden gebracht. Tot nu toe is er geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de
heffingsmethoden. Een uniforme definitie van wat heffingsmethoden zijn en waaruit ze
bestaan, ontbreekt bijvoorbeeld. Het onderzoek richt zich daarom in eerste instantie op het
ontstaan en het geven van een positiefrechtelijke beschrijving van de huidige Nederlandse
heffingsmethoden. Van daaruit is het mogelijk om een verdieping aan te brengen in de
vragen, zoals als: wat zijn de onderlinge verschillen, wat zijn de verschillen ten opzichte
van elders in de wereld toegepaste heffingstechnieken en hoe worden keuzes gemaakt.
Voor het rechtshistorische onderzoek naar het ontstaan van de huidige heffingsmethoden
ben ik eerst zelf nagegaan welke belastingwetten tot nu toe zijn ingevoerd en welke
heffingsmethoden daarbij zijn gekozen (zie ook de volgende paragraaf). Vervolgens heb
ik aan de hand van parlementaire stukken en literatuur over bestaande en te wijzigen
wetten onderzocht hoe de heffingsmethoden zich hebben ontwikkeld en hoe keuzes op
dat vlak worden gemaakt. Dezelfde methodiek heb ik gehanteerd bij de deelonderzoeken
naar de keuzes van heffingsmethoden door decentrale overheden en in het buitenland.
Parlementaire stukken, literatuur en jurisprudentie vormen de belangrijkste bronnen voor
het deelonderzoek naar de onderlinge verschillen tussen de heffingsmethoden (in Nederland
en in het buitenland) en het verdiepende deelonderzoek op het vlak van het toezicht.
59
60
61

Wet van 3 april 2008, houdende Aanpassingswet Algemene douanewet, Stb. 2008, 112.
Punt & Van Vliet, 2000, p. 367-368.
Vranken, 2014, nr. 8.
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1.7.2

Exploratief onderzoek

Omdat de heffingsmethoden nog niet systematisch zijn onderzocht, heeft dit onderzoek
vooral in de beginfase een sterk oriënterend of exploratief karakter.62 Het benodigde
materiaal moet in kaart worden gebracht of zelfs nog worden gegenereerd (zoals bijvoorbeeld een overzicht van de belastingen die tot nu toe in Nederland zijn ingevoerd). Aan de
hand hiervan kan het juridisch doctrinaire onderzoek vervolgens van start gaan. In feite
is hier sprake van een iteratief proces. Dit houdt in dat er net zo lang wordt doorgegaan
met het verzamelen van data totdat de onderzoeker genoeg63 informatie heeft om te
kunnen komen tot het uitvoeren van analyses en het opstellen van hypotheses. Als er nog
niet genoeg informatie is, kan er teruggegaan worden naar voorgaande stappen in het
onderzoeksproces om meer data te verzamelen. Daar waar literatuur ontbreekt kan naar
andere bronnen gezocht. Dit zijn onder andere experts. Daarbij vindt het onderzoek vaak
plaats in de vorm van het afnemen van interviews.64
In dit onderzoek ben ik er op een gegeven moment toe overgegaan om vier expertinterviews
af te nemen. Dit met als doel om – als aanvulling op de geraadpleegde literatuur – van
hen te vernemen hoe zij de verschillen zien tussen de heffingsmethoden. Ook heb ik hen
gevraagd hoe keuzes tussen heffingsmethoden in de praktijk worden of zouden moeten
worden gemaakt. In de literatuur is hier nagenoeg geen informatie over te vinden, terwijl
het voor dit onderzoek van belang is om daar meer inzicht in te verkrijgen. Dit heb ik gedaan
aan de hand van kwalitatieve, semigestructureerde interviews waarvan de vragen niet
volledig vastlagen.65 De geïnterviewden heb ik daartoe vooraf een vragenlijst toegezonden
waarop ze vrij konden antwoorden. Deze vragenlijsten fungeerden om die reden als de start
voor de gesprekken die ik, samen met een persoon die gespreksaantekeningen maakte,
had met de geïnterviewden. Afhankelijk van de antwoorden die de geïnterviewden op de
voorgelegde vragen gaven, heb ik andere of verdiepende vragen gesteld om zo van het
gesprek te kunnen leren en flexibel in te kunnen spelen op de gegeven antwoorden. De
personen met wie ik heb gesproken, heb ik geselecteerd op basis van hun deskundigheid
en hun positie (en daarmee de informatie waarover ze beschikken) binnen de organisaties
waarin ze werkzaam zijn of waren. Daarbij heb ik gekozen voor verschillende organisaties
(directoraat-generaal voor Fiscale Zaken (Ministerie van Financiën), ondernemers c.q.
belastingplichtigen, belastingadviseurs en Belastingdienst). Dit met als doel een zo breed
en compleet mogelijk beeld te krijgen van de achtergronden en de belangen die een rol
kunnen spelen bij het vraagstuk rondom de keuze van de heffingsmethoden.66
De eerste geselecteerde expert, Edwin Visser, was werkzaam (destijds in de rol van directeur
Directe Belastingen en plaatsvervangend directeur-generaal) bij het directoraat-generaal
62
63
64
65
66

Gribnau, Lubbers & Vording, 2009.
Dit is een enigszins subjectief proces, omdat de onderzoeker zelf zal moeten bepalen wanneer
hij/zij van mening is dat hij over voldoende onderzoeksmateriaal beschikt. Het is daarom van
belang zo transparant mogelijk te zijn over in dit proces gemaakte keuzes.
http://wiki.uva.nl/kwamcowiki/index.php/Inductief-iteratief_onderzoek.
Saunders, Lewis & Thornhill, 2011, p. 276-284.
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs is niet ingegaan op mijn verzoek om een expert
interview.
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voor Fiscale Zaken (DGFZ). Dit organisatieonderdeel van het Ministerie van Financiën houdt
zich bezig met het voorbereiden van het fiscale beleid en de voorbereiding van de fiscale
wetgeving. De tweede expert is werkzaam bij VNO-NCW en MKB-Nederland; ondernemingsorganisaties die de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven (belastingplichtigen)
behartigen op zowel nationaal als internationaal niveau. Dit betreft Jeroen Lammers (destijds
manager Fiscaliteit, Ondernemersrecht en Corporate Governance). Het derde interview
heb ik afgenomen bij het Register Belastingadviseurs (RB); een beroepsvereniging die de
(vaktechnische) belangen behartigt van circa 7.500 aangesloten leden (belastingadviseurs).
Die leden zijn veelal werkzaam voor het midden- en kleinbedrijf en voor particulieren.
Gesprekspartners waren Ruud Zuidgeest (destijds hoofd Bureau Vaktechniek) en Peter
Goossens (medewerker Bureau Vaktechniek). Ten slotte heb ik een interview afgenomen
met een expert werkzaam bij het directoraat-generaal Belastingdienst (DGBel). Dit onderdeel
van het Ministerie van Financiën bestuurt de uitvoering van de belastingwetgeving, inclusief
de douanewetgeving en de niet-fiscale wetgeving die de Belastingdienst uitvoert. Deze
expert was Theo Poolen, destijds lid van het managementteam Belastingdienst, belast met
de portefeuille fiscaliteit (Chief Fiscal Affairs Officer). De inspecteursvereniging (VHMF)
heb ik niet benaderd voor een expertinterview. De reden daarvoor is dat deze vereniging
door de tijd heen verschillende rapporten heeft uitgebracht waarin ze heeft uiteengezet
welke keuze ten aanzien van de heffingsmethode van de inkomstenbelasting en/of de
vennootschapsbelasting in haar ogen de voorkeur heeft. Het laatste rapport daarover
verscheen in 2012 en mij zijn geen uitlatingen bekend waaruit blijkt dat de vereniging
haar standpunten inmiddels heeft herzien. De opvattingen van de inspecteursvereniging
zijn daardoor goed af te leiden uit de geschreven bronnen.
De door de geïnterviewden goedgekeurde gespreksverslagen zijn integraal opgenomen in
bijlage 1 van dit proefschrift. In het onderzoek heb ik deze verslagen ook als bron gebruikt.
Waar dat aan de orde is, verwijs ik naar de betreffende verslagen.
1.7.3

Rechtsvergelijkend onderzoek

Naast de juridisch doctrinaire methode en de exploratieve methode heb ik in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van de rechtsvergelijkende methode. Er zijn twee vormen
van rechtsvergelijkend onderzoek: macro en micro rechtsvergelijkingen. Bij een macrorechtsvergelijking worden rechtsstelsels of zelfs groepen van rechtsstelsels vergeleken.
Een microrechtsvergelijking richt zich op elementen of onderdelen van verschillende
rechtsstelsels. Daarnaast bestaat er onderscheid tussen dogmatische en functionele
rechtsvergelijkingen. De dogmatische rechtsvergelijking neemt de bronnen van het positief
recht (wetteksten) als uitgangspunt en vergelijkt deze. De functionele rechtsvergelijking
neemt problemen die de praktijk stelt tot uitgangspunt en gaat vervolgens na op welke
manier deze problemen in de verschillende rechtsstelsels worden opgelost. De functionele
methode is veelomvattender en daardoor veeleisender dan de dogmatische methode.67
Om de veel- dan wel eenvormigheid van de verschillende toegepaste heffingsmethoden
te kunnen onderzoeken, volstaat voor dit onderzoek – dat vooral een exploratief karakter
heeft – een onderzoek naar slechts een deel van een fiscaal rechtsstelsel. Dit komt neer op
67

Gorlé e.a., 2007, p. 2-3 en p. 32-34.
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een microrechtsvergelijking. Het doel is namelijk niet om alle overeenkomsten en verschillen
te kennen, maar om na te gaan welke karakteristieken we kunnen onderscheiden. Dit
deelonderzoek heeft daarom een meer verkennend karakter; er is geen sprake van een
streven naar volledigheid.
Voor de keuze van de heffingsmethode wordt in de literatuur regelmatig gewezen op de
keuze die in andere landen is gemaakt ten gunste van ‘self-assessment’. Dit in plaats van
‘direct/administrative assessment’. Om (empirisch) vast te kunnen stellen in hoeverre
die keuzes voor dit onderzoek relevante informatie bevatten, is het in de eerste plaats
van belang om te bepalen of en in hoeverre sprake is van eenduidigheid tussen de in de
verschillende landen toegepaste heffingstechnieken én hoe die zijn te positioneren ten
opzichte van elkaar en ten opzichte van de Nederlandse heffingsmethoden. Een dergelijk
onderzoek is, voor zover mij bekend, tot nu toe niet uitgevoerd. Met 194 andere landen
op de wereld zou dit echter tot een te omvangrijk onderzoek leiden. Om die reden heb
ik een deelonderzoek uitgevoerd onder een beperkt aantal landen. Het doel was daarbij
niet om alle heffingstechnieken zelf tot in detail te leren kennen, maar de belangrijkste
kenmerken daarvan (exploratief karakter) zodat ze zowel onderling als met de Nederlandse
heffingsmethoden kunnen worden vergeleken (rechtsvergelijkend).
De voor dit onderzoek relevante (internationale) literatuur bestaat daardoor voor het
belangrijkste deel uit beschrijvingen over het hoe en waarom van de omzetting van
de heffingstechniek (nagenoeg altijd van ‘direct’ of ‘administrative’ assessment naar
‘self-assessment’68) in een of meerdere landen. Landen waarin een dergelijke omzetting
heeft plaatsgehad, zijn onder andere Australië, Japan, Maleisië, Pakistan en het Verenigd
Koninkrijk.69 Deze beschrijvingen richten zich meestal op veranderingen in de heffingstechniek van de personal income tax (inkomstenbelasting) en soms ook op die van de
corporate income tax (vennootschapsbelasting). Soms heeft de verzamelde literatuur
ook betrekking op landen waar ‘self-assessment’ direct als heffingstechniek – (meestal)
voor de personal income tax – is ingevoerd. Landen waarin dat zich heeft voorgedaan
zijn onder andere de Verenigde Staten (1913), Canada (1917) en de Filipijnen (1934), Bij
het exploratieve extern rechtsvergelijkende onderzoek heb ik nadrukkelijk onderscheid
gemaakt tussen enerzijds landen waar de heffingstechniek later is omgezet en anderzijds
landen waar ‘self-assessment’ direct is ingevoerd. De reden om dat te doen, is om vast
te kunnen stellen of bij de initiële invoering van een heffingstechniek mogelijk andere
factoren een rol spelen dan bij een latere omzetting. Voor dit onderzoek heb ik gebruik
gemaakt van artikelen in vaktijdschriften uit de bibliotheek van het IBFD en van via het
internet ontsloten informatie afkomstig van overheden (belastingdiensten en ministeries)
en belastingadvieskantoren.

68
69

Ik volsta hier met enkel het noemen van deze begrippen. In hoofdstuk 5 werk ik deze begrippen
inhoudelijk verder uit.
Zie onder andere: D'Ascenzo, 2000; The Commonwealth Association of Tax Administrators, 2003;
Corbett & Rossney, 2011, p. 630; Jaidi, Noordin & Kassim, 2013, p. 56-65; James & Alley, 2002, p.
37; Loo, McKerchar & Hansford, 2005, p. 669-710; Lymer & Oats, 2010, p. 19-20; Lai & Choong,
2009; Sarker, 2003, p. 170-176; en Vos & Mihail, 2006, http://www.igt.gov.au/content/media/
ATAX_Paper_April_2006.pdf.
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Naast een extern rechtsvergelijkend onderzoek heb ik ook intern rechtsvergelijkend
onderzoek uitgevoerd dat zich richt op de heffingsmethoden van decentrale belastingen.
Dit met als doel om vast te kunnen stellen welke factoren een rol spelen bij de keuze van
de heffingsmethode van belastingen die worden geheven door decentrale overheden. En
om vervolgens te kunnen bepalen in hoeverre die factoren van toepassing zijn op de keuze
van de heffingsmethode van rijksbelastingen.
1.7.4

Geen onderzoek naar de mogelijke invloed op het nalevingsgedrag van
belastingplichtigen

Dit onderzoek heeft voor een deel betrekking op een onderwerp dat op dit moment kan
rekenen op de nodige belangstelling in de fiscale wereld. Dit betreft de vraag of en in hoeverre
de houding en het gedrag van belastingplichtigen (compliance) worden of kunnen worden
beïnvloed door de keuze van de heffingsmethode. De Nederlandse inspecteursvereniging
stelt bijvoorbeeld dat het nalevingsgedrag van belastingplichtigen kan worden bevorderd
door hen meer eigen verantwoordelijkheid te geven bij het formaliseren van de materiële
belastingschuld.70 Daarnaast zijn in de buitenlandse literatuur verschillende voorbeelden
te vinden van de opvatting dat er een relatie is tussen meer eigen verantwoordelijkheid
van belastingplichtigen en een hogere naleving.71 De onderzoeken waar in de literatuur
naar wordt verwezen, roepen echter nog de vraag op of enkel en alleen de keuze voor een
bepaalde heffingsmethode het nalevingsgedrag bevordert. Zo wordt uit de literatuur niet
duidelijk of en in hoeverre in die onderzoeken rekening wordt gehouden met de mogelijkheid
van toegenomen belastingopbrengsten als gevolg van gelijktijdige economische groei in
de betreffende landen. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid dat de belastingopbrengsten
toenemen doordat het dienstverleningsniveau (al dan niet tijdelijk) wordt verhoogd en
belastingplichtigen – ongeacht de heffingsmethode – zelf beter in staat zijn om hun fiscale
verplichtingen na te komen72. Tevens is niet duidelijk of in deze onderzoeken oog is voor
het effect van zogenoemde overcompliance (belastingplichtigen die uit angst voor het
maken van fouten en daar eventueel mee verband houdende boetes meer aangeven dan
zij op grond van de wet aan belasting zijn verschuldigd).73
De vraag of en hoe de keuze voor een specifieke heffingsmethode invloed heeft op het
gedrag van belastingplichtigen vergt echter een onderzoek op zich. Dat zou bijvoorbeeld
kunnen worden gemeten met behulp van een experiment of – in geval van een daadwerkelijk omzetting – met behulp van een effectmeting waarbij een meting wordt uitgevoerd
voordat de interventie wordt ingevoerd (nulmeting) en achteraf. In beide gevallen is het
eveneens van belang om eventuele neveneffecten en effecten van externe factoren zoveel
mogelijk uit te sluiten. Naast specifieke onderzoeksvaardigheden – andere dan die van
de juridische doctrinaire methode – vergt dit specialistische kennis van het gedrag van
belastingplichtigen en hoe dat kan worden beïnvloed. Naast het feit dat ik niet over die
kennis beschik, is het bovendien van belang om eerst meer kennis en inzicht te krijgen
70
71
72
73

Jansma, 1965, p. 527 e.v.; VHMF, 2012, p. 6; en VHMF, 2013, p. 8 lk.
Zie onder anderen: Mansor, Saad & Ibrahim, 2004, p. 1-15; Lai & Choong, 2009; Palil, 2010, p. 36
en p. 136; Richardson, 2006, p. 150–169; en Sapiei & Kasipillai, 2013, p. 75-81.
Zie ook Cramwinckel, 2014, p. 299.
Gribnau, 2013, paragraaf 3.
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in de Nederlandse heffingsmethoden. Daar richt dit proefschrift zich op. De (mogelijke)
invloed op het nalevingsgedrag blijft daarin om die reden verder buiten beschouwing.
Mogelijk kan dit proefschrift wel een begin zijn voor vervolgonderzoek naar de gedragsbeïnvloedende kant van de heffingsmethoden, waarbij verschillende wetenschappelijke
disciplines, waaronder de sociale wetenschap, worden betrokken.
1.7.5

Ontwikkelen van een afwegingskader

Het beschrijvende deel van dit onderzoek vormt de basis voor een verdere analyse. Dit
mondt uiteindelijk uit in een onderbouwd verbetervoorstel aan vooral het adres van de
wetgever in de vorm van een te ontwikkelen afwegingskader.74 Voor de opzet daarvan
zoek ik aansluiting bij een instrument uit de (civiel)juridische wereld; een zogenoemde
omstandigheden- of gezichtspuntencatalogus. De achtergrond daarvan is het gebruik
van open normen in wetgeving. Deze brengen de mogelijkheid van flexibiliteit en maatwerk met zich mee. Open normen hebben echter een keerzijde. In een concreet geval
is namelijk niet altijd klip en klaar wat de uitkomst zal zijn als de norm moet worden
toegepast. Vaak hangt dit af van de feitenconstellatie.75 Voor de rechtspraktijk brengt dit
onduidelijkheid en onzekerheid met zich mee. Via omstandighedencatalogi probeert de
Hoge Raad in een uitspraak met betrekking tot een concreet geval een brug te slaan tussen
de open norm en de feiten/omstandigheden die daarin worden dan wel kunnen worden
meegewogen.76 Een omstandighedencatalogus kan ook vanuit de wetenschap worden
ontwikkeld, bijvoorbeeld aan de hand van analyse van wetgeving en jurisprudentie. Zie
voor de fiscaliteit bijvoorbeeld Te Niet en Berkhout & Hoogeveen.77 Een stap verder is een
omstandighedencatalogus die betrekking heeft op de totstandkoming van wetgeving.
Voor dit onderzoek is dat relevant omdat de keuze van de heffingsmethode primair een
aangelegenheid is van de fiscale wetgever. Een voorbeeld daarvan is het proefschrift
“Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen” van Pauwels, waarin
hij een dergelijke omstandighedencatalogus heeft opgesteld.78 Hierin geeft hij aan welke
omstandigheden de wetgever bij fiscale overgangsrechtsvorming in aanmerking zou moeten
nemen. Verder heeft Schuver-Bravenboer in haar proefschrift “Fiscaal overgangsbeleid”
een soort omstandighedencatalogus ontwikkeld die zich richt op de wetgevingstechniek
in de vorm van een raamwerk met bijbehorende vuistregels.79 Pauwels stelt dat voor de
toepassing van de methode van een omstandighedencatalogus enerzijds bekend moet
zijn welke omstandigheden dienen te worden meegewogen, terwijl anderzijds nog open
is hoe zwaar deze omstandigheden meewegen in een concreet geval en hoe de afweging
met de ‘tegenbelangen’ uitvalt.80

74
75
76
77
78
79
80

Vranken, 2014, nr. 8.
Sagel, 2013, p. 251.
Drion, 2008.
Te Niet, 2007 en Berkhout & Hoogeveen, 2015.
Pauwels, 2009, p. 338-339.
Schuver-Bravenboer, 2009. Zie ook de verwijzing naar Schuver-Bravenboer in: Stevens, 2011,
p. 215.
Pauwels, 2009, p. 189.
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Over de omstandigheden – in dit proefschrift noem ik dit factoren – die van invloed zijn
op de keuze van een heffingsmethode is op dit moment nog weinig bekend. Nog minder
is dat het geval voor de mate waarin die factoren van invloed zijn op die keuze. Om dat te
verbeteren, geef ik aan het slot van dit onderzoek een aanzet voor een afwegingskader. Dit
dient als ondersteuning bij toekomstige keuzes op het vlak van de heffingsmethoden. Het
is een eerste stap op weg naar een uiteindelijk te ontwikkelen omstandighedencatalogus,
inclusief een lijst met feiten en omstandigheden die bij het maken van een keuze op het
vlak van de heffingsmethoden in de beschouwing behoren te worden betrokken.
1.8

Hoofdstukindeling

Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden heb ik de in paragraaf 1.5 reeds genoemde
onderzoeksvragen als uitgangspunt genomen voor de hoofdstukindeling. Allereerst
onderzoek ik in hoofdstuk 2 hoe de heffingsmethoden zoals we die thans in Nederland
kennen, zijn ontstaan. Verder onderzoek ik in dat hoofdstuk waarom er meerdere heffingsmethoden zijn. In hoofdstuk 3 ga ik na hoe de Nederlandse heffingsmethoden ten
opzichte van elkaar zijn te positioneren. Daartoe vergelijk ik ze op vier kernelementen
(het doen van aangifte, het toezicht, de betaling en boeten). Eén van die kernelementen,
het toezicht, onderwerp ik vervolgens in hoofdstuk 4 aan een verdiepend onderzoek ten
aanzien van de ontwikkelingen die zich daarbinnen hebben voorgedaan. Daarbij ga ik na
wat de gevolgen daarvan zijn voor de onderlinge positionering van de heffingsmethoden.
In hoofdstuk 5 onderzoek ik welke heffingstechnieken in andere landen worden toegepast
en in hoeverre daarin sprake is van uniformiteit. Daarin betrek ik ook de vraag in hoeverre
de Nederlandse heffingsmethoden vanwege te vergelijken zijn met de in het buitenland
toegepaste technieken. In hoofdstuk 6 ga ik ten slotte na op grond waarvan de keuze wordt
gemaakt voor een bepaalde heffingsmethode bij invoering van een belasting dan wel een
latere omzetting. Op basis daarvan presenteer ik een aanzet voor een afwegingskader.
Dit proefschrift sluit ik in hoofdstuk 7 af met de conclusies die uit dit onderzoek kunnen
worden getrokken en met een aantal aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.
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HOOFDSTUK 2

Ontstaansgeschiedenis van de
Nederlandse heffingsmethoden

2.1

Inleiding

Om een antwoord te vinden op de vraag hoe een keuze wordt gemaakt tussen de heffingsmethoden, is het van belang om eerst scherp te krijgen waarom er eigenlijk verschillende
methoden bestaan. Dit vraagt om een rechtshistorisch deelonderzoek waarin aan de
hand van parlementaire stukken en literatuur wordt nagegaan hoe de heffingsmethoden
zijn ontstaan. Ik ga daarvoor in paragraaf 2.2 terug naar het begin van de 19e eeuw, toen
het eerste uniforme belastingstelsel van Nederland werd ingevoerd waarvan Gogel1 de
grondlegger was. Het is uiteraard mogelijk om nog verder terug te gaan in de tijd, maar
ik neem belastingstelsel als vertrekpunt omdat het vrij algemeen wordt aangemerkt als
het begin van een centraal gereguleerde belastingheffing in Nederland.2 Daarvoor kende
namelijk elk gewest zijn eigen belastingen en bijbehorende technieken. Kenmerkend voor
het belastingstelsel van Gogel is, is dat er verschillende belastingwetten (ordonnanties)
waren. Door het ontbreken van wat in de wandelgangen ook wel een kapstokwet wordt
genoemd, zoals de huidige AWR, kende elke belasting in feite haar eigen wijze van heffing
en inning. Naast de invoering van het belastingstelsel werd er één landelijk uitvoeringsapparaat ingesteld: de Belastingdienst. Het stelsel van Gogel werd enige tijd later vervangen
door de Stelselwet 1821 van Appelius.3, 4 Deze stelselwet behandel ik in paragraaf 2.3. Dit
rechtshistorisch onderzoek eindigt in 1959 toen de AWR werd ingevoerd met daarin de
heffingsmethoden zoals we die thans kennen (paragraaf 2.4). In paragraaf 2.5 volgt een
analyse en ik sluit in paragraaf 2.6 af met een conclusie.
2.2

Het stelsel van Gogel

Het belastingstelsel van Gogel dat uiteindelijk in 1805 werd ingevoerd, kent een lange
aanloop. Na de Bataafse omwenteling in 1795 kwam op 23 januari 1798 een staatsregeling tot
1
2
3
4

Isaac Jan Alexander Gogel. Geboren op 10 december 1765 te Vught en overleden op 13 juni 1821
te Overveen.
Postma beschouwt Gogel zelfs als de grondlegger van de Nederlandse Staat; zie Postma, 2017.
Jean Henri Appelius. Geboren op 30 april 1767 te Middelburg en overleden op 12 april 1828 te
’s-Gravenhage.
Anders dan bijvoorbeeld Postma marken Adriani en Van Hoorn de invoering van dit belastingstelsel als het begin van een centraal geregeld belastingheffing in Nederland. Ze zien de daaraan
voorafgaande periode als een periode die zich vooral kenmerkte door een streven naar eenheid.
Zie: Adriani & Van Hoorn, 1954, p. 361.
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stand.5 Deze staatsregeling wordt ook wel als de eerste Nederlandse grondwet beschouwd.
Eenheid van het land stond daarin voorop. De staatsregeling bevatte daartoe onder andere
bepalingen over de samenvoeging en omzetting van de gewestelijke staatsschulden, over
een systeem van jaarlijkse begrotingen en over de komst van een landelijk uniform belastingstelsel.6 Onder de leiding van het Uitvoerend Bewind – dat bestond uit vijf mannen die
het dagelijks bestuur uitoefenden – functioneerden acht agenten, waaronder een agent van
Financiën. Het Uitvoerend Bewind benoemde op 21 februari 1798 Gogel op die post. Gogel
beschouwde de invoering van een stelsel van nationale belastingen als zijn belangrijkste
taak. Ruim een jaar na zijn benoeming, op 30 juni 1799, diende hij daarvoor een ontwerp
voor een belastingplan in bij het Vertegenwoordigend Lichaam. Het belastingstelsel van
de voormalige provincie Holland had daarvoor model gestaan. Gogels ontwerp werd op 3
maart 1801 aangenomen door het Vertegenwoordigend Lichaam. Door de staatsgreep op
18 september 1801 kwam7 het echter niet tot uitvoering daarvan.8 Het Uitvoerend Bewind
werd vervangen door het Staatsbewind en de naam van de republiek werd gewijzigd in
Bataafs Gemenebest. Dit alles leidde tot een terugkeer naar oude gewestelijke grenzen. De
gewesten kregen opnieuw bevoegdheden toegekend op onder andere het terrein van de
financiën, wat leidde tot een terugkeer naar de oude belastingen van vóór de omwenteling.
Dit was een van de redenen waarom Gogel vervolgens aftrad als agent van Financiën.9
In 1805 bewerkstelligde Napoleon dat het toenmalige Staatsbewind van het Bataafs
Gemenebest werd vervangen door een eenhoofdig bewind. Rutger Jan Schimmelpenninck
werd benoemd op deze post, met de titel raadpensionaris. Onder Schimmelpenninck werd
Gogel aangesteld als Secretaris van Staat van Financiën. Op basis van de grondslagen van
zijn eerdere ontwerp uit 1801 stelde Gogel al snel het “Plan van Algemeene Belastingen”
op.10 Dit plan diende Schimmelpenninck op 20 juni 1805 in bij het Wetgevend Lichaam.11
Het werd op 12 juli 1805 bij staatsbesluit bekrachtigd en met ingang van 1 januari 1806
algemeen van toepassing verklaard. Het plan bevatte de algemene kaders voor de invoering
van 21 soorten belastingen. De invoering van de afzonderlijke belastingen gebeurde door

5
6

7
8
9
10

11

Tijdens de Bataafse Revolutie was er in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden sprake
van een door de Fransen gesteunde opstand tegen Willem V. Uiteindelijk leidde dit tot de vlucht
van Willem V naar Engeland en werd de republiek omgedoopt tot de Bataafse republiek.
Artikel 210 acte van staatsregeling: “Het Uitvoerend Bewind levert, binnen één Jaar na de eerste
Zitting van het Vertegenwoordigend Lichaam, aan Hetzelve een nieuw stelsel van algemeene
belastingen, zoo ter goedmaakinge der Staatsbehoeften, als in 't bijzonder tot het betaalen der
jaarlijksche interessen en aflossingen voor de geheele Republiek. (…)”.
Door de Franse bevelhebber Pierre François Charles Augereau en drie leden van het Uitvoerend
Bewind: Gerrit Jan Pijman, Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte en Augustinus Gerherd
Besier.
Fritschy, 1988, p. 127.
Ydema, 2006, p. 113.
Het belastingstelsel had, naast het doel om tot een meer evenredige lastenverdeling te komen
(rekening houdend met draagkracht), tot doel om meer opbrengsten te genereren dan de op dat
moment bestaande belastingen. Daarnaast moest het leiden tot een verlaging van de perceptieen handhavingskosten (hieronder worden kosten verstaan die zijn gemoeid met de heffing en
invordering van belastingen) en moest het de handel in consumptiegoederen minder belemmeren.
Het voorgedragen ‘Plan van Algemeene Belastingen‘ligt vast bij “missive van den 20 Junij 1805,
n°. 17/3, van De Raadpensionaris aan Hun Hoog Mogenden, Vertegenwoordigende het Bataafsche
Gemeenebest. Dit is ook bekend onder de term ‘Generale Voordragt’.
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2.2.1

middel van speciale ‘ordonnanties’ waarin de uitvoeringsbepalingen werden geregeld.12
Gogel maakte in het plan onderscheid tussen zogenoemde ‘beschreven middelen’ en
‘onbeschreven middelen’. Hij lichtte dit onderscheid als volgt toe:
“Vrij algemeen is men gewoon, de Belastingen te onderscheiden in twee soorten: Beschrevene
of Directe Belastingen, en Onbeschrevene of Indirecte Belastingen.
De Beschrevene of Directe zijn de zoodanige, welke, het zij Reëel het zij Personeel, naar bepaalde
en vaste Aan- of Omslagen, volgens Quotisatie daar van te formeeren, worden ingevorderd.
De Onbeschrevene of Indirecte zijn die, welke dadelijk bij het gebruik, den inslag, uitslag,
opslag, het vertier, en wat dies meer is, der belastte onderwerpen gevorderd, of bij het
inkomen of uitgaan derzelve in of buiten de Republiek, worden ingevorderd.”13

Uit dit citaat blijkt dat Gogel met het gemaakte onderscheid tussen beschreven en onbeschreven middelen – mogelijk vanuit een soort pragmatisme – aansloot bij een onderscheid dat
op dat moment al bestond. Waarom dat onderscheid er was en waarom Gogel van mening
was dat dit onderscheid moest blijven bestaan, heb ik echter niet kunnen achterhalen.14 De
termen ‘beschreven’ en ‘onbeschreven’ zijn door Gogel verder niet gedefinieerd. Sinninghe
Damsté schreef later in het kader van de inkomstenbelasting dat onder de term beschrijving
wordt verstaan: het bepalen aan wie wel of niet een aangifte moet worden uitgereikt.15
Deze omschrijving kan in mijn ogen goed worden toegepast op wat beschreven middelen
zijn. Bij beschreven middelen werd namelijk vooraf bepaald wie belastingplichtig was
en aangifte moest doen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van registers waarin de in het
verleden door belastingplichtigen aangegeven grondslagen waarover ze belasting waren
verschuldigd, waren vastgelegd. Dit was mogelijk omdat het vrij constante grondslagen
betrof zoals vermogen en bezit (onder andere grond, gebouwde eigendommen, meubilair,
paarden, dienstboden). Deze registers werden aangeduid als kohieren.16 De onbeschreven
middelen kenden daarentegen grondslagen die aangrepen bij de handel en het gebruik
van consumptiegoederen (onder andere op zout, zeep, wijn, gemalen graan en geslacht
vee). Deze grondslagen zijn veel minder stabiel, zodat daar geen registers van konden
worden aangelegd.17
2.2.1

Wel of geen eigen aangifte?

In deze paragraaf maak ik een korte uitstap naar een onderwerp dat weliswaar niet direct
betrekking heeft op het ontstaan van het onderscheid tussen de heffingsmethoden, maar
dat wel laat zien dat binnen een bepaalde heffingsmethode verschillende subvormen
kunnen bestaan. Dit betreft de vraag of bij het vaststellen van de aanslag wel of geen gebruik
moet worden gemaakt van een aangifte van de belastingplichtige (een zogenoemde eigen
12
13
14

15
16
17

Pfeil, 1998, p. 413.
Generale Voordragt, p. 27.
Mogelijk dat met behulp van historisch archiefonderzoek nog verder terug in de tijd kan worden
gegaan om een antwoord te vinden op de vraag wanneer en waarom dat onderscheid is ontstaan.
Dit valt echter buiten mijn expertise op het gebied van fiscaal-juridisch onderzoek en tegelijkertijd
ook buiten de scope van dit onderzoek.
Sinninghe Damsté, 1937, p. 342.
Een kohier is een administratief stuk waarin per belastingplichtige de gegevens (zoals de waarde
van het belastbaar bezit) werden vastgelegd die de grondslag vormden voor het heffen van een
belasting. Zie: Postma, 2015, p. 28.
Ydema, 2006, p. 115 e.v.
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aangifte). De discussie die hierover is gevoerd, levert bovendien interessante informatie op
die ik kan gebruiken om daar uiteindelijk factoren uit af te leiden die relevant zij bij keuzes
op het vlak van de heffingsmethoden. In paragraaf 2.3.1 komt dit onderwerp nogmaals
aan bod in het kader van de Stelselwet van 1821.
Ten tijde van het ontwerp van Gogels belastingstelsel was voor de personele belasting
en het patentrecht nog sprake van een zogenoemd repartitiestelsel. Dit hield in dat de
hoofdsom van de te heffen belastingen van te voren door de wetgever werd vastgesteld,
vervolgens werd verdeeld over de provinciën en gemeenten, die het ten slotte omsloegen
over de belastingplichtigen.18 De belastingschuld werd daarmee door de toenmalige
belastingadministratie vastgesteld, of beter: geschat (de zogenoemde ‘quotisatie’ van
overheidswege).19 Gogel zag zich voor de belastingheffing over private vermogens voor
de vraag gesteld of deze wijze van belastingheffing niet zou moeten worden vervangen
door een techniek waarbij de belastingplichtige zichzelf moest ‘taxeren’ (‘zelftaxatie’).
Gogel was geen voorstander van ‘zelftaxatie’, omdat hij daarbij vreesde voor fraude en
daardoor te lage belastingopbrengsten. Verder vormden de kosten die waren gemoeid met
zelftaxatie (in de vorm van verificatie (toezicht) achteraf door de Belastingdienst) voor
Gogel een belangrijke reden om te pleiten voor quotisatie van overheidswege.20 Gogel
raamde de kosten van de werkwijze met toezicht achteraf op fl. 500.000 terwijl die kosten
in het geval van het opleggen van aanslagen van overheidswege op fl. 100.000 werden
geschat.21, 22, 23 Het beoordelen van de ingediende aangiften stelde ook bepaalde eisen aan
de kwaliteit van de ambtenaren van de belastingadministratie. Zij waren destijds nog
18
19

20

21
22

23

De grondbelasting en de zogenoemde personele belasting (contribution personnelle) waren
oorspronkelijk opgezet als repartitiebelastingen. De Visschere, 1935, p. 74-77.
Een zogenoemde quotisatiebelasting, houdt in dat de totale opbrengst ervan onzeker is, omdat
de wet het bedrag bepaalt dat, de belastingplichtige, onder zekere voorwaarden, verschuldigd
is. De totale opbrengst kan daarom slechts als ‘verwachting’ in de begroting worden geraamd.
Een repartitiebelasting vormt hier de tegenhanger van. Hierbij bepaalt de wetgever bij voorbaat
welk totaalbedrag wordt geheven, waarna het wordt omgeslagen over de belastingplichtigen. Van
Houtte en Claeys Bouuaert, 1979, p. 63. Vrij algemeen wordt aangenomen dat het repartitiestelsel
in onbruik is geraakt, maar in België komt het bijvoorbeeld nog voor in de vorm van een heffing
ten laste van elektriciteitsproducenten. Grondwettelijk Hof, 20 februari 2014, rolnummer 5603,
nr. 30/2014 en Grondwettelijk Hof,
10 juli 2014, rolnummer 5675, nr. 104/2014.
Zie in dit verband ook Van den Berge die stelt dat de aan de belastingheffing verbonden kosten
zo gering mogelijk moeten zijn. Als eis geldt “dat de belastingheffing op zo eenvoudige en
efficiënte wijze als mogelijk is, geschiedt”. Van den Berge, 1949, p. 112; zie in dit verband ook
Adam Smith: “Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely
to be convenient for the contributor to pay it.”, The Wealth of Nations, 1776, Book V, Chapter II
Part II, p. 893.
Bijlagen, behorende tot de besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam,
van 10 februari 1800.
Eveneens over zelftaxatie, maar dan in het kader van de heffing van de buitengewone inkomsten- en
de vermogensbelasting in de Bataafs-Franse schrijft Pfeil dat het idee achter deze heffingsmethode
is dat belastingbetalers meer geneigd zijn om de schatkist te spekken. Het risico op frauduleuze
en te lage opgaven wordt op de koop toegenomen. Dit mede omdat de aanslagregeling te veel
tijd in beslag zou nemen (terwijl er dringend behoefte was aan belastinginkomsten) en teveel
kosten met zich mee zou brengen. Zie: Pfeil, 2009, p. 219-221.
Een bedrag van 500.000 gulden in 1800 vertegenwoordigt een bedrag van ongeveer € 3.500.000
anno 2018. Zie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG); http://www.iisg.nl/hpw/
calculate-nl.php.
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onvoldoende deskundig, waardoor er bij de bevolking weerstand bestond tegen de zware
(‘inquisitoire’) controles die nodig zouden zijn om het vermogen juist vast te stellen.24 In
handelskringen vreesde men bovendien voor het schenden van de geheimhouding door
belastingambtenaren, met als gevolg dat gevoelige informatie uit de aangiften terecht
zou kunnen komen bij de concurrentie.25 Uiteindelijk koos Gogel ervoor om alleen bij de
directe belastingen op verteringen uit te gaan van de eigen aangifte. Van overheidswege
werd hierbij echter wel een definitieve aanslag vastgesteld.26 Dit laatste komt neer op
een combinatie van twee ‘zuivere’ heffingstechnieken: zelftaxatie en het opleggen van
aanslagen van overheidswege.
2.3

De Stelselwet van 1821

Het stelsel van Gogel was van kracht tot 1 januari 1812. Door de inlijving van het Koninkrijk Holland bij Frankrijk werden vanaf dat moment Franse belastingen ingevoerd en de
bestaande (Bataafse) belastingen afgeschaft. Na de bevrijding van de Fransen in 1813 werd
als een soort tijdelijke maatregel voor het jaar 1814 een regeling afgekondigd waarbij voor
de meeste belastingen werd teruggekeerd naar het stelsel van Gogel. Als gevolg van de
vereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in 1815 (als Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden, 1815-1830) werden in 1816 een algemeen stelsel van (alleen) indirecte
belastingen en een wet voor in- en uitvoerrechten ingevoerd.27 De opbrengsten van de
belastingen vielen tegen. Daarom ontwierp Appelius, Staatsraad en Directeur-Generaal
der Indirecte Belastingen, een nieuw belastingstelsel dat als belangrijkste doel had een
einde te maken aan het verschil in belastingheffing in Noord- en Zuid-Nederland.28 Deze
Stelselwet 1821 en de daaraan gekoppelde heffingswetten traden op 1 januari 1823 in
werking.29 Hoewel nieuw en op bepaalde punten gebruikmakend van andere termen, werd
dit stelsel nog sterk beïnvloed door het eerdere belastingstelsel van Gogel. De Stelselwet
1821 kende vijf onderdelen waarin alleen nog de termen ‘directe’ en ‘indirecte’ belastingen
voorkwamen.30 Het onderscheid tussen beschreven en onbeschreven middelen was daarmee
definitief verleden tijd. Appelius heeft evenals Gogel niet toegelicht waarom er behoefte
bestond aan verschillende heffingstechnieken en in welke gevallen voor de ene dan wel
voor de andere techniek moest worden gekozen. Ook in de literatuur is hier naderhand
geen aandacht aan besteed. De reden voor het aanbrengen van het onderscheid zal naar
mijn mening moeten worden gezocht in feit dat een bepaalde techniek aansloot bij de
op een zeker moment bestaande werkwijze rondom de heffing en inning van bepaalde
belastingen. Het onderscheid tussen direct of indirect kan namelijk zowel in economische als

24
25
26
27
28
29
30

Ydema, 2006, p. 109.
Pfeil, 1998, p. 207.
Pfeil, 1998, p. 411.
Zie uitgebreider: Stokman-Prins, 1990, p. 645-654.
Bijlagen Handelingen II 1915/16, 198, nr. 3, p. 4 lk.
“Wet van 12 Julij 1821, houdende grondslagen van het stelsel van ’s Rijksbelastingen”, Stb. 9.
Het stelsel bestond uit de volgende belastingen (waarbij ik de nummering heb aangehouden zoals
die destijds werd gehanteerd): I. Directe belastingen (1. Grondbelasting, 2. personele belasting,
3. Patentrecht), II. Indirecte belastingen (1. zegel- registratie- griffie- en hypotheekrechten, 2.
Successierecht), III. Accijnzen, IV. Belasting op de goud- en zilverwerk en V. In- en uitgaande
rechten.

25

Heffingsmethoden_PL_V2.3.indd 25

9-5-2019 14:38:08

2.3

Hoofdstuk 2 / Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse heffingsmethoden

(formele) juridisch-administratieve zin worden opgevat.31 In de economische interpretatie
zijn belastingen direct als zij worden geheven van de persoon die deze belasting ook daadwerkelijk draagt. Indirect zijn die belastingen die door een ander dan de belastingplichtige
worden gedragen.32 Het onderscheid zoals dat is aangebracht in de Stelselwet (en overigens
eerder ook in het stelsel van Gogel) betreft een juridische-administratieve aanduiding,
waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de wijze waarop de belastingheffing plaatsvindt.
Onder anderen Adriani en Van Hoorn, Scheltens, Sinninghe Damsté en Smeets stellen in
dat verband dat een directe belasting een belasting is waarbij “voor elk belastingjaar (…)
aanslagen [worden] vastgesteld welke uit kracht van een kohier worden ingevorderd.”).33, 34
Een indirecte belasting is vrijwel het tegenovergestelde daarvan: heffen zodra of kort na
het moment dat het belastbaar feit zich voordoet.
Er was overigens geen sprake van een heel dwingend en zuiver onderscheid. Ik verwijs
daarvoor naar Treub die over dit onderscheid bij het door hem ingediende wetsontwerp
“Grondslagen voor het stelsel van ’s Rijksbelastingen” het volgende schreef:
“De hoofdverdeeling der belastingen, welke in de wetenschap der financiën en in het spraakgebruik gangbaar is, werd in het ontwerp niet opgenomen. Zij is niet alleen niet consequent
door te voeren, maar kan er licht toe leiden, omtrent het karakter van bepaalde belastingen
op een dwaalspoor te brengen. Vroeger, toen men zich in de economische werking der
belastingen minder sterk verdiepte dan tegenwoordig, legde men bij de hoofdverdeeling der
belastingen een maatstaf aan, welke althans het voordeel had, tastbaar te zijn. Al naar gelang
de heffing plaats had naar een kohier of niet, hoorde de belasting thuis onder de beschreven
of directe dan wel onder de onbeschreven of indirecte middelen. Ook in Gogels stelsel van
1805 wordt deze indeeling gevolgd. Zulk een zuiver formeele indeeling, waarbij de vorm het
wezen beheerscht, kan thans niet meer bevredigen. Men vraagt thans meer naar de werking
der belastingen, dan naar de wijze waarop zij worden geheven. Het spraakgebruik heeft de
beschreven en de onbeschreven middelen dan ook reeds lang vergeten.”35

Zie in dat verband ook Smeets over het gemaakte (niet-economische) onderscheid tussen
directe en indirecte belastingen:
“Een belasting is fiscaalrechtelijk indirect, indien zij in de desbetreffende belastingwet niet
als “direct” is aangewezen. Voorbeelden: omzetbelasting, loonbelasting, dividendbelasting,
successierecht, accijnzen, enz.”36

Uit het bovenstaande komt naar voren dat niet duidelijk is gemaakt waarom de wetgever
belang hecht aan het administratief-juridische onderscheid tussen directe en indirecte
belastingen. Hoe hij daartussen vervolgens een keuze maakt, is evenmin duidelijk. Ten
slotte blijkt dat het onderscheid ook niet altijd even zuiver werd toegepast.

31
32
33
34
35
36

Wijtvliet, 2018, p. 143.
Wijtvliet, 2018, p. 151.
Adriani & Van Hoorn, 1954, p. 144.
Zie voor min of meer vergelijkbare definities: Smeets, 1951, p. 41; Scheltens, AWR, p. 258-264;
Van Soest, 1988, p. 20 en Sinninghe Damsté, 1940, p. 39-42.
Bijlagen Handelingen II 1915/16, 198, nr. 3, p. 8.
Smeets, 1951, p. 39.
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Opnieuw de vraag: wel of geen eigen aangifte?

In het kader van de totstandkoming van de Stelselwet van 1821 is opnieuw gediscussieerd
over de vraag of zelftaxatie dan wel quotisatie van overheidswege moest plaatsvinden.
Appelius besloot uiteindelijk tot zelftaxatie, omdat hij wilde bewerkstelligen dat bij degenen
die juist aangifte deden direct een juiste aanslag kon worden vastgesteld. Dit voorkwam
dat belastingplichtigen bezwaar moesten maken in het geval van onjuiste schattingen en
verminderde voor de Belastingdienst de kosten die verbonden waren aan het behandelen
van die bezwaren.37 In algemene zin gaat het hier om de zogenoemde perceptiekosten
(kosten die worden gemaakt met betrekking tot het heffen van belastingen). Deze kunnen
rechtstreeks op de schatkist drukken als apparaatskosten van de Belastingdienst, maar
kunnen ook worden afgewenteld op anderen, zoals belasting- of inhoudingsplichtigen.38 De
kosten die betrekking hebben op de Belastingdienst worden in de literatuur en parlementaire
stukken meestal aangeduid als de uitvoeringskosten of uitvoeringslasten. Dit ziet op de
kosten die verband houden met de inzet van ambtenaren en automatiseringssystemen.39
De kosten voor de heffing en inning van belasting die op belastingplichtigen drukken,
worden in het algemeen aangeduid als administratieve lasten. Hierbij valt onder andere
te denken aan de kosten die verband houden met het voeren van een boekhouding en met
de eventuele inhuur van een (belasting)adviseur.
De administratieve lasten voor belastingplichtigen en de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst kunnen in voorkomende gevallen rechtstreeks verband met elkaar houden. Een
daling van de een leidt dan tot een stijging van de ander (een soort communicerende vaten).
Dit is echter, net als in de natuurkunde, geen wetmatigheid. Het kan dus ook voorkomen dat
zowel de uitvoeringslasten als de administratieve lasten toe- of afnemen.40 Een voorbeeld
van een afname is de vooraf ingevulde aangifte waardoor bij zowel de Belastingdienst als
bij belastingplichtigen de lasten dalen. Zie meer hierover in paragraaf 4.4. In het vervolg
van dit proefschrift zal ik in het geval dat wordt gewezen op gevolgen (voor- of nadelen)
voor de kosten van de Belastingdienst, gebruikmaken van de term uitvoeringslasten voor
de Belastingdienst. In het geval van kosten voor belastingplichtigen, bedien ik me van het
begrip administratieve lasten voor belastingplichtigen.
Als gevolg van de keuze om uit te gaan van de eigen aangifte, moesten belastingplichtigen
in het vervolg zelf vaststellen hoeveel belasting zij op basis van de wet waren verschuldigd.
Zij ontvingen daarvoor een aangiftebiljet van de ontvanger der directe belastingen. Door
dit biljet in te (laten41) vullen, konden belastingplichtigen zelf aangeven voor welk bedrag
zij moesten worden aangeslagen (zichzelf ‘quotiseren’).42 Na ontvangst van de aanslag
moest de belastingplichtige vervolgens het verschuldigde bedrag voldoen. Hierin is de
37
38
39
40
41
42

Stelsel van ‘s Rijks belastingen, Memorie tot adstructie en toelichting der project-wet, Handelingen II, 1820/21, no. XII, p. 746.
Reuvers, 1988, p. 68-73.
Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 19, p. 31.
Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II. 2012/13, 33 121, nr. 26, p. 2.
Met hulp van de ontvanger.
Stelsel van ‘s Rijks belastingen, Memorie tot adstructie en toelichting der project-wet, Handelingen II
1820/21, no. XII, p. 742 en 746.
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systematiek van de huidige heffing bij wege van aanslag te herkennen. Een belangrijk
verschil met nu is overigens wel dat belastingambtenaren de aangifte aanvankelijk niet
mochten corrigeren. De aanslag moest overeenkomstig de ingediende aangifte worden
vastgesteld. Een beperkt vertrouwen in het ambtenarenapparaat lag hieraan ten grondslag
(zie ook paragraaf 2.2.1 hiervoor).
Opvattingen Cort van der Linden ten aanzien van de eigen aangifte
In zijn in 1887 verschenen Leerboek der Financiën stelt Cort van der Linden43 dat het
een moeilijk te beantwoorden vraag is wanneer moet worden gekozen voor de eigen
aangifte en wanneer voor een zogenoemde ambtelijke vaststelling. De eigen aangifte is
volgens hem een onmisbaar hulpmiddel bij het vaststellen van de feiten in gevallen waar
de juistheid daarvan gemakkelijk is na te gaan. Dit wordt in zijn ogen anders als de eigen
aangifte betrekking heeft op gegevens waar moeilijker toezicht op uit te oefenen valt, zoals
bijvoorbeeld het inkomen of vermogen. Volgens Cort van der Linden heeft het gebruik van
de eigen aangifte in dat geval als voordeel dat de door de belastingplichtige aangegeven
gegevens leidend zijn. De kans op fouten door de belastingadministratie (en klachten
daarover) wordt hierdoor geminimaliseerd.44 Hij betoogt echter ook dat de eigen aangifte
een middel is waardoor belasting op een gemakkelijke manier kan worden ontdoken. Waar
het berekenen van inkomen of vermogen niet aan de belastingplichtige zelf kan worden
overgelaten, zou de eigen aangifte volgens Cort van der Linden zoveel mogelijk moeten
worden beperkt. Cort van der Linden plaatst daarbij als kanttekening dat een ambtelijke
schatting ook beperkingen kent in het geval dat kennis bij de belastingadministratie over
een te waarderen object ontbreekt of tekortschiet.45 Hoe gebrekkig ook, in dat geval verkiest
Cort van der Linden – om aanslagen te voorkomen die niet geheel vrij zijn van willekeur
(door gebrek aan kennis van de schattende belastingambtenaren) – de eigen aangifte boven
die ambtelijke schatting. Zie in dit verband ook Mill die erop wijst dat belastingplichtigen
zelf beter in staat zijn om de voor de belastingheffing relevante feiten en omstandigheden
te kennen dan de belastinginspecteur. Dit is vooral het geval bij inkomsten die variabel
zijn, zoals inkomsten van zelfstandigen en winsten van bedrijven:
“Notwithstanding, too, what is called the inquisitorial nature of the tax, no amount of inquisitorial power which would be tolerated by a people the most disposed to submit to it, could
enable the revenue officers to assess the tax from actual knowledge of the circumstances of
contributors. Rent, salaries, annuities, and all fixed incomes, can be exactly ascertained. But
the variable gains of professions, and still more the profits of business, which the person
interested cannot always himself exactly ascertain, can still less be estimated with any

43

44

45

Op dat moment hoogleraar Staatshuishoudkunde aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te
Groningen. Van 1897 tot 1901 was hij minister van Justitie in het kabinet Pierson-Goeman
Borgesius. Van 1913 tot 1918 was hij voorzitter van de ministerraad van het naar hem genoemde
kabinet-Cort van der Linden.
Informatie-asymmetrie is kenmerkend voor de fiscale rechtsbetrekking. Voor de informatie
die nodig is voor het vaststellen van de belastingschuld, is de inspecteur afhankelijk van de
belastingplichtige. Dit leidt tot juridische asymmetrie; een ongelijkheid in bevoegdheden, rechten
en plichten, die onder andere tot uitdrukking komt in de aangifteplicht (art. 6 e.v. AWR) en de
ruime informatievergaringsbevoegdheden van de inspecteur (art. 47 e.v. AWR). Zie Gribnau, 2016,
paragraaf 9.3.1.
Zetters waren ter zake deskundige ambtenaren die te belasten objecten moesten waarderen.
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approach to fairness by a tax-collector. The main reliance must be placed, and always has
been placed, on the returns made by the person himself.”46

Over de zogenoemde verbruiksbelastingen (invoerrechten en accijnzen) stelt Cort van der
Linden dat de belastingplichtigen zonder al te grote moeilijkheden in staat zijn om hun
aangiftes op te maken en dat eventuele onjuistheden daarin ook vrij gemakkelijk aan het
licht kunnen komen. De kans op ontdekking wordt echter verkleind door de snelheid en
frequentie waarmee de goederen zich verplaatsen. Dit laatste zou volgens hem pleiten voor
een ambtshalve schatting van deze belastingen. Dit zou echter een voortdurend ingrijpen
van de overheid in het goederenproces met zich meebrengen. Hij stelt dat om die reden
de voorkeur is gegeven aan de eigen aangifte die door een ambtenaar wordt beoordeeld.47
Kenmerken van de huidige aanslag- en aangiftebelastingen zijn in deze opvattingen van
Cort van der Linden te herkennen.
Eigen aangifte bij de heffing van de vermogensbelasting 1892
Ten slotte wijs ik in dit verband nog op de vraag of aanslagen van de Vermogensbelasting
1892 moesten worden vastgesteld aan de hand van de eigen aangifte van belastingplichtigen dan wel via een schatting door de belastingadministratie. Ervaringen in het
toenmalige Pruisen gaven uiteindelijk de doorslag om te kiezen voor de eigen aangifte
van belastingplichtigen. Daar was namelijk gebleken dat de kans op hogere en juistere
aanslagen voor de inkomstenbelasting groter was als belastingplichtigen zelf aangaven
wat hun kapitaalinkomsten waren (eigen aangifte) dan wanneer die inkomsten eenzijdig
werden geformaliseerd door de belastingdienst aldaar.48 Vanwege de positieve ervaringen
in Pruisen met die eigen aangifte, is daar in Nederland uiteindelijk ook voor gekozen.49
Hieruit valt af te leiden dat voor het vaststellen van juiste aanslagen (die in overeenstemming zijn met de materiële belastingschuld) de Belastingdienst ook informatie nodig had
van belastingplichtigen. Zoals dat tegenwoordig nog steeds gebeurt, verstrekten zij deze
informatie aan de Belastingdienst via de (eigen) aangifte. Overigens blijkt de vraag of wel
of geen gebruik moet worden gemaakt van een eigen aangifte, voor de inkomstenbelasting
inmiddels weer actueel te worden. Dit komt aan bod in paragraaf 4.4.
Analyse
Ik leid uit het bovenstaande af dat bij de keuze of wel of geen gebruik zou worden gemaakt
van de eigen aangifte, twee factoren in de afweging zijn betrokken. Enerzijds zijn dat de
administratieve lasten voor belastingplichtigen (vooral de last dat ze bezwaar moesten
maken tegen een onjuiste aanslag en opmerkelijk genoeg niet zozeer de last van het doen
van aangifte zelf) en anderzijds de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst (gemoeid
met het moeten afhandelen van bezwaren en met het toezicht achteraf op de ingediende
aangiften). Daarnaast valt op dat er steeds meer een rol voor de Belastingdienst ontstaat
46
47
48
49

Mill, 1909, Chapter V.3.17.
Cort van der Linden, 1887, p. 252-263.
Bijlage Handelingen II 1891/92, 125, nr. 3, p. 10; zie ook Christianne Smit, Omwille der billijkheid, De
strijd over de invoering van de inkomstenbelasting in Nederland, Amsterdam: Wereldbibliotheek,
2002, p. 253-254.
Voor de volledigheid wijs ik erop dat hogere aanslagen ook een gevolg kunnen zijn van eventuele
overcompliance (zie paragraaf 1.7.4 hiervoor). Of dat daar destijds rekening mee is gehouden,
kan ik uit de parlementaire stukken echter niet opmaken.
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om onderzoek te doen naar de juistheid van aangiften. Waar men in het verleden wars
was van onderzoek naar aangiften, komen er steeds meer bevoegdheden en sanctiemogelijkheden voor de fiscus.50
2.4

Eén algemene wet met daarin de heffingsmethoden

De Stelselwet 1821 – en daarmee het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen –
heeft tot de invoering van de AWR bestaan.51 In de AWR zijn de heffingsmethoden vastgelegd
zoals we die op dit moment kennen.52 Vanaf dat moment wordt er onderscheid gemaakt
tussen zogenoemde aanslag- en aangiftebelastingen. In de materiële wet wordt vervolgens
bepaald welke heffingsmethode van toepassing is. Dit leidt er toe dat de desbetreffende
belasting op een bepaalde manier wordt geheven en ingevorderd. Daarnaast heeft dit
betekenis voor de voorwaarden die gelden met betrekking tot navordering of naheffing
en boeten (zie hoofdstuk 3 en 4 hierna).
Aan het waarom van de twee heffingsmethoden en hoe daartussen een keuze te maken,
wordt in de parlementaire stukken met betrekking tot de AWR opnieuw geen enkele
aandacht besteed. In de memorie van toelichting is slechts te lezen dat de bepalingen
die betrekking hebben op de aanslagbelastingen nagenoeg geheel overeenkomen met de
bepalingen zoals die voorkwamen in de wetten voor de inkomstenbelasting, de vermogensbelasting, de vennootschapsbelasting en de personele belasting.53 In de memorie van
antwoord is verder nog te lezen dat met de woorden “voldoening of afdracht op aangifte”
tot uitdrukking is gebracht dat voor deze belastingen de fase van aanslag ontbreekt tussen
de aangifte en de betaling. De aangifte vervult daarbij de rol van het stuk dat ‘constateert’
welk bedrag aan belasting moet worden voldaan of afgedragen.54 Voor het overige bevatten
de parlementaire stukken slechts informatie over de concrete toepassing van specifieke
wetsartikelen van de twee betreffende hoofdstukken.55
50
51

52
53
54
55

Zie in dit verband Gribnau, 2017, p. 412 en 413. Gribnau wijst erop dat waar in het verleden klassieke
liberalen de nadruk legden op de bescherming van de negatieve vrijheid, de jong-liberalen steeds
meer staatsinmenging accepteerden ter bevordering van de positieve vrijheid.
De Wet op de inkomstenbelasting 1964 bevatte weliswaar nog een bepaling (artikel 1) dat het
een directe belasting betrof. In de memorie van toelichting merkte minister Hofstra echter op dat
deze aanduiding geen verdere wetenschappelijke betekenis had; zie Kamerstukken II 1958/59,
5380, nr. 3, p. 30.
Het doel was vooral om bepaalde wettelijke bepalingen van toepassing te laten zijn, zoals voor
de invordering, de richtige heffing (artikel 31 e.v. AWR). Met ingang van 1 augustus 1987 geeft
het Ministerie van Financiën geen machtigingen meer af voor de toepassing van richtige heffing,
zodat het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen voor de toepassing van deze regeling
sindsdien niet langer relevant is (persbericht van 29 juli 1987, nr. 87/222, V-N 1987/1768, 2).
De wet werd op 2 juli 1959, gepubliceerd in Stb. 301.
Kamerstukken II 1954/55, 4080, no. 3, p. 15.
Kamerstukken I 1954/55, 4080, nr. 5, p. 9 rk.
Dit betreft onder andere voorschriften rondom termijnen voor het opleggen van aanslagen,
voorwaarden voor navorderingen en het opleggen van verhogingen bij navorderingen en bij
naheffingen (het nieuw ingevoerde begrip bij voldoening of afdracht op aangifte). Sinds de
invoering van de AWR wordt de term navordering alleen nog gebruikt bij aanslagbelastingen. In
het verleden werd op grond van het Besluit op de Omzetbelasting ook een navorderingsaanslag
voor de omzetbelasting opgelegd als het verschuldigde bedrag niet of niet geheel was voldaan.
Zie bijvoorbeeld: Peeters, Meering & Van Soest, 1949, p. 320.

30

Heffingsmethoden_PL_V2.3.indd 30

9-5-2019 14:38:08

2.5

Analyse

2.5

Analyse

Omdat er verschillende heffingsmethoden zijn, kan daartussen een keuze worden gemaakt.
Voordat ik aan de beantwoording van de vraag toekom hoe die keuze wordt gemaakt, heb ik
in dit hoofdstuk eerst onderzocht waarom er meerdere heffingsmethoden bestaan. Uit het
daartoe uitgevoerde rechtshistorisch komt naar voren dat de wetgever dat tot nu toe nooit
uiteen heeft gezet. Voor mij is dit een opmerkelijke uitkomst, omdat de heffingsmethoden
een fundamenteel onderdeel van onze belastingwetgeving zijn.
Gogel maakte in het door hem ontworpen belastingstelsel van 1805 onderscheid tussen
zogenoemde beschreven middelen (directe belastingen) en onbeschreven middelen
(indirecte belastingen). Hij sloot daarmee aan bij een op dat moment reeds bestaand
onderscheid. Appelius haakte met zijn Stelselwet 1821 op zijn beurt weer aan bij Gogel.
Geen van beiden heeft echter verder toegelicht waarom ze twee heffingstechnieken van
belang achtten. Bij de invoering van de AWR in 1959 is het thans nog bestaande onderscheid aangebracht tussen enerzijds belastingheffing op basis van door de Belastingdienst
vastgestelde aanslagen en anderzijds belastingheffing door middel van een door de
belastingplichtige ingediende aangifte waarbij het verschuldigde bedrag direct voldoet
of afdraagt. Dit betekende inhoudelijk echter geen majeure wijziging ten opzichte van
de situatie zoals die in ieder geval al sinds het begin van de 19e eeuw bestaat. Wanneer
dit onderscheid is ontstaan, heb ik niet kunnen vaststellen. Dit vergt namelijk historisch
archiefonderzoek waarvoor andere expertise nodig is.
Het bestaan van verschillende heffingsmethoden moet – naar het mij het meest waarschijnlijk voorkomt – worden verklaard vanuit een praktische behoefte. In bepaalde gevallen
werd de ene heffingsmethode geschikter geacht dan de andere. Zaken waarvan een persoon
langere tijd eigenaar bleef, konden bijvoorbeeld eenvoudiger worden geregistreerd dan zaken
die gemakkelijk en/of regelmatig van eigenaar wisselden of snel werden verbruikt. Van die
eerste groep konden registers worden aangelegd die voor de Belastingdienst vervolgens
als basis dienden voor het opleggen van aanslagen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de
grondbelasting, de patentbelasting, maar thans ook bij de onroerende zaakbelasting. Bij de
tweede groep zaken is dat niet mogelijk. In dat geval was er een voorkeur om de heffing van
belasting aan te laten sluiten op het moment waarop zich een bepaalde handeling voordeed.
De Belastingdienst kan niet bij al die handelingen aanwezig zijn. Het lag daardoor meer
voor de hand dat belastingplichtigen zelf het verschuldigde belastingbedrag bepaalden.
Zij hadden immers het beste zicht op de daarvoor relevante feiten en omstandigheden.
De discussie rondom de zogenoemde eigen aangifte laat zien dat er binnen een bepaalde
heffingsmethode (in dit geval beschreven (directe) middelen) weer verschillende subvormen
kunnen bestaan. Dit roept het beeld op van een doorlopend geheel van verschillende
varianten van heffingsmethoden (een continuüm). De uitersten daarvan worden gevormd
door twee zuivere vormen. Het ene is de vorm waarbij de aanslagen worden vastgesteld
door de Belastingdienst enkel op basis van hem bekende informatie. Bij de andere uiterste
vorm stelt de belastingplichtige zelf vast hoeveel belasting hij is verschuldigd. Dit deelt hij
vervolgens mee aan de Belastingdienst. Daartussen bestaan verschillende ‘hybride’-vormen
met kenmerken van beide uitersten, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van een aanslag
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door de Belastingdienst onder andere op basis van een aangifte van de belastingplichtige.
De vraag die in dit verband kan worden gesteld, mede gelet op het voorgaande, is of het
beeld klopt dat de keuze tussen een aangifte- en een aanslagbelasting er daadwerkelijk
één is tussen twee uitersten. In hoofdstuk 3 zal ik de heffingsmethoden daartoe met elkaar
vergelijken en op zoek gaan naar de verschillen daartussen.
Verder leert de discussie rondom de eigen aangifte, dat daarbij vooral afwegingen zijn
gemaakt waarbij de volgende twee factoren relevant waren. Enerzijds zijn dat de administratieve lasten voor de belastingplichtigen (zoals het moeten maken van bezwaar in geval
van onjuiste aanslagen) en anderzijds uitvoeringslasten voor de Belastingdienst (in casu het
behandelen van bezwaren en toezicht achteraf).
2.6

Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik onderzocht waarom er verschillende heffingsmethoden zijn. Uit
het deelonderzoek komt naar voren dat de wetgever dit tot nu toe nooit uiteen heeft gezet.
Op basis van de bestudeerde bronnen ga ik er echter vanuit dat de wetgever bij de keuze
voor een bepaalde heffingstechniek op dat moment vooral oog had voor een zo doelmatig
mogelijke uitvoering. Bij de heffing van de Vermogensbelasting 1892 bleek het bijvoorbeeld
voor zowel de Belastingdienst als belastingplichtigen uitvoeringstechnisch gemakkelijker
als gebruik werd gemaakt van de eigen aangifte. Dit voorkwam onder andere onnodige
bezwaarschriften. Dit streven naar doelmatigheid komt in feite neer het meewegen van
enerzijds de factor ‘uitvoeringslasten voor de Belastingdienst’ en anderzijds de factor
‘administratieve lasten voor de belastingplichtigen’.
Het voor ogen hebben van een zo doelmatig mogelijke uitvoering brengt met zich mee dat
de vormgeving van de heffingsmethoden voortdurend onderhevig is aan veranderingen
op het technologische en maatschappelijke vlak.
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe keuzes op het vlak van de heffingsmethoden
moeten worden gemaakt. Uit het rechtshistorisch onderzoek komt echter naar voren dat
de wetgever nooit uiteen heeft gezet waarom hij het bestaan van verschillende heffingsmethoden noodzakelijk achtte, laat staan hoe een keuze daartussen tot stand kwam. Ik
zal om die reden op een andere manier na moeten gaan hoe dat gebeurt. In hoofdstuk 3
onderzoek ik daartoe eerst welke onderlinge verschillen er zijn tussen de heffingsmethoden
en welke veranderingen zich daarbij in de loop van de jaren hebben voorgedaan.
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3.2.1

HOOFDSTUK 3

Onderlinge vergelijking van de
Nederlandse heffingsmethoden

3.1

Inleiding

Uit het vorige hoofdstuk komt naar voren dat de fiscale wetgever destijds vooral een
doelmatige uitvoering voor ogen heeft bij de keuze tussen en de vormgeving van de verschillende heffingstechnieken. Door de tijd heen veranderen deze daardoor voortdurend.
In hoofdstuk 1 schreef ik dat vrij algemeen aangenomen wordt dat heffingsmethoden
elkaars tegenpolen zijn. Dit impliceert in de eerste plaats grote verschillen tussen aanslag- en aangiftebelastingen, daarnaast gaat het uit van een soort onveranderlijkheid.
Om vast te kunnen stellen of deze aannames kloppen, vergelijk ik de heffingsmethoden
in dit hoofdstuk met elkaar. Daarbij onderscheid ik binnen de heffingsmethoden vier
kernelementen. In de volgende paragraaf licht ik toe hoe ik daartoe kom en welke dat
zijn. In de paragrafen 3.3 tot en met 3.6 behandel ik de uitkomsten van de vergelijking op
deze vier kernelementen. Elke paragraaf eindigt met een tussenanalyse. In paragraaf 3.7
sluit ik af met een overkoepelende conclusie.
Dit deelonderzoek heeft als doel om de heffingsmethoden op hooflijnen te beschrijven, om
vervolgens te kunnen bepalen wat de belangrijkste verschillen zijn en wat een keuze feitelijk
inhoudt. Die beschrijving op hoofdlijnen is van belang om op een systematische manier
onderzoek te kunnen doen naar de factoren die relevant zijn bij het maken van keuzes.
3.2

Literatuurstudie

3.2.1

Aanleiding voor de uiteindelijk gekozen aanpak

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of de Nederlandse heffingsmethoden elkaars
tegenpolen zijn, is het eerst van belang vast te stellen wat de heffingsmethoden karakteriseert
alvorens ze met elkaar kunnen worden vergeleken. Over heffingsmethoden wordt namelijk
vaak in algemene termen gesproken. Eenduidige definities zijn er namelijk niet. Vaak is
er slechts aandacht voor enkele onderdelen of worden ze vanuit een bepaald perspectief
bekeken. Hieronder zal ik laten zien dat het gekozen perspectief echter veel invloed heeft
op welke verschillen wel en niet worden gezien. Adriani en Van Hoorn kiezen bijvoorbeeld
voor het perspectief dat zich richt op de verdeling van taken en verantwoordelijkheid
tussen Belastingdienst en belastingplichtigen.1 Zij maken onderscheid tussen de vorm
1

Adriani & Van Hoorn, 1954, deel II, p. 277.
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(1) waarbij de belastingschuld door de belastingplichtige zelf wordt geformaliseerd en
de vorm (3) waarbij die schuld door de belastingdienst wordt geformaliseerd. Daartussen
bevindt zich de vorm (2) die kenmerken heeft van beide uitersten (een soort mengvorm).
Hierbij doet de belastingplichtige aangifte van het door hem verschuldigde bedrag, maar
het eindoordeel daarover wordt uiteindelijk door de Belastingdienst geveld:
“(…)
1. Een belastingplichtige stelt zelf het verschuldigde bedrag vast (zogenoemde eigen aangifte)
en voldoet dit op de door de wet vastgestelde wijze (bijvoorbeeld zegelbelasting2 of
heffing aan de bron zoals loon-, dividend- en commissarissenbelasting);
2. Tussen burger of bedrijf en de fiscus is een zekere mate van samenwerking, waarbij het
laatste woord aan de fiscus is (bijvoorbeeld accijnzen als suikeraccijns en bieraccijns,
inkomstenbelasting of het registratierecht);
3. De fiscus stelt zelfstandig, derhalve buiten burger of bedrijf om, het verschuldigde
belastingbedrag vast (bijvoorbeeld de grondbelasting).”

Adriani en Van Hoorn stellen dat er bij deze vormen zowel voor de fiscus als de belastingplichtigen mogelijkheden (rechtsmiddelen) zijn om te interveniëren als ze het niet
eens zijn met de (eerdere) formalisering van de belastingschuld. Voor wat betreft de
Belastingdienst doelen ze hiermee op wat thans bekend staat als de mogelijkheid om af
te wijken van de aangifte en de mogelijkheid van navordering dan wel naheffing. Voor wat
betreft de belastingplichtigen gaat het om de mogelijkheid van bezwaar en beroep als ze
het niet eens zijn met de beslissingen van de Belastingdienst.3 Dit perspectief verschaft
echter geen inzicht in relevante termijnen voor het doen van aangifte en betalingen en
over het bestaan (en de hoogte) van eventuele boeten.
Scheltens kiest het perspectief van het moment waarop het toezicht wordt uitgeoefend.
Daarbij focust hij vooral op het moment waarop de inspecteur de door de belastingplichtige
verschafte (aangifte)gegevens kan beoordelen en eventueel corrigeren. Voor dit perspectief
geldt overigens dat het geen informatie geeft over de termijnen voor het doen van aangifte
en betalingen en over (de hoogte van) boeten.
“a. de administratie onderzoekt de verschafte gegevens op hun juistheid en doet vervolgens
aan de belastingplichtige mededeling van haar conclusie, waarna – behoudens mogelijkheid van beroep op een administratieve of rechterlijke instantie- overeenkomstig deze
conclusie moet worden betaald.
b. de juistheid van de verschafte gegevens wordt voorshands in het midden gelaten en het
op die grondslag berekende belastingbedrag moet worden betaald; ná een vervolgens
in te stellen onderzoek naar de juistheid overeenkomstig a kan de belastingplichtige tot
bijbetaling worden verplicht.
Kort samengevat: wij kennen aangiften met voorafgaande controle en aangiften met na-controle.”4
2

3
4

De in 1934 in Nederland ingevoerde omzetbelasting werd bijvoorbeeld geheven bij de fabrikant
door middel van het plakken van zegels op facturen. Zie: Essers, 2012, p. 37. Ook de in 1934 in
Nederlands-Indië ingevoerde loonbelasting kon door werkgevers onder andere worden betaald
via het plakken van loonzegels op door het gouvernement verstrekte loonlijsten. Zie: Manse,
Arendsen, & Klever, 2018, paragraaf 4.2.
Tegen de vaststelling staan overigens ook voor de belastingplichtigen in de eerste groep rechtsmiddelen open in de vorm van bezwaar tegen de eigen aangifte.
Scheltens, 1967, p. 5 en 6.
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Hofstra kiest min of meer dezelfde invalshoek (verdeling van taken en verantwoordelijkheden) als Adriani en Van Hoorn. Op het continuüm plaatst Hofstra aan het ene uiterste (1)
het formaliseren en de betaling van het verschuldigde bedrag door de belastingschuldige
zelf respectievelijk door bepaalde in de wet aangewezen derden, en aan het andere uiterste
(2) het formaliseren door middel van een ambtelijke vaststelling. Bij de eerste heffingsmethode beperkt de taak van de belastingadministratie zich volgens Hofstra tot toezicht
achteraf.5 Zie in vergelijkbare zin Reuvers6 en Van Amersfoort & De Blieck7 die de taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling als uitgangspunt nemen om het onderscheid tussen de
heffingsmethoden te kunnen duiden. Datzelfde doet de staatssecretaris van Financiën
in 2013. In de memorie van toelichting van de Wet vereenvoudiging formeel verkeer
Belastingdienst focust hij daarbij op de handelingen bij aangiftebelastingen op het vlak
van het indienen van een aangifte en suppleties en het opleggen van naheffingsaanslagen.8
Aan de handelingen die horen bij aanslagbelastingen besteedt de staatssecretaris in dit
kader echter in het geheel geen aandacht. Eveneens voor dit perspectief geldt dat het
voorbij gaat aan termijnen voor het doen van aangifte en betalingen en aan het bestaan
(en de hoogte) van boeten.
“Bij een aangiftebelasting rusten de taken in het kader van en de verantwoordelijkheid voor
een juiste belastingheffing geheel bij de belastingplichtige. De belastingplichtige ontvangt
geen aanslag maar dient de belasting eigener beweging overeenkomstig zijn aangifte aan
de Belastingdienst te betalen. Zonder nadere regelgeving als bijvoorbeeld bestaat voor
suppleties in de omzetbelasting kan de belastingplichtige wijzigingen alleen doorgeven
door binnen 6 weken bezwaar te maken tegen de eigen aangifte of daarna een verzoek om
ambtshalve vermindering te doen. De Belastingdienst heeft gedurende 5 jaar de bevoegdheid
tot naheffen, welke bevoegdheid niet aan voorwaarden verbonden is.”9

Volgens Douma e.a. is de mate waarin een belastingplichtige in staat is om de bepalingen
in de materiële heffingswet te begrijpen, bepalend voor vraag of de verantwoordelijkheid
voor een juiste aangifte en betaling bij een belastingplichtige kan worden neergelegd.10
Daarbij wordt verondersteld dat die verantwoordelijkheid bij een aangiftebelasting wel op
een belastingplichtige rust en bij een aanslagbelasting niet; een duidelijke tegenstelling
derhalve. De vraag is of die tegenstelling er daadwerkelijk is. In het resterende deel van
dit onderzoek zal ik die vraag beantwoorden.
Dat het gekozen perspectief uiteindelijk bepaalt welke verschillen tussen de heffingsmethoden uiteindelijk wel en niet worden gezien, zie ik ook terug in de antwoorden die
de vier door mij geïnterviewde experts hebben gegeven op de vraag wat in hun ogen de
meest kenmerkende verschillen zijn tussen de twee heffingsmethoden (zie bijlage 1).
5
6
7
8

9
10

Hofstra, 1974, p. 200 en 201.
Reuvers, 1988, p. 24.
Van Amersfoort & De Blieck, 2005, p. 6.
Dit wetsvoorstel is voorafgegaan door een notitie met de titel ‘Modernisering AWR’. Deze in
het najaar van 2009 verschenen notitie is als bijlage bij de Fiscale vereenvoudigingswet 2010
gevoegd en uiteindelijk via de Fiscale agenda – dat de beleidsvisie bevatte van het Kabinet Rutte
I (Kamerstukken II 2010/11, 32 740, nr. 1.) – terechtgekomen in de Wet vereenvoudiging formeel
verkeer Belastingdienst (Kamerstukken II 2012/13, 33 714, nr. 3).
Kamerstukken II 2012/13, 33 714, nr. 3, p. 15.
Douma e.a., 2017, p. 206.
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Visser, Zuidgeest en Goossens benadrukken vooral de verschillen in rechtszekerheid en
de mate waarin rechtsbescherming wordt geboden aan belastingplichtigen. Het verschil
in verdeling van verantwoordelijkheden tussen belastingplichtigen en Belastingdienst, is
een aspect dat Lammers voor het voetlicht brengt. Ten slotte wijzen Poolen en Lammers
op de extra uitvoeringshandelingen (behalve het indienen van een aangifte, tevens het
opleggen van een aanslag) die zijn verbonden aan aanslagbelastingen.
3.2.2

Vier kernelementen

Vanwege het feit dat het gekozen gezichtspunt zoveel invloed heeft op de uitkomsten van
de onderlinge vergelijking, heb ik er voor gekozen om vier kernelementen als uitgangspunt
te nemen. Deze vier kernelementen heb ik gedestilleerd uit de structuur van de AWR. Die
bestaat namelijk uit een aantal hoofdstukken waarin per methode uiteen is gezet hoe de
heffing en inning plaatsvindt. Dit zijn de hoofdstukken II (Aangifte), III (Heffing bij wege
van aanslag, IV (Heffing bij wege van voldoening of afdracht op aangifte). De wetgever
heeft daar een hoofdstuk VIIA (Bestuurlijke boeten) aan toegevoegd. Daarbij heeft hij er
voor heeft gekozen om bij de beboeting van verschillende gedragingen onderscheid te
maken tussen de heffingsmethoden. De vier kernelementen zijn:
1. het doen van aangifte (artikel 6 tot en met 8 AWR). Dit komt aan de orde in paragraaf 3.3
waarin ik tevens de processuele sanctie van de verzwaring van de bewijslast behandel;11
2. het toezicht (wanneer vindt het plaats en welke correctiemogelijkheden heeft de
Belastingdienst; hoofdstukken III en IV van de AWR). Dit staat centraal in paragraaf 3.4;
3. de termijnen voor het betalen van het verschuldigde belastingbedrag. Dit behandel
ik in paragraaf 3.5; en
4. de (bestuurlijke) boeten in het geval een belastingplichtige niet voldoet aan zijn
wettelijke verplichtingen ten aanzien van het tijdig en juist doen van aangifte en het
tijdig en volledig betalen van de belastingschuld (artikel 67a tot en met 67q AWR).
Hier besteed ik aandacht aan in paragraaf 3.6.
Het deelonderzoek naar de kernelementen is vooral een onderzoek op hoofdlijnen. Slechts
daar waar nodig zal ik meer ingaan op de details. De reden om dat te doen, is dat het vooral
een onderlinge vergelijking betreft. Het bespreken van details is daarbij minder van belang.
Bovendien bestaat dan de kans dat het uiteindelijke doel (een onderlinge vergelijking) uit
het oog wordt verloren. Kenmerkend voor het deelonderzoek is ten slotte nog dat ik als
het ware twee momentopnamen van de heffingsmethoden heb gemaakt: één in 1959 (ten
tijde van de invoering van de AWR) en één in 2018. Primair richt ik me op de onderlinge
vergelijking van de heffingsmethoden in hun huidige vorm. De reden om eveneens naar
het verleden te kijken, is dat de inspecteursvereniging al meer dan vijftig jaar pleit voor
een omzetting van de heffingsmethoden bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Hierdoor bestaat de kans dat het (oorspronkelijke) pleidooi is gebaseerd op bepaalde
destijds bestaande wettelijke bepalingen die in haar ogen knelpunten vormden, maar die
inmiddels zijn gewijzigd of zelfs vervallen. Om vast te kunnen stellen of hiervan sprake
is, breng ik ook de situatie anno 1959 in beeld.
11

Dit komt aan de orde als de vereiste aangifte niet is gedaan of sprake is van een onherroepelijk
geworden informatiebeschikking.
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3.3.1

Algemeen

3.3.2

In de AWR is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de aangifte. Dit betreft hoofdstuk II
AWR. Het eerste wetsartikel van dat hoofdstuk regelt al sinds de invoering van de AWR dat
de Belastingdienst primair het initiatief neemt om degene die naar zijn mening vermoedelijk
belastingplichtig is uit te nodigen om aangifte te doen (artikel 6 AWR).12 Daarnaast is degene
die belastingplichtig is, maar die niet door de inspecteur is uitgenodigd, verplicht om de
inspecteur te verzoeken alsnog door hem te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte
(artikel 6, lid 3, AWR en artikel 2, lid 1, Uitvoeringsregeling AWR).13 Bij dit alles wordt geen
onderscheid gemaakt tussen aangiften voor een aanslag- dan wel een aangiftebelasting.
Deze bepalingen zijn dus gelijk voor de twee heffingsmethoden.
Op het vlak van de aangifte zijn echter wel een aantal deelonderwerpen te onderscheiden
waarop de heffingsmethoden onderling kunnen worden vergeleken. Dat zijn achtereenvolgens: de functie van de aangifte bij het bepalen van de belastingschuld, de wijze
waarop aangifte moet worden gedaan, de hoeveelheid in te vullen gegevens en ten slotte
de termijn voor het doen van aangifte. Deze onderwerpen behandel ik in de volgende
vier paragrafen. Verder sta ik nog kort stil bij de verzwaring van de bewijslast. Ik sluit af
met een tussenanalyse.
3.3.2

De functie van de aangifte bij het bepalen van de belastingschuld

Bij een aanslagbelasting is het de taak van de inspecteur om de materiële belastingschuld
die voortvloeit uit de wet om te zetten in een formele betalingsverplichting. Hoewel de
aangifte bij het vaststellen van de belastingschuld een hulpmiddel is voor de inspecteur,
neemt de aangifte in dat geheel wel een belangrijke plaats in.14 De belastingplichtige heeft
namelijk vooral zelf het beste zicht op de feiten en omstandigheden die van belang zijn
bij het bepalen van de belastingschuld.15
Bij een aangiftebelasting is de aangifte daarentegen veel minder belangrijk. Het gaat bij
deze heffingsmethode vooral om de betaling (artikel 19 AWR). De verplichting tot het doen
van aangifte en de verplichting tot betaling hangen weliswaar nauw samen, maar vormen
12

13

14
15

Bij de bevoegdheid ten aanzien van het uitnodigen tot het doen van aangifte beschikt de Belastingdienst/inspecteur over een zekere discretionaire bevoegdheid die door de rechter op marginale
wijze wordt getoetst. Zie: Gerechtshof Amsterdam 19 februari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:977,
NTFR 2015/1369.
De inspecteur dient ook degene die daarom verzoekt, uit te nodigen tot het doen van aangifte
(artikel 6, lid 2, AWR). Deze bepaling is vooral van belang voor belastingplichtigen in verband
met het verkrijgen van een teruggaaf. Daarnaast houdt deze bepaling verband met de hierboven
beschreven verplichting voor degenen die een materiële belastingschuld hebben, maar die niet
door de inspecteur zijn uitgenodigd tot het doen van aangifte. Zij moeten de inspecteur daar
alsnog om verzoeken.
“De hoofdfunctie van de aangifte blijft het verschaffen van de gegevens, die de inspecteur voor
de vervulling van zijn taak nodig heeft (…)”; Scheltens, 1970, p. 12.
Zie in dat verband ook de discussie rondom de ‘eigen aangifte’ (paragrafen 2.2.1 en 2.3.1 hiervoor).
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desalniettemin twee afzonderlijke verplichtingen.16 De belasting- of inhoudingsplichtige
berekent eerst zelf het door hem verschuldigde belastingbedrag en voldoet dat of draagt
dat af. De ingediende aangifte is daarbij vooral een toelichting op de betaling (een soort
geleideformulier).17
3.3.3

De wijze waarop aangifte moet worden gedaan

Bij de invoering van de AWR reikte de Belastingdienst een papieren aangiftebiljet uit aan
degene die vermoedelijk belastingplichtig is. Thans wordt de vermoedelijke belastingplichtige via een zogenoemde aangiftebrief uitgenodigd om aangifte te doen. In die brief
staat vermeld op welke manier hij aangifte moet doen (zie artikel 8, eerste lid, aanhef en
onderdeel a en b, AWR).18
Tegenwoordig doet vrijwel iedereen digitaal19 aangifte, alhoewel particulieren de mogelijkheid hebben om nog op papier aangifte te doen.20 Vrijwel alle particuliere belastingplichtigen
doen tegenwoordig digitaal aangifte en dat aantal stijgt nog steeds: van 96,0% (10,7 miljoen)
voor het belastingjaar 2013 naar 97% voor het belastingjaar 2016.21 Voor de toekomst zet de
regering in op het stapsgewijs digitaliseren van het berichtenverkeer tussen Belastingdienst
en belastingplichtigen. Dit betreft ook het doen van aangifte.22 Voor alle ondernemers
(voor de aangiften vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en de opgaaf
intracommunautaire prestaties (ICP)) geldt al dat zij verplicht digitaal aangifte moeten
doen, waarbij het gebruik van het Standard Business Reporting-formaat (SBR) verplicht
is.23, 24 Als een belastingplichtige desondanks volhardt in het indienen van gegevens op
papier, dan leidt dit in de regel tot het ambtshalve vaststellen van een aanslag in combinatie
met een verzuimboete (zie ook paragraaf 3.6 hierna) vanwege het niet doen van aangifte.25
Uit het bovenstaande komt naar voren dat er geen verschil is tussen de heffingsmethoden
in de wijze waarop belastingplichtigen aangifte moeten doen. Hooguit is er een verschil

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

HR 22 februari 1984, ECLI:NL:PHR:1984:AW8642, BNB 1984/233.
Scheltens, 1959, p. 557-559, Scheltens, 1970, p. 12 en ook Hofstra & Niessen, 2002, p. 276.
De relevante wettelijk bepalingen over de wijze van het doen van aangifte, zijn thans artikel
3a, 8, eerste lid, onderdeel b, AWR, artikel 4a Uitvoeringsregeling AWR 1994 en de Regeling
elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (regeling van de Staatssecretaris van Financiën,
23 oktober 2015, DB2015/366M, Stcrt. 2015, nr. 37619).
Digitaliseren is het omzetten van gegevens in digitale vorm (nullen en enen). Hierdoor kan deze
gegevens door een computer worden verwerkt en bewerkt.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/
rechten_en_plichten_bij_de_belastingdienst/acties_van_de_aangever/wanneer_aangifte_doen/
aanvragen_en_doen_van_een_aangifte.
Jaarverslag van het Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA), Kamerstukken II
2014/15, 34 200 IX, nr. 1, p. 57; en Belastingdienst, 19e halfjaarsrapportage, 2017, p. 49.
Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst, Stb. 2015, 379. Zie ook de brief van 6 september
2017, Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 377.
Zie de bijlage die behoort bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst.
Met behulp van SBR kunnen op basis van één gegevensset (de bedrijfsadministratie) verschillende
rapportages worden opgesteld, waaronder een belastingaangifte en gegevens voor de Kamer van
Koophandel.
Zie: Gerechtshof Amsterdam 30 november 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5352, NTFR 2018/266.
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waarneembaar tussen particulieren en ondernemers, maar dat is inmiddels vrijwel verdwenen omdat steeds meer particulieren digitaal aangifte doen.
3.3.4

De hoeveelheid in te vullen gegevens

Voor de vraag of er een verschil is tussen aanslag- en aangiftebelastingen met betrekking
tot de hoeveelheid gegevens die belastingplichtigen moeten invullen in hun aangiften, ben
ik nagegaan uit hoeveel rubrieken een aangifte bestaat.26, 27 Ik doe dat voor de aangiften
van vier ‘grote’ belastingen (inkomsten-, vennootschaps-, omzet-, en loonbelastingen)
en voor ‘kleinere’ middelen (bankenbelasting en verhuurderheffing). Dit betreft twee
aanslagbelastingen en vier aangiftebelastingen. Daarbij merk ik op voorhand op dat van
papieren aangiftebiljetten en toelichtingen tegenwoordig nauwelijks meer sprake is (zie
hiervoor). In de elektronische aangiften bepalen de antwoorden op sommige vragen of
belastingplichtigen ook een of meerdere vervolgvragen moeten beantwoorden. Daardoor
is nauwelijks te bepalen wat de maximale omvang is van de door belastingplichtigen in te
vullen aangifte. Voor het doel van dit deelonderzoek (een onderlinge vergelijking van de
twee heffingsmethoden) acht ik het echter aanvaardbaar om die omvang van die aangiften
niet precies te kennen, maar genoegen te nemen met een grove indicatie daarvan. Uit
gegevens van de Belastingdienst en eigen onderzoek leid ik het volgende af:
Tabel 1 Aantal aangifterubrieken per belasting
Aangifte

Aantal rubrieken

Inkomstenbelasting

40028

Vennootschapsbelasting

60029

Omzetbelasting
Loonheffingen

25
31 collectieve gegevens30,
86 nominatieve gegevens per individuele
werknemer31

Bankenbelasting

17

Verhuurderheffing

2

Uit het bovenstaande komt een duidelijk verschil in omvang tussen de verschillende aangiften
naar voren. De aangiften van de aanslagbelastingen (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) bevatten aanzienlijk meer in te vullen rubrieken dan de aangiftebelastingen

26
27
28
29
30
31

Een andere naam voor (aangifte)rubriek, is ook wel een vraag of een vakje op het aangiftebiljet.
Zie voor vergelijkbare aanpak: Bartel: 1988, p. 7.
Ik heb geen aanwijzingen of aanleiding om te veronderstellen dat dit aantal inmiddels in belangrijke
mate is gewijzigd.
Belastingdienst, presentatie ‘Vereenvoudigde en verkorte aangiften Inkomsten- en vennootschapsbelasting’, 24 juni 2010, raadpleegbaar op: www.instantreporting.nl.
Belastingdienst, 2012, p. 6 e.v.
Nominatieve gegevens zijn de gegevens per werknemer.
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(omzetbelasting, loonheffingen32, bankenbelasting en verhuurderheffing). Dit strookt
met hetgeen ik hiervoor in paragraaf 3.3.2 schreef, namelijk dat de aangifte bij aangiftebelastingen vooral een toelichting is op de betaling (een soort geleideformulier). Verder
wijs ik in dit verband op de hoeveelheid gegevens die de Belastingdienst vooraf invult in
aangiften inkomstenbelasting van particulieren. Dat aantal wordt steeds groter, omdat de
Belastingdienst over steeds meer gegevens beschikt.33 Het vooraf invullen van gegevens,
in combinatie met het elektronisch doen van aangifte, zal voor een groot deel van de
belastingplichtigen ontlastend werken.34 Waar zij dat in het verleden eerst zelf moesten
doen, verzamelt en vult de Belastingdienst deze gegevens nu voor een belangrijk deel in.35
Dat neemt niet weg dat belastingplichtigen deze gegevens nog steeds moeten beoordelen
op juistheid en volledigheid. Dat brengt met zich mee dat ze zelf nog steeds bepaalde
gegevens moeten bewaren en opzoeken. In paragraaf 4.4 kom ik uitgebreider terug op de
vooraf ingevulde aangifte.
3.3.5

De termijn voor het doen van aangifte

In de onderlinge vergelijking van de heffingsmethoden kan verder worden gekeken naar
de termijnen die gelden voor het doen van aangifte. Voor de aanslagbelastingen is dit
geregeld in artikel 9, lid 1, AWR. Dit bepaalt dat de aangifte binnen een door de inspecteur
gestelde termijn moet worden gedaan. Het gaat daarbij al sinds de invoering van de AWR
in 1959 om een wettelijke termijn van ten minste een maand na het uitnodigen tot het
doen van aangifte.
Voor de aangiftebelastingen ligt de basis voor de termijn voor het doen van aangifte in
artikel 10, lid 2, AWR. Daarbij moet formeel onderscheid worden gemaakt tussen over
een tijdvak verschuldigd geworden belastingen en op een tijdstip verschuldigd geworden
belastingen. Dat laat onverlet dat zowel in het geval van een zogenoemde tijdvakbelasting
32
33

34
35

Ik merk daarbij op dat een werkgever bij aanwezigheid van veel werknemers een aanzienlijke
hoeveelheid informatie (voornamelijk nominatieve gegevens) moet aanleveren.
Vergelijkbaar met het vooraf invullen van gegevens door de Belastingdienst zijn de proeven van
enkele gemeenten om hun informatiepositie (vooral de juistheid daarvan) zodanig op orde te
krijgen dat zij de belastingschuld zo goed mogelijk kunnen formaliseren. Dit betreft proeven
in 2011 en 2012 in onder andere de gemeenten Almere, Amersfoort, Sliedrecht, Schijndel en
Tilburg. Belastingplichtigen krijgen daarbij vooraf inzage in de gegevens die bij de taxatie voor
de WOZ-waarde worden gebruikt. Een belastingplichtige kan vervolgens zelf vooraf aangeven
of deze gegevens kloppen en suggesties aandragen voor verbetering, in plaats van achteraf
via bezwaar en beroep. Een variant hierop is bijvoorbeeld de gemeente Oisterwijk die woningeigenaren vraagt om vooraf een formulier in te vullen met daarin specifieke informatie
over de woning die van belang kan zijn voor de WOZ-waarde (zoals de isolatie, inrichting en
afwerking, aanwezige installaties, de onderhoudstoestand en aanwezigheid van asbest).
Zie ook http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/burgers-stellen-zelf-woz-waardevast.3736442.lynkx; geraadpleegd op 3 juli 2018.
Niessen, 2017.
Bij belastingplichtigen met een complexe fiscale positie (te denken valt aan zeer vermogende
belastingplichtigen of belastingplichtigen die belangen hebben in (internationale) fiscale bedrijfsstructuren) kan het vooraf invullen van gegevens door de Belastingdienst overigens juist leiden
tot meer werk. Als de Belastingdienst moeite heeft met het op de juiste plaats invullen van die
gegevens (te denken valt bijvoorbeeld aan aandelenpakketten die al dan niet kwalificeren als
aanmerkelijk belang) dan zal de belastingplichtige meer tijd kwijt zijn aan het corrigeren daarvan.
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of een tijdstipbelasting binnen een termijn van ten minste één maand na het desbetreffende
tijdvak dan wel tijdstip aangifte moet worden gedaan. Dat geldt al zo sinds de invoering
van de AWR (destijds artikel 10, lid 2, AWR juncto 19, leden 1 en 3, AWR).
Als het een belastingplichtige niet lukt om de aangifte binnen de door de Belastingdienst
gestelde termijn in te dienen, kan hij uitstel aanvragen (artikel 9, lid 2, AWR en artikel 10,
lid 3, AWR). Deze mogelijkheid bestaat voor beide heffingsmethoden al sinds de invoering
van de AWR. De belastingplichtige moet dit uitstel aanvragen vóór de uiterste datum (door
de Belastingdienst gesteld) waarop de aangifte moet zijn ingeleverd. Dat kan digitaal,
telefonisch en schriftelijk. De AWR schrijft niet voor hoeveel uitstel wordt verleend, dat is
aan de Belastingdienst om te bepalen. De algemene werkwijze daaromtrent is te vinden
op de website van de Belastingdienst. Voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting
wordt in de regel uitstel verleend voor een periode van vijf maanden. Voor de aangifte
omzetbelasting en de aangifte loonheffing kan een belastingplichtige alleen in uitzonderlijke
situaties uitstel krijgen. Er moet dan sprake zijn van een ernstige calamiteit.36 Naast de
mogelijkheid voor belastingplichtigen om uitstel aan te vragen, bestaat er nog een speciale
uitstelregeling voor fiscaal adviseurs (de zogenoemde BECON-regeling).37 Zij kunnen de
aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting van hun cliënten gespreid over
het jaar inleveren aan de hand van een door de Belastingdienst vastgesteld inleverschema.
3.3.6

De verzwaring van de bewijslast

Het huidige artikel 25, lid 3, en artikel 27e, lid 1, AWR bevatten een processuele sanctie
die inhoudt dat de aanslag in bezwaar en beroep wordt gehandhaafd, tenzij blijkt (de
belastingplichtige moet dit dus overtuigend aantonen) dat de aanslag onjuist is. Ten tijde
van de invoering van de AWR was dit geregeld in artikel 25, lid 3 en artikel 29, lid 2, AWR.

36

37

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aan
gifte_betalen_en_toezicht/aangifte_doen/aangifte_doen_belastingen_en_premies_betalen/
aangifte_niet_op_tijd_of_onjuist/als_u_uw_aangifte_niet_op_tijd_kunt_indienen; geraadpleegd
op 3 juli 2018.
Dit betreft een uitstelregeling voor belastingconsulenten. Om hier ten behoeve van hun cliënten
gebruik van te kunnen maken, moeten zij zich bij de Belastingdienst laten registeren. Zie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/intermediairs/
aangifte_doen/uitstelregeling_belastingconsulenten/uitstelregeling_belastingconsulenten.
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De processuele sanctie wordt toegepast als (1) de vereiste aangifte38 niet is gedaan of als
(2) sprake is van een onherroepelijk geworden informatiebeschikking als bedoeld in artikel
52a, eerste lid, AWR.39 De omkering en verzwaring van de bewijslast wordt toegepast in
geval sprake is van een aantal in de wet genoemde gevallen (bezwaar tegen een aanslag,
een navorderingsaanslag, een naheffingsaanslag of een beschikking). Op dit punt is er
aldus geen verschil tussen de heffingsmethoden.40
3.3.7

Tussenanalyse: het doen van aangifte vergeleken

In deze paragraaf stond het deelonderzoek naar het eerste kernelement (het doen van aangifte) centraal. Daaruit komt naar voren dat de aangifte ten behoeve van aanslagbelastingen
veel uitgebreider is dan die van aangiftebelastingen. Dit kan worden verklaard vanuit het
feit dat de primaire verantwoordelijkheid voor het formaliseren van de belastingschuld
bij een aangiftebelasting bij de belasting-/inhoudingsplichtige ligt en de aangifte daardoor
meer een geleideformulier is van de betaling. Bij een aanslagbelasting ligt die verantwoordelijkheid meer bij de Belastingdienst (zie paragraaf 3.4).
Op het gebied van de termijnen voor het doen van aangifte en de wijze waarop aangifte
moet worden gedaan (tegenwoordig weliswaar digitaal en in het verleden op papier)
constateer ik ten slotte nauwelijks verschillen tussen de heffingsmethoden. In de tijd zijn
er nauwelijks verschillen te zien op dit vlak.

38

39

40

De vereiste aangifte is niet gedaan als de belastingplichtige de aan hem opgelegde aangifteverplichting niet nakomt. Daarnaast is geen sprake van de vereiste aangifte als de aangifte op formeel
onjuiste wijze is ingevuld (bijvoorbeeld niet ondertekenen of niet alle vragen duidelijk, stellig
en zonder voorbehoud invullen). Van de vereiste aangifte is ook geen sprake als deze wezenlijke
inhoudelijke gebreken vertoont. Voor de inkomstenbelasting betekent dat bijvoorbeeld dat als
wordt vastgesteld (op basis van de normale regels van stelplicht en bewijslast) dat sprake is
van een of meer gebreken die ertoe leiden dat de volgens de aangifte verschuldigde belasting
verhoudingsgewijs aanzienlijk lager is dan de werkelijk verschuldigde belasting. Daarnaast is
vereist dat het bedrag dat als gevolg van de hiervoor genoemde gebreken niet zou zijn geheven
op zichzelf beschouwd aanzienlijk is. Inhoudelijke gebreken worden slechts in aanmerking
genomen indien de belastingplichtige ten tijde van het doen van de aangifte wist of zich ervan
bewust moest zijn dat daardoor een aanzienlijk bedrag aan belasting niet zou worden geheven
(vergelijk HR 30 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1083, BNB 2010/47). Bij de beoordeling van
een en ander moet worden uitgegaan van het te betalen bedrag aan belasting na verrekening van
eventuele voorheffingen en heffingskortingen (vergelijk HR 9 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:17,
BNB 2015/52).
Niet van belang is of de informatiebeschikking is genomen vanwege een schending van de
inlichtingenverplichtingen of in verband met een schending van de administratieplicht. Uit de
jurisprudentie komt wel naar voren dat rechters bij een administratie waaraan zodanig ernstige
gebreken kleven dat dit niet meer kan worden hersteld, zij geen nieuwe termijn geven voor het
alsnog voldoen aan de in de informatiebeschikking bedoelde verplichtingen. Bij een schending
van de inlichtingenverplichtingen wordt een dergelijke termijn in de regel wel gegeven.
Zie in dit verband ook de conclusie van Advocaat-Generaal IJzerman, 8 maart 2018,
ECLI:NL:PHR:2018:231, V-N 2018/20.4, onderdeel 5.14, waarin hij erop wijst dat de vereisten
voor het niet-doen van de vereiste aangifte gelden voor zowel aanslag- als aangiftebelastingen.
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Tweede kernelement: het toezicht

3.4.1

Inleiding

3.4.2

Na de onderlinge vergelijking van de heffingsmethoden op het punt van het doen van
aangifte, onderwerp ik in deze paragraaf het toezicht aan een nader onderzoek. In het kader
van deze onderlinge vergelijking richt ik me niet zo zeer op de vraag hoe wordt het toezicht
uitgeoefend, maar ga ik na – aansluitend bij Scheltens (zie paragraaf 3.2 hiervoor) – wat
de momenten zijn waarop dat toezicht plaatsvindt. Daarbij behandel ik eerst het toezicht
vooraf (paragraaf 3.4.2 en daarna het toezicht achteraf bij aangiftebelastingen (3.4.3) en
bij aanslagbelasting 3.4.4). Ik sluit af met een tussenanalyse (3.4.5).
3.4.2

Toezicht vooraf

Wettelijk kader
In zijn algemeenheid geldt dat de omvang van de materiële belastingschuld voortvloeit
uit de wet. In principe formaliseert de Belastingdienst alleen bij aanslagbelastingen de
grootte van de belastingschuld eerst (door een (rechtens invorderbare) aanslag vast
te stellen) alvorens de belastingplichtige deze kan gaan voldoen en de ontvanger deze
kan invorderen.41 De aanslag is aldus een constitutief (rechtscheppend) vereiste voor de
invordering.42 Daarnaast heeft zij een declaratoir karakter: met de aanslag wordt materiële
belastingschuld geformaliseerd (ook wel: te boek gesteld).43 Bij aangiftebelastingen is
geen aanslag vereist als voorwaarde voor het betaling van de belastingschuld. Uit artikel
19, lid 1, AWR vloeit namelijk rechtstreeks voort dat belasting- en inhoudingsplichtigen
het volgens hun aangifte berekende belastingbedrag moeten betalen aan de ontvanger.
Voor beide heffingsmethoden geldt dat de belanghebbende de gegevens verstrekt die
in de aangifte van hem worden gevraagd (artikel 7 en 8 AWR). Zoals ik in paragraaf
3.2 al schreef, is de functie van de aangifte bij aangiftebelastingen echter vooral om de
Belastingdienst te informeren over de hoogte van de betaling. De aangifte wordt daarbij
in principe geaccepteerd zoals die wordt ingediend. Bij aanslagbelastingen daarentegen
heeft de aangifte als belangrijkste functie de Belastingdienst inzicht te verschaffen in de
fiscale positie van de belastingplichtige. Dit met als uiteindelijke doel dat de Belastingdienst
aan de hand daarvan in staat is om de materiële belastingschuld van de desbetreffende
belastingplichtige te kunnen bepalen en die vervolgens te formaliseren door middel van
een aanslag. De Belastingdienst is daarbij niet gebonden aan de door een belastingplichtige
ingediende aangifte. Hij kan namelijk afwijken van de aangifte. Indien er helemaal geen
aangifte is, kan hij de aanslag ambtshalve vaststellen (artikel 11, lid 2, AWR). Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich mee dat van de Belastingdienst wordt verwacht dat
hij, voorafgaand aan het vaststellen van de aanslag, de aangifte aan een nader onderzoek
onderwerpt indien daartoe aanleiding is (zie meer hierover in paragraaf 3.4.4). Ik duid
dit aan als toezicht vooraf.
41
42
43

Artikel 5 AWR juncto artikel 8 Invorderingswet 1990. Zie ook Piek & Kan, 2013.
Een belastingaanslag is overigens een beschikking in de zin van artikel 1:3, lid 2, Awb.
Scheltens, 1970, p. 13 en p. 17 en verder Gribnau, 1998, p. 303-304.
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Al sinds de invoering van de AWR geldt een wettelijke termijn van drie jaar na afloop
van het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan (artikel 11, lid 3, AWR).44 In het
geval van een belasting die over een tijdvak wordt geheven, wordt het tijdstip waarop
dat tijdvak eindigt geacht te zijn het tijdstip waarop de belastingschuld ontstaat (artikel
11, lid 4, AWR). Afhankelijk van of er wel of geen uitstel is verleend voor het indienen van
een aangifte, betekent dit dat de Belastingdienst na het indienen van de aangifte anderhalf
tot soms meer dan tweeënhalf jaar de tijd heeft om de aangifte te beoordelen alvorens de
aanslag vast te stellen. De Belastingdienst streeft er echter naar om belastingplichtigen zo
snel mogelijk een definitieve aanslag op te leggen.45 Bij de aangifte inkomstenbelasting
van particulieren streeft de Belastingdienst er thans zelfs naar om aan degenen die voor
1 april hun aangifte indienen, voor 1 juli van dat jaar een aanslag te sturen. Dat kan een
voorlopige aanslag zijn, maar tegenwoordig gaat de Belastingdienst in steeds meer gevallen
direct over tot het vaststellen van een definitieve aanslag.46
Wijze waarop de Belastingdienst toezicht vooraf uitvoert
Jaarlijks moet de Belastingdienst vele miljoenen aangiften verwerken tot aanslagen. Dat
kan niet meer handmatig en vindt tegenwoordig geautomatiseerd plaats.47 Het vrijwel
volledig geautomatiseerde verwerkingsproces wordt in de literatuur ook wel als het massale
proces of massale aanslagregeling aangeduid.48 Hierbij merk ik op voorhand op dat uit
de bestudeerde literatuur naar voren komt dat er niet sprake is van één (toezicht)proces
voor alle aanslagbelastingen. Zo is er bijvoorbeeld een toezichtproces voor de inkomstenbelasting en een proces voor de vennootschapsbelasting.49 Wel komen deze processen op
hoofdlijnen met elkaar overeen. Na binnenkomst worden aangiften eerst beoordeeld op
‘consistentie’.50 Dit betekent onder andere dat de aangifte moet voldoen aan een aantal
formele vereisten, zoals de aanwezigheid van een handtekening en een geldig BSN-nummer.51
Na deze consistentiecontrole worden de binnengekomen aangiften met behulp van een
zogenoemde weegmodule onderworpen aan een inhoudelijke beoordeling. Het doel is
daarbij te bepalen of de belastingplichtige wel of niet de op hem van toepassing zijnde fiscale

44

45
46
47
48
49

50
51

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2017 is voorgesteld om de termijn voor het
opleggen van een aanslag (thans drie jaar op grond van artikel 37, lid 1, SW 1956 jo. artikel 11,
lid 3, AWR) met twee jaar te verlengen in het geval in de aangifte voor het schenkingsrecht een
beroep is gedaan op de schenkingsvrijstelling eigen woning. Zie Kamerstukken II 2016/2017,
34 553, nr. 2, p. 8.
Belastingdienst, Bedrijfsplan Belastingdienst 2008-2012, p. 16.
http://www.nu.nl/geldzaken/4047724/miljoen-mensen-ontvangen-dinsdag-belastingaanslag.
html; geraadpleegd op 3 juli 2018.
Gribnau, 2010, p. 214-229.
Van Amersfoort & De Blieck, 2011.
Hetzelfde geldt voor de schenk- en erfbelasting. Uit het feitenrelaas van de staatssecretaris blijkt
namelijk dat het op dat moment slechts was gelukt om een variant te bouwen waarmee een
voorlopige aanslag conform de ingediende aangifte kon worden opgelegd. Later volgt een apart
onderdeel waarmee de aangiften inhoudelijk kunnen worden beoordeeld (toezicht). Kamerstukken
II 2017/18, 31 066, nr. 395, p. 4 en 5.
Zie ook Van Eck, 2018, p. 309-312.
Door het gebruik van digitale aangiften is de kans dat aangiften op deze punten fouten bevatten
inmiddels overigens aanzienlijk verkleind, omdat het aangifteprogramma ook beoordeelt of het
onmogelijk maakt een aangifte in te dienen die rekenfouten bevat of waarin een handtekening
ontbreekt.
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bepalingen heeft nageleefd.52 In andere woorden: of hij een juiste en volledige aangifte heeft
ingediend. De zogenoemde weeg- of selectieregels die hierbij worden toegepast, worden
vastgesteld door vaktechnische experts binnen de Belastingdienst.53 Ze worden beschouwd
als een onderdeel van de toezichtstrategie van de Belastingdienst en zijn daarom geheim.54
Detailinformatie hierover is niet voorhanden. In het klokkenluidersrapport van AbvaKabo
FNV, ‘Miljarden voor het oprapen’ (opgesteld op basis van informatie van medewerkers van
de Belastingdienst die anoniem willen blijven) wordt gesteld dat de Belastingdienst voor
deze geautomatiseerde beoordeling van particuliere aangiften inkomstenbelasting gebruik
maakt van ongeveer 200 parameters.55 Hierbij worden verschillende soorten van informatie
gecombineerd en geanalyseerd (ook wel aangeduid als data-analyse of intelligence).56 Wel
is in algemene zin bekend dat de weegregels onder andere de gegevens in de aangifte
vergelijken met eigen gegevens van de Belastingdienst en gegevens van derden (zoals
van werkgevers, banken verzekeringsmaatschappijen en dergelijke). Deze zogenoemde
derdengegevens worden bij de aangifte inkomstenbelasting in de vorm van een soort
dienstverlening tegenwoordig vooraf ingevuld in de aangifte.57 Belastingplichtigen hoeven
deze gegevens niet meer zelf in te vullen, maar enkel nog te beoordelen op juistheid en
volledigheid. Dit heeft tot gevolg dat het accent van het toezicht door de Belastingdienst
op dit punt steeds meer verschuift naar het (vooraf) beoordelen van de juistheid van de
door derden aangeleverde gegevens in plaats van het achteraf corrigeren van fouten die
belastingplichtigen hebben gemaakt bij het invullen van die gegevens.58 De lasten van de
overheid en die van de belastingplichtigen worden hierdoor ontlast. Daar staat echter een
verzwaring van de administratieve lasten van het bedrijfsleven, die deze derdengegevens

52
53
54

55
56
57

58

Algemene Rekenkamer, 2016, p. 22 en 23.
Kamerstukken II 2018/19, 31 066, nr. 435, p. 3 en 4.
Daarmee vormt het een weigeringsgrond voor het verstrekken van informatie hierover op grond
van artikel 10, tweede lid, aanhef en letter d, Wet openbaarheid van bestuur. Zie bijvoorbeeld
Ministerie van Financiën, brief van 10 april 2014, DGB/2014/888 U; brief van 12 september 2013,
DGB/2013/4250 U; en Kamerstukken II 2011/12, 31066, nr. 143.
AbvaKabo, 2012.
Kamerstukken II 2013/14, 31066, nr. 222, p. 20-21; Belastingdienst, 2011, p. 32; Algemene
Rekenkamer, 2008, p. 54; Ministerie van Financiën, 2008, p. 14; en Staatssecretaris van Financiën,
2009.
De Belastingdienst begon met voorinvullen van lonen, uitkeringen, pensioenen, heffingskortingen
en de WOZ-waarde eigen woning. Daarna volgden overige onroerende zaken, ingehouden
dividendbelasting, lijfrentepremies, studiekosten, hypotheeksaldo en de hypotheekschuld. Aan
die lijst werden over 2012 en 2013 toegevoegd: banksaldi en spaartegoeden, waarde effectenportefeuilles, leningen en andere schulden, buitenlandse (Belgische en Duitse) pensioenen,
buitenlandse bankrekeningen, premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en bepaalde andere
inkomsten (resultaat overige werkzaamheden). Zie: Rijksoverheid, nieuwsbericht 27 februari
2013, Belastingaangifte bijna volledig vooraf ingevuld.
Bartel, 2007.
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moeten aanleveren, tegenover.59, 60 In paragraaf 4.4 ga ik nader in op de vooraf ingevulde
aangifte en de factoren die van invloed zijn op deze ontwikkeling. In zijn oratie wijst
Bomer op de ontwikkeling van de toename van het aantal informatiebronnen.61 Behalve
de gegevens die traditioneel al werden ontvangen via de aangifte, betreft dit onder andere
data die automatisch wordt verzameld door apparaten, data van financiële instellingen,
data van leveranciers en afnemers van belastingplichtigen. Daarnaast verbeteren de analysetechnieken (een technologische ontwikkeling) en komen data voor belastingdiensten
steeds gedetailleerder en sneller beschikbaar (big data). Deze data-ontwikkeling (waaronder
ook blockchain-technologie) maakt het volgens Bomer mogelijk om inzicht te krijgen in
de totale keten van transacties waarbij meerdere belastingplichtigen zijn betrokken.62
Rabenort wijst er ten slotte op dat er op dit moment vijf voortschrijdende niveaus van
digitaal werken door fiscale autoriteiten worden onderscheiden. Het vijfde en hoogste
niveau is dat van “e-Assessment”, waarbij belastingdiensten de beschikbare data gebruiken
om de fiscale positie van de belastingplichtigen vast te stellen.63 Dit zou er in mijn ogen
uiteindelijk toe kunnen leiden dat de Belastingdienst over ten minste dezelfde hoeveelheid
informatie beschikt als de belastingplichtige zelf. In dat geval zou deze informatie in plaats
van repressief (het achteraf opsporen en corrigeren van fouten) meer preventief kunnen
worden ingezet (het voorkomen van fouten door belastingplichtigen).
Bij het merendeel van de aangiften worden door de weegregels geen relevante risico’s
gedetecteerd. Dit betreft aangiften van belastingplichtigen die vrijwillig aan hun fiscale
verplichtingen voldoen. Hierbij worden de aanslagen direct overeenkomstig de ingediende
aangiften opgelegd. Feitelijk wordt bij deze belastingplichtigen de belastingschuld aldus
met de aangifte geformaliseerd, want na de aangifte volgt een aanslag die de aangifte
volgt. Aangiften waarbij wel een of meerdere risico worden gedetecteerd, worden ‘uitgeworpen’.64 Bij deze aangiften (uitworp) wordt onderscheid gemaakt naar verschillende
risicocategorieën. De categorie met de hoogste risico’s worden (inhoudelijk) beoordeeld
door medewerkers van de belastingdienst. Dit is het toezicht dat plaatsvindt in de vorm
van vragenbrieven (kantoortoets) of via een boekenonderzoek. Dit kan uiteindelijk leiden
tot een correctie of het besluit de aanslag conform de aangifte vast te stellen.65
59

60

61
62
63
64
65

Ik ga ervan uit dat het er anno 2018 niet anders op zal zijn geworden. Ik wijs in dit verband daarom
op hetgeen de Commissie tot verlichting van administratieve verplichtingen van het bedrijfsleven
al in 1985 constateerde: dat toentertijd bij bedrijven al een zekere gelatenheid was ontstaan
ten aanzien van de toenemende omvang van de administratieve verplichtingen. Commissie tot
verlichting van administratieve verplichtingen van het bedrijfsleven, deel IV, 1985, p. 15.
Zie in dit verband de kritiek van Reuvers die stelt dat werkgevers als verlengstuk van de fiscus
worden ingezet, zonder dat daar enige vergoeding voor te maken kosten tegenover staat. Hierdoor
worden kosten voor de uitvoerig van de belastingwet afgewenteld op de werkgevers. Reuvers,
1988, p. 71.
Bomer, 2017, p. 2-5.
Van Hout plaatst bij het gebruik van big data de mijns inziens terechte kanttekening dat allerlei
keuzes zullen moeten worden gemaakt rondom de rechtsbescherming van belastingplichtigen;
zie Van Hout, 2017.
De overige vier niveaus die Rabenort onderscheidt zijn: E-filing, E-accounting, E-matching en
E-auditing. Zie: M. Rabenort, 2017.
Kamerstukken II 2018/19, 31 066, nr. 435, p. 3 en 4; Belastingdienst, 2008, p. 26 en 42.
Voorafgaand aan een correctie stuurt de Belastingdienst in principe een bericht waarin hij zijn
voornemen aankondigt om van de ingediende aangifte af te wijken. Zie: onderdeel 7 van het
Besluit Fiscaal Bestuursrecht, 9 mei 2017 nr. 2017-1209 (Stcrt. 2017, nr. 28270).
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Toezicht achteraf bij aangiftebelastingen

Wettelijk kader
De Belastingdienst heeft bij een aangiftebelasting (aanvankelijk) geen enkele bemoeienis met
de voldoening of afdracht en met de berekening daarvan.66 Tenzij sprake is van vooroverleg,
kan hij daardoor enkel achteraf vaststellen of een belasting- of inhoudingsplichtige het juiste
belastingbedrag heeft aangegeven en betaald. Als blijkt dat de belasting, die op aangifte
behoort te worden voldaan of afgedragen geheel of gedeeltelijk niet is betaald, dan kan
de inspecteur een naheffingsaanslag opleggen. Hiermee ontstaat een formele (rechtens
invorderbare) betalingsverplichting voor het ten onrechte niet-voldane of niet-afgedragen
bedrag (artikel 20, lid 1, AWR). Voor het opleggen van een naheffingsaanslag geldt een
wettelijke termijn van doorgaans vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de
belastingschuld is ontstaan of een teruggaaf is verleend (artikel 20, lid 3, AWR). Deze
termijn is al sinds de invoering 1959 in de AWR opgenomen. Dit betekent dat in gevallen
waarin de belasting aan het begin van enig jaar verschuldigd is geworden, de Belastingdienst vervolgens ruim vijf jaar de tijd heeft om een naheffingsaanslag op te leggen. Een
uitzondering hierop vormt de verkrijging van de economische eigendom van onroerende
zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. Sinds 1995 geldt in dat geval een
naheffingstermijn van twaalf jaar (artikel 20, lid 4, AWR).67 Aangezien de Belastingdienst
bij aangiftebelastingen enkel achteraf kan toezien of het juiste belastingbedrag is betaald,
zijn de voorwaarden voor het opleggen van een naheffingsaanslag daardoor veel minder
strikt dan in geval van een navorderingsaanslag (zie paragraaf 3.4.4). Dat betekent echter
niet dat de Belastingdienst niet aan voorwaarden is gebonden. Zo moet hij, net als bij
navorderen, rekening houden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat
betreft vooral het vertrouwensbeginsel68 en het zorgvuldigheidsbeginsel69.
Werkwijze Belastingdienst bij toezicht achteraf (aangiftebelastingen)
Bij het toezicht in het kader van aangiftebelastingen worden met behulp van geautomatiseerde risicoselectie verschillende gegevens over belastingplichtigen verzameld.
Overigens geldt hierbij voor de aangiftebelastingen hetzelfde als voor de aanslagbelastingen,
namelijk dat er niet sprake is van één toezichtproces voor alle aangiftebelastingen maar
van verschillende processen per belastingmiddel die op hoofdlijnen overeenkomen. Op
basis van de analyse van die gegevens worden de meest risicovolle aangiften geselecteerd
voor nader onderzoek.70 Anders dan bij aanslagbelastingen is bij aangiftebelastingen geen
sprake van een ambtelijk verzuim dat eventuele navordering verhindert. De Belastingdienst
heeft daardoor bij aangiftebelastingen meer keuzevrijheid om te bepalen welke aangiften
hij wel in het toezicht betrekt, zonder het risico te lopen dat, ingeval hij dat niet doet, hij
later niet meer tot naheffing over kan gaan.71 Een risico (bijvoorbeeld een aangifte, een
66
67
68

69
70
71

Scheltens, 1970, p. 22.
Wet van 18 december 1995, Stb. 1995, 659.
Zie bijvoorbeeld: HR 26 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO5008, BNB 2011/43; HR 1 december
2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ3351, BNB 2007/259; HR 27 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8147,
BNB 2002/383; HR 17 februari 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3766, BNB 1988/147; en HR 18 februari
1987, ECLI:NL:HR:1987:AW7750, BNB 1987/161.
Zie onder andere: HR 4 november 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC5152, BNB 1993/90.
Algemene Rekenkamer, 2016, p. 33.
Zie ook Van Lint, 2016, p. 35.
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signaal, een bepaald onderwerp) vormt in de regel aanleiding voor het instellen van een
(boeken)onderzoek. Dit om te beoordelen of de belastingplichtige zijn belastingschuld
zelf juist heeft berekend.72 Vaak hebben boekenonderzoeken betrekking op meerdere
belastingjaren tegelijk die daardoor in één keer kunnen worden beoordeeld. Dit brengt
efficiencyvoordelen met zich mee voor de Belastingdienst.73 Een boekenonderzoek is in de
regel echter arbeidsintensiever en dan de kantoortoetsing waarbij belastingambtenaren
van achter het bureau aangiften en antwoorden op vragen(brieven) beoordelen. Achter
een aangifte of brief kan echter een andere materiële werkelijkheid schuilgaan. In de regel
kan dat alleen door middel van een boeken- of derdenonderzoek worden blootgelegd.
3.4.4

Toezicht achteraf bij aanslagbelastingen

Wettelijk kader
Belastingplichtigen moeten er in redelijkheid op kunnen vertrouwen dat de belastingheffing
voor hen is voltooid zodra de primitieve (oftewel: definitieve) aanslag is vastgesteld. Dit
stelt eisen aan de mate van zorgvuldigheid waarmee de Belastingdienst aanslagen vaststelt.
De hoofdregel is dat de Belastingdienst de mogelijkheid heeft om na te kunnen vorderen in
het geval te weinig belasting is geheven. Om te bewerkstelligen dat aanslagen voldoende
zorgvuldig worden vastgesteld, geldt echter, ter bescherming van belastingplichtigen dat
van hen – tegen hun gerechtvaardigde verwachting in – voor een tweede maal belasting
zou worden gevorderd74, een belangrijke uitzondering op deze hoofdregel. Die houdt in
dat voor navordering een zogenoemd nieuw feit is vereist. Navordering is niet mogelijk
in geval van een ambtelijk verzuim (een onzorgvuldige werkwijze van de inspecteur).
Als wel sprake is van een nieuw feit (geen ambtelijk verzuim), dan heeft de inspecteur
in de regel tot vijf jaar na het tijdstip of tijdvak waarop de belastingschuld is ontstaan
de bevoegdheid om na te vorderen (artikel 16, lid 3, juncto artikel 11, lid 4, AWR). Deze
bepaling en de bijbehorende navorderingstermijn is al bij invoering van de AWR in 1959 in
de AWR opgenomen. Dat geldt ook voor artikel 16, lid 2, AWR waarin het mede mogelijk is
gemaakt om in een aantal specifieke gevallen na te vorderen. Dit betreft in de eerste plaats
gevallen waarbij sprake is van een vorm van een verrekeningsfout van een voorheffing of
een voorlopige aanslag.
Echter, sinds 1959 zijn er aan artikel 16 AWR een aantal situaties toegevoegd waarin kan
worden nagevorderd. Door deze aanpassingen zijn de bevoegdheden voor de Belastingdienst
om, ondanks een ambtelijk verzuim, na te kunnen vorderen aanzienlijk vergroot. Dit

72
73

74

Zie o.a. Algemene Rekenkamer 2016, p. 99; Algemene Rekenkamer, 2007, p. 9 en 11; en Algemene
Rekenkamer, 2005, p. 29-31.
Het streven naar efficiency of doelmatigheid is een permanente opdracht voor de Belastingdienst (https://over-ons.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2017/02/HandhavingsstrategieBelastingdienst.pdf). De factor waarop dit ziet, zijn de uitvoeringslasten. Binnen de beschikbare
middelen, wordt van de Belastingdienst verwacht dat hij zijn totale takenpakket zo doeltreffend
en doelmatig mogelijk uitvoert. Naast deze interne doelmatigheid bestaat er ook een externe
doelmatigheid. Dit is een algemeen streven naar een zo efficiënt mogelijke uitvoering van een
belastingwet. Het houdt in dat de lasten die zijn verbonden aan een bepaald uitvoeringsniveau
binnen bepaalde (norm)verhoudingen blijven. Zie: Reuvers, 1988, p. 59.
Scheltens, 1970, p. 19.
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betekent dat de verschillen tussen de heffingsmethoden op het vlak van het kernelement
toezicht zijn verkleind. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende aanpassingen.
●● Vanaf 1973 heeft zich in de jurisprudentie de zogenoemde schrijf- en tikfoutenleer
ontwikkeld.75 Daarbij was het mogelijk om na te vorderen in het geval van schrijf- en
tikfouten van de inspecteur en daarmee op één lijn te stellen vergissingen van louter
administratieve aard. Hiermee werden situaties bedoeld waarbij sprake was van
vergissingen die leidden tot een discrepantie tussen wat de inspecteur bedoelde en
wat in de aanslag was vastgesteld. Bovendien moest het voor de belastingplichtige
redelijkerwijs kenbaar zijn dat bij de totstandkoming van de aanslag een fout was
gemaakt. Dergelijke fouten mochten nadrukkelijk niet betrekking hebben op een
gewijzigd inzicht van de inspecteur in de relevante feiten of in de toepassing van het
recht (ambtelijk verzuim).
●● Per 1 juli 1978 is de navorderingsmogelijkheid in geval van een negatieve voorlopige
aanslag (voorlopige teruggaaf genoemd) in AWR opgenomen.76
●● Sinds 1994 is navordering niet alleen mogelijk bij een nieuw feit, maar ook indien een
belastingplichtige te kwader trouw is ter zake van het feit dat tot navordering leidt.77
●● In 2008 is aan artikel 16 AWR toegevoegd (thans het tweede lid, onderdeel b,) dat zonder
nieuw feit kan worden nagevorderd indien te weinig belasting is geheven doordat 'zich
een geval voordoet als bedoeld in artikel 2.17, derde lid, Wet inkomstenbelasting 2001’.
Het gaat daarbij om situaties waarin toerekening aan de orde is van gemeenschappelijke
inkomensbestanddelen aan de belastingplichtige en zijn partner.
●● Met ingang van 1 januari 2010 is – in aangepaste vorm – de schrijf- en tikfoutenjurisprudentie vastgelegd in artikel 16, lid 2, onderdeel c, AWR. Dit artikel maakt
navordering mogelijk in gevallen dat door een zogenoemde “fout” een aanslag ten
onrechte achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld. Dit betreft
zowel schrijf- en tikfouten als fouten voortvloeiend uit de gekozen werkwijze van
de Belastingdienst. Deze fout moet de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar zijn.
Die kenbaarheid is geobjectiveerd in de vorm van een grens van tenminste 30% aan te
weinig geheven belasting ten opzichte van de wettelijk verschuldigde belasting. Voor
deze fouten geldt een navorderingstermijn die is beperkt tot twee jaar. In paragraaf
4.2.2 kom ik uitgebreid terug op deze navorderingsmogelijkheid.
Ten slotte wijs ik in dit verband voor de volledigheid nog op de bij wet van 22 mei 1991
ingevoerd de verlengde navorderingstermijn voor vermogens- en inkomensbestanddelen
in het buitenland (artikel 16, vierde lid van de AWR).78, 79 Hetzelfde geldt voor het met
ingang van 1 januari 2012 aan artikel 66 van de Successiewet 1956 (SW) toegevoegde derde
lid, per 1 januari 2018 vernummerd tot het vierde lid, op grond waarvan een onbeperkte
navorderingstermijn geldt voor de erfbelasting/het successierecht. Dit in het geval dat

75
76
77
78
79

Het eerste arrest op dat vlak is: HR 6 juni 1973, ECLI:NL:HR:1973:AX4669, BNB 1973/161.
Wet van 8 november 1984, Stb. 1984, 531.
Wet van 21 april 1994, Stb. 1994, 301.
Wet van 22 mei 1991, Stb. 1991, 264.
Voor de erfbelasting is zelfs sprake van een onbeperkte navorderingstermijn in het geval van in het
buitenland opgekomen of gehouden vermogensbestanddelen (zie artikel 66, lid 3, Successiewet
1956).
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sprake is van een bestanddeel dat voorwerp is van die belasting dat in het buitenland
wordt gehouden of is opgekomen.80
Werkwijze Belastingdienst bij toezicht achteraf (aanslagbelastingen)
In de beschikbare bronnen heb ik geen informatie kunnen vinden over de wijze waarop
de Belastingdienst reeds opgelegde aanslagen aan een nieuwe inhoudelijke beoordeling
onderwerpt. Niet duidelijk is of de Belastingdienst hiervoor beschikt over een geautomatiseerd proces, vergelijkbaar met de beoordeling van aangiften, waarin reeds opgelegde
aanslagen worden vergeleken met nieuwe informatie van bijvoorbeeld derden in binnen- of
buitenland.81
Uit die bronnen leid ik verder af dat de Belastingdienst, gemeten over een reeks van meer
dan dertig jaar, jaarlijks rond de 50.000 navorderingsaanslagen inkomstenbelasting oplegt
(figuur 1). Een uitzondering vormt de piek in 1989 als gevolg van de in dat jaar ingevoerde
renterenseignering, Ondanks de toename van het aantal ingediende aangiften (bijlage2) en
de in 1994 ingevoerde navorderingsmogelijkheid in verband met kwade trouw, blijft dit
aantal stabiel. Mogelijk dat sprake is van een toegenomen complexiteit bij de behandeling
van navorderingen of een beperkte hoeveelheid personeel die de Belastingdienst bij deze
werkzaamheden kan inzetten, die verhinderen dat het aantal navorderingen toeneemt.
Dit vergt vervolgonderzoek.

80

81

Artikel 66, derde lid, van de SW is toegevoegd naar aanleiding van een amendement dat is
ingediend door de kamerleden Braakhuis en Bashir tijdens de behandeling van het wetsvoorstel
Overige fiscale maatregelen 2011. De toelichting op dit amendement luidt, voor zover van belang,
als volgt:
“(…) Dit amendement zorgt er (…) voor dat ook het «uitzweten» van de verjaringstermijn niet
meer mogelijk is. Bovendien kunnen nalatenschappen waarbij in de afgelopen twaalf jaar gebruik
is gemaakt van de edelweissroute, of geprobeerd is gebruik te maken van deze route ter ontwijking
van de erfbelasting hiermee alsnog onder de belastingplicht worden gebracht.” (Kamerstukken
II 2010/11, 32 505, nr. 27, p. 2).
Daarnaast valt er te denken aan fouten die aan het licht komen door gegevens over buitenlandse
bankrekeningen (waaronder de Panama Papers, Paradise Papers, Offshore Leaks, SwissLeaks en
Football Leaks).
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Figuur 1 Aantal navorderingsaanslagen inkomstenbelasting (1977-2012)

De verschillende kenmerken van de heffingsmethoden op het vlak van het kernelement
toezicht heb ik tot slot hieronder gebundeld in een overzicht (tabel 2).
Tabel 2 Kenmerken van de heffingsmethoden op het vlak van het kernelement toezicht
Aanslagbelasting
Toezicht vooraf

Toezicht achteraf

Aangiftebelasting
Toezicht achteraf

Wanneer

Voor het vaststellen Na het vaststellen
van de aanslag.
van de aanslag.

Nadat de aangifte is
gedaan en is betaald.

Vereisten

Belastingdienst
mag in beginsel
uitgaan van de
juistheid van de
aangifte.
Wel nader onderzoek indien hij
nadat met normale
zorgvuldigheid
kennis heeft
genomen van de
inhoud van de aangifte in redelijkheid
behoort te twijfelen
aan de juistheid
daarvan.*

Nauwelijks, vooral
algemene beginselen van
behoorlijk bestuur.

Ambtelijk verzuim
verhindert navordering.
Verder is navordering mogelijk
in geval van o.a.
kwade trouw en
kenbare fouten.*

51

Heffingsmethoden_PL_V2.3.indd 51

9-5-2019 14:38:09

3.4.5

Hoofdstuk 3 / Onderlinge vergelijking van de Nederlandse heffingsmethoden

Aanslagbelasting
Termijn

Aangiftebelasting

Toezicht vooraf

Toezicht achteraf

Toezicht achteraf

Drie jaar na het
tijdstip of tijdvak waarop de
belastingschuld is
ontstaan.

● Vijf jaar na het
tijdstip of tijdvak waarop de
belastingschuld
is ontstaan.
● Twee jaar bij
kenbare fouten.
● Twaalf jaar in
buitenlandsituaties.

● Vijf na het einde van
het kalenderjaar waarin de belastingschuld is
ontstaan.
● Twaalf jaar in geval
van verkrijgingen van
economische eigendom
van onroerende zaken
of van rechten waaraan
deze zijn onderworpen.

Hoe

Risicoselectie

Onbekend

Risicoselectie

Resultaat

Aanslag

Navorderingsaanslag82

Naheffingsaanslag83

* Meer hierover in hoofdstuk 4.
Aan de hand van deze informatie ga ik in de volgende paragraaf na welke verschillen er
tussen de heffingsmethoden zijn op het vlak van het toezicht.

3.4.5

Tussenanalyse: het toezicht vergeleken

Het tweede kernelement waarop ik de heffingsmethoden met elkaar heb vergeleken, betreft
het toezicht. Daaruit komt naar voren dat het moment waarop het toezicht plaatsvindt het
meest in het oog springende verschil is tussen de twee heffingsmethoden. Aangiftebelastingen
kennen geen (primitieve) aanslag. Toezicht vindt daardoor altijd achteraf plaats. Om die reden
worden aan het opleggen van een naheffingsaanslag – evenals het geval bij afwijkingen van
de aangifte in het kader van toezicht vooraf bij aanslagbelastingen – nauwelijks eisen gesteld.
Aanslagbelastingen kennen toezicht dat wordt uitgevoerd tijdens de aanslagregeling. Dit
vindt dus eerst en vooral plaats voordat de belastingschuld wordt geformaliseerd. Daarnaast
kennen aanslagbelastingen toezicht achteraf.84 Dit vindt plaats nadat de aanslag is vastgesteld
en leidt in voorkomende gevallen tot een navorderingsaanslag. Belastingplichtigen moeten
kunnen vertrouwen op de opgelegde aanslag. Om die reden worden aan het opleggen van
een navorderingsaanslag door de Belastingdienst de nodige wettelijke eisen gesteld. Dit
betreft vooral het vereiste van het zogenoemde nieuwe feit. Daarbij valt op dat de wettelijke
mogelijkheden voor de Belastingdienst om na te vorderen in de loop van de jaren zijn toegenomen. Op vlak van het kernelement toezicht zijn de verschillen tussen de heffingsmethoden
daardoor in de loop van de jaren kleiner geworden. Op dit punt beweegt de ‘aanslagbelasting’
als het ware in de richting van de ‘aangiftebelasting’ (zie verder hoofdstuk 4).
82
83
84

Artikel 16 AWR.
Artikel 20 AWR.
In het geval van zogenoemde convenantsaangiften voor bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting
(horizontaal toezicht; zie paragraaf 4.4) vindt enkel toezicht achteraf plaats. Hierop is zijn echter
de navorderingsvereisten van toepassing die horen bij een aanslagbelasting.
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3.5

3.6.1

Derde kernelement: de termijn voor het betalen van het verschuldigde
belastingbedrag

Voor aanslagbelastingen wordt de betalingstermijn bepaald door het moment waarop het
aanslagbiljet is gedagtekend. Vanaf dat moment heeft de belastingplichtige een termijn
van zes weken om het verschuldigde bedrag te voldoen (artikel 9, lid 1, Invorderingswet
1990). In het geval van een navorderingsaanslag geldt een termijn van een maand (artikel
9, lid 2, Invorderingswet 1990). Ten tijde van de invoering van de AWR waren de betalingstermijnen voor belastingaanslagen van directe belastingen geregeld in artikel 8 van
de Wet op de Invordering van 's Rijks Directe Belastingen 1845. Aanslagen waren in tien
gelijke termijnen invorderbaar. De eerste termijn verviel op de laatste dag van de tweede
maand van het dienstjaar, de tweede termijn verviel op de laatste dag van de derde maand,
enzovoort. Bij aangiftebelastingen bepaalt artikel 10 AWR de termijn voor het indienen van
een aangifte en artikel 19 AWR regelt de termijn van de daarbij behorende betaling.85 In dat
laatste artikel is bepaald dat binnen een maand na afloop van het tijdvak c.q. na het tijdstip
waarop de belastingschuld is ontstaan, het verschuldigde bedrag moet worden voldaan of
afgedragen (artikel 19, leden 1 en 3, AWR).86 Deze termijn geldt al sinds de invoering van
de AWR. Als er een naheffingsaanslag is opgelegd dan geldt er een betalingstermijn van
veertien dagen (artikel 9, lid 2, Invorderingswet 1990).
De verschillen tussen de heffingsmethoden zijn op het punt van de betalingstermijnen
zodoende klein. In reguliere gevallen gaat het bij aanslagbelastingen om een termijn van zes
weken, terwijl dat een maand is bij aangiftebelastingen; een verschil van circa twee weken.
3.6

Vierde kernelement: de boeten

3.6.1

Inleiding

Als laatste onderdeel van de onderlinge vergelijking van de heffingsmethoden richt ik me
op de bestuurlijke boeten. Dit betreft primair het boeteregime in de AWR (paragraaf 3.6.2).
Mijn belangrijkste reden hiervoor is dat eventuele verschillen tussen de heffingsmethoden
eerst en vooral moeten worden gezocht in de wet. Daarna (paragraaf 3.6.3) vergelijk ik
de boeten zoals die gelden op grond van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
(BBBB).87 Ik sluit dit onderdeel af met een analyse (3.6.4).
Behalve de bestuurlijke boeten is er nog de mogelijkheid om een belastingplichtige
strafrechtelijk te vervolgen in geval hij een strafbaar feit begaat als bedoeld in de artikelen
68 en 69 van de AWR. Binnen deze strafrechtelijke artikelen van de AWR wordt geen
85
86

87

Bekkers & Klemm, 2016.
De betalingsverplichting vloeit zodoende automatisch voort uit de wet. In sommige gevallen
– bijvoorbeeld bij startende ondernemers die zich te laat melden bij de Belastingdienst – kan
dit er zelfs toe leiden dat de betalingsverplichting eerder ontstaat dan de aangifteverplichting
die in principe in het leven wordt geroepen door een actie van de inspecteur via het versturen
van een uitnodiging tot het doen van aangifte.
Besluit van 28 juli 2016, Stcrt. 2016, 34921, nr. BLKB 2016/695M. Op grond van artikel 4:84 Awb
jo. artikel 3:4, tweede lid, Awb en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is dit voor de
Belastingdienst een bindende instructie.
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onderscheid gemaakt tussen aangifte- en aanslagbelastingen. Het strafrecht laat ik om
die reden verder buiten beschouwing in dit onderzoek.
3.6.2

Wettelijke maxima

Bij de invoering van de AWR was sprake van een zogenoemde verhogingensystematiek
die uit twee fasen bestond: 1) het opleggen van de verhoging van 100 procent die voortvloeide uit de wet, en 2) het kwijtscheldingsbesluit van de inspecteur ten aanzien van de
verhoging. In de AWR werd een tweedeling gemaakt tussen lichtere verhogingen van vijf
en tien procent en zwaardere verhogingen van maximaal 100 procent. Er bestond een
verhoging voor het niet indienen van een aangifte met betrekking tot een aanslagbelasting,
een verhoging van vijf procent met een minimum van fl. 5 (thans ongeveer € 32) en een
maximum van fl. 1.000 (thans ongeveer € 6.500).88, 89 De verhoging bedroeg tien procent
met een minimum van fl. 5 bij een naheffingsaanslag ingeval het niet aan opzet of grove
schuld van de belasting- of inhoudingsplichtige was te wijten dat te weinig belasting was
geheven. De verhogingen van 100 procent werden opgelegd in het geval van navorderingen
dan wel naheffingen waarbij sprake was van opzet of grove schuld.90
Het fiscale boete- en strafrecht is op 1 januari 1998 volledig herzien.91 Sindsdien wordt in
de AWR onderscheid gemaakt tussen zogenoemde verzuimboeten en vergrijpboeten. Een
overzicht van de belangrijkste wettelijke maxima van de verzuim- en vergrijpboeten die horen
bij de verschillende overtredingen heb ik opgenomen in onderstaand overzicht (tabel 3).
Tabel 3 Overzicht wettelijke maxima bestuurlijke boeten (percentages en bedragen 2018)
Aangifte te laat

Betaling te laat

Niet of te weinig betaald

Aanslagbelasting

Verzuim92
max.
€ 5.278

Vergrijp
-

Verzuim93
max.
€ 5.278

Vergrijp
-

Verzuim
-

Vergrijp94
● aanslag:
max.100%
● navordering:
max. 100%
● zwartsparen
(box 3) max.
300%

Aangiftebelasting

Verzuim95
max. € 131

Vergrijp
-

Verzuim96
max.
€ 5.278

Vergrijp
-

Verzuim
-

Vergrijp97
● naheffing:
max. 100%

LH € 1.319

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Artikel 9, lid 3, AWR (tekst 1960).
Bedragen berekend met behulp van: http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php.
Artikel 18, lid 1 en artikel 21, lid 1, AWR (tekst 1960).
Wet van 18 december 1997, Stb. 737 (Invoeringswet bestuurlijke boeten) en Wet van 18 december
1997, Stb. 738. De inwerkingtreding was voorzien bij KB van 18 december 1997, Stb. 739.
Artikel 67a, lid 1, AWR.
Artikel 63b Invorderingswet 1990.
Artikelen 67d en 67e AWR.
Artikel 67b, leden 1 en 2, AWR.
Artikel 67c, lid 1, AWR.
Artikel 67f AWR.
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Aan een belastingplichtige kan een verzuimboete worden opgelegd als hij een lichte
overtreding begaat (bijvoorbeeld het niet tijdig indienen van een aangifte of het niet
tijdig voldoen van een verschuldigd bedrag). Dit betreft de wettelijke bepalingen die
zijn opgenomen in hoofdstuk VIIIA, afdeling 1, paragraaf 1 van de AWR. Daarnaast bevat
artikel 63b, lid 1, Invorderingswet 1990 een verzuimboete in geval van niet-tijdige betaling
van een aanslagbelasting. Bepaalde gedragingen vallen onder het zware boeterecht;
de vergrijpboeten. Deze kunnen alleen worden beboet als sprake is van opzet of grove
schuld. De wettelijke bepalingen hiervoor zijn opgenomen in hoofdstuk VIIIA, afdeling 2,
paragraaf 1 van de AWR.
3.6.3

Boetebedragen grond van het BBBB

Hieronder heb ik – in aansluiting op de vorige paragraaf – een overzicht (tabel 4) opgenomen
van de belangrijkste bestuurlijke verzuim- en vergrijpboeten die op grond van het BBBB
kunnen worden opgelegd hoofdstuk 2 en 3 van het BBBB).
Tabel 4 Overzicht boeten BBBB (percentages en bedragen 2018)
Aanslag-
belasting

Aangifte te laat

Betaling te laat

Verzuim98
€ 369
Vpb € 2.639

Verzuim99

Vergrijp
-

Niet of te weinig betaald
Vergrijp
-

Verzuim
-

Vergrijp100
aanslag of navordering
gr. sch. 25%
opzet 50%
zwartsparen (box 3)
–– aanslag
opzet 150%
–– navordering
gr. sch. 75%
opzet 150%

Vergrijp
-

Verzuim
-

Vergrijp103
Naheffing
gr. sch. 25%
opzet 50%

5%
min. € 50
max. € 5.278

Tabel 4 vervolg
Aangifte-
belasting

Verzuim101
€ 65
LH € 66

Vergrijp
-

Verzuim102
3%
min. € 50
max. € 5.278
inhoudelijk 10%
min. € 50
max. € 5.278
suppletie 5%
max. € 5.278

In de tabel heb ik onderscheid gemaakt naar de heffingsmethoden en de soorten beboetbare
overtredingen daarbinnen. Bij een niet of niet-tijdige betaling van een aanslag wordt een
verzuimboete opgelegd door de ontvanger. Het beleid daarvoor is te vinden in de Leidraad
Invordering.

98
99
100
101
102
103

§ 21, leden 2 en 3, BBBB.
Artikel 63b.2 Leidraad Invordering 2008.
§ 25, leden 2 en 3, § 26, lid 10 en § 27, lid 6, BBBB.
§ 22, lid 3 en § 22a, lid 2, BBBB.
§ 23, lid 3; § 24, lid 2 en § 24a, lid 3, BBBB.
§ 25, leden 2 en 3, BBBB.
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Tussenanalyse: de boeten vergeleken

In deze paragraaf ben ik nagegaan of er verschillen zijn tussen de heffingsmethoden en
op het vlak van de bestuurlijke boeten. Allereerst valt daarbij op dat er momenteel veel
verschillende boeten zijn, voor veel verschillende gedragingen en daarmee verantwoordelijkheden van belastingplichtigen. Van een tegenstelling tussen de heffingsmethoden die
haar oorsprong vindt in een verschil in verantwoordelijkheden, kan derhalve niet worden
gesproken. De werkelijkheid is veel genuanceerder.
Uit de verzamelde informatie komt duidelijk naar voren dat de wettelijke maxima van de
boeten voor aanslag- en aangiftebelastingen nagenoeg geheel met elkaar overeenstemmen.
Een belangrijke uitzondering daarop vormt de verzuimboete bij een te late aangifte. Voor
een aanslagbelasting is de maximale boete (€ 5.278) veertig keer hoger dan voor een
reguliere aangiftebelasting (€ 131). Bij de loonbelasting (€ 1.319) is het verschil weliswaar
beduidend kleiner, maar is de maximale verzuimboete nog steeds vier keer lager dan bij een
aanslagbelasting. Verder komt uit de verzamelde informatie naar voren dat de wettelijke
maxima voor vergrijpboeten bij zowel aanslag- als bij aangiftebelastingen in principe 100%
zijn. Een verschil tussen de heffingsmethoden is er op dit punt niet. Een uitzondering vormt
de wettelijke vergrijpboete in het geval van zwartsparen (box 3), deze is maximaal 300%.
Het beleid dat de Belastingdienst handvatten geeft voor de op te leggen verzuim- en
vergrijpboeten is neergelegd in het BBBB. Daarin zijn wel verschillen te onderkennen.
Daarbij moet voorop worden gesteld dat er geen informatie beschikbaar is waaruit blijkt
waarom voor deze verschillen (zowel de hoogte van de bedragen als de onderlinge verhoudingen) is gekozen. De verzuimboete voor het te laat indienen van een aangifte is bij
een aangiftebelasting bijvoorbeeld ongeveer zes keer lager dan bij een aanslagbelasting
(als de vergelijking wordt gemaakt met de vennootschapsbelasting is dit verschil zelfs
veertig keer). In absolute zin is het verschil ruim € 300 dan wel zo’n € 2.600 (voor de
vennootschapsbelasting). Daarbij moet echter in ogenschouw worden genomen dat er
tussen de heffingsmethoden behoorlijke verschillen kunnen zijn in het aantal keren per jaar
dat er voor de afzonderlijke belastingen aangifte moet worden gedaan (eenmaal per jaar,
per kwartaal of per maand). Bij het te laat betalen, bedraagt de verzuimboete 5% in geval
van aanslagbelastingen. Bij aangiftebelastingen is die verzuimboete in principe 3% maar
dat wordt 10% (en daarmee het dubbele van de verzuimboete van een aanslagbelasting)
als sprake is van een inhoudelijk verzuim en het wordt eveneens 5% in het geval van een
suppletieaangifte. De bedragen en percentages liggen in mijn ogen echter niet zodanig
ver uiteen dat kan worden gesproken van tegenpolen. In dat geval zou in een bepaalde
situatie bij de ene heffingsmethode wel een verzuim- of vergrijpboete moeten worden
opgelegd en bij de andere niet.
Ten slotte heb ik onderzocht of er zich sinds de invoering van de AWR een ontwikkeling heeft
voorgedaan op het vlak van de boeten. Het boeteregime zoals dat gold bij de invoering van
de AWR wijkt niet zoveel af van het huidige. Zo kende de AWR destijds al de mogelijkheid
om boeten op te leggen van 100% ingeval bij navordering of naheffing sprake was van
opzet of grove schuld. Net als nu het geval is, voorzag de AWR in een boete voor het niet
tijdig doen van een aangifte voor een aanslagbelasting en het niet tijdig betalen van een
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naheffingsaanslag. Wel zijn de boetebedragen veranderd (destijds – rekening houdend met
inflatie – zo’n € 32 (fl. 5) en in bepaalde gevallen zelfs rond de € 6.500 (fl. 1.000) tegenover
thans maximaal € 5.278) en zijn er beboetbare feiten bijgekomen. Zo bestond er in 1959 nog
geen boete voor het niet tijdig doen van aangifte voor een aangiftebelasting. Anders is de
verzuimboete die bij aanslagbelastingen kan worden opgelegd voor het niet of niet-tijdig
betalen van de aanslag en de vergrijpboete die kan worden opgelegd wanneer bij de primitieve aanslag wordt afgeweken van de aangifte. Daarvoor is vereist dat de aangifte met
(voorwaardelijke) opzet onjuist is gedaan. Dit maakt nogmaals duidelijk dat er in beperkte
mate wel verschillen zijn te onderkennen tussen de heffingsmethoden, maar dat het geen
tegenpolen zijn. Verder laat het zien dat de heffingsmethoden ook op dit punt (net als bij
eisen ten aanzien van navordering) niet statisch zijn en meebewegen met ontwikkelingen
(onder andere aanpassing van bedragen onder invloed van inflatie) in de tijd.
3.7

Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik de heffingsmethoden onderling vergeleken op vier kernelementen
die daarbinnen zijn te onderscheiden (deelvraag 2). Dit zijn het doen van aangifte, het
toezicht, termijnen voor het betalen van de verschuldigde belasting en de bestuurlijke
boeten. Uit het onderzoek komt naar voren dat het moment waarop het toezicht plaatsvindt
het meest kenmerkende verschil vormt tussen de beide heffingsmethoden (deelvraag 3).
De onderlinge verschillen ten aanzien van de drie overige kernelementen zijn gering. De
uitkomsten laten zich goed illustreren met behulp van een figuur die is geïnspireerd op
een mengpaneel van een geluidsinstallatie. Op een mengpaneel kunnen met behulp van
knoppen de verschillende frequentiegebieden (banden) van een geluidssignaal afzonderlijk
van elkaar worden versterkt of verzwakt.104 De kernelementen zijn daarbij de verschillende
knoppen.

104 Zie voor een zelfde soort vergelijking het interview met Paul Pestman in het kader van het
Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving; http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/ontwerpbe
sluit-kwaliteit-leefomgeving-regelgeving-met-mengpaneel.
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Figuur 2 Onderlinge vergelijking van de heffingsmethoden

Het mengpaneel maakt in de eerste plaats inzichtelijk dat de stand van de verschillende
knoppen in behoorlijke mate overeenkomt. Ik concludeer daaruit dat van een dichotomie tussen beide heffingsmethoden geen sprake is. In dat geval hadden de knoppen
namelijk op tegenovergestelde posities ten opzichte van elkaar gestaan. Daarnaast laat
het mengpaneel zien dat de wetgever in principe per kernelement kan bepalen op welke
hoogte de knop komt te staan. Hierdoor is sprake van een enorme hoeveelheid variaties
in hoe de heffingsmethoden uiteindelijk kunnen worden vormgegeven. Dit versterkt het
beeld van een continuüm van heffingsmethoden (zie paragraaf 2.5). Het moment waarop
het toezicht plaatsvindt, vormt daarbij het kantelpunt. Zolang dat overwegend vooraf
plaatsvindt, wordt in de regel gesproken over een aangiftebelasting. Zodra dat opschuift
naar voornamelijk achteraf dan is sprake van een aangiftebelasting. In dat verband wijs
ik erop dat de navorderingsmogelijkheden voor de Belastingdienst in de loop van de jaren
zijn toegenomen, terwijl zich sinds 1959 op het vlak van de naheffingsmogelijkheden
nauwelijks veranderingen hebben voorgedaan. De onderlinge verschillen tussen de heffingsmethoden zijn daardoor kleiner geworden. De aanslagbelastingen groeien als het
ware naar de aangiftebelastingen toe.
Aan het begin van dit hoofdstuk stelde ik vast dat er voor aangifte- en aanslagbelastingen
op dit moment geen eenduidige definities bestaan. Om die leemte op te vullen, heb ik op
basis van hetgeen ik heb onderzocht hieronder twee omschrijvingen opgesteld voor de
huidige Nederlandse heffingsmethoden voor de rijksbelastingen. In beide omschrijvingen,
komen de vier kernelementen tot uitdrukking:
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●● Bij een aanslagbelasting formaliseert de Belastingdienst, in beginsel met behulp van
een door de belastingplichtige ingediende aangifte, de belastingschuld van diezelfde
belastingplichtige. Toezicht vindt uiterlijk op dat moment plaats. De hoogte van de
belastingschuld deelt de Belastingdienst via een formele beschikking (een aanslag) mee
aan de belastingplichtige. De belastingschuld kan vanaf dat moment worden ingevorderd.
Toezicht achteraf is mogelijk, maar de Belastingdienst kan de reeds geformaliseerde
belastingschuld nog slechts onder bepaalde voorwaarden corrigeren. In voorkomende
gevallen kan de Belastingdienst een verzuim- of vergrijpboete opleggen.
●● Bij een aangiftebelasting formaliseert de belastingplichtige zelf zijn belastingschuld. Hij
betaalt deze en informeert de Belastingdienst gelijktijdig door middel van het indienen
van een aangifte. Een mededeling van de zijde van de Belastingdienst, in welke vorm dan
ook, blijft achterwege. Toezicht vindt achteraf plaats. Indien nodig kan de Belastingdienst
de geformaliseerde belastingschuld vrijwel ongeclausuleerd corrigeren. In voorkomende
gevallen kan de Belastingdienst een verzuim- of vergrijpboete opleggen.

Via deze omschrijvingen wordt ook tot uitdrukking gebracht dat een belastingplichtige bij
een aanslagbelasting verantwoordelijk is voor een juiste aangifte en daarmee – evenals bij
een aangiftebelasting – voor een juiste informatievoorziening richting de Belastingdienst.
De aangifte is daardoor veel meer een hulpmiddel voor de Belastingdienst om de juiste
belastingschuld ex artikel 11 AWR te kunnen formaliseren. Van een zwartwit-tegenstelling
ten aanzien van de verantwoordelijkheden die belastingplichtigen bij beide heffingsmethoden hebben, is derhalve geen sprake.
Vanwege het feit dat het toezicht kenmerkend is voor het onderscheid tussen beide aangifte- en aanslagbelastingen voer ik in het volgende hoofdstuk een verdiepingsonderzoek
uit naar het toezicht. Dit richt zich op de ontwikkelingen die zich binnen dit kernelement
hebben voorgedaan. Het doel daarvan is vast te stellen wat de betekenis daarvan is voor
het onderscheid en welke factoren daaruit kunnen worden afgeleid die van invloed zijn
op de keuze tussen de heffingsmethoden.
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HOOFDSTUK 4

Ontwikkelingen op het vlak van het
toezicht

4.1

Inleiding

Uit hoofdstuk 3 komt naar voren dat het moment waarop het toezicht plaatsvindt, het
meest kenmerkende verschil is tussen de heffingsmethoden. Om dat onderscheid nog
scherper te kunnen duiden, onderwerp ik het kernelement toezicht in dit hoofdstuk aan
een nader onderzoek. Dit doe ik aan de hand van een viertal meest in het oog springende
ontwikkelingen die zich op het vlak van het toezicht momenteel voordoen of in het verleden
hebben voorgedaan. Ik ga na wat die ontwikkelingen inhouden en wat die betekenen voor
de onderlinge verschillen tussen de heffingsmethoden. Daarnaast ga ik na onder invloed
van welke factoren die ontwikkelingen plaatsvinden.
De eerste ontwikkeling die ik behandel, betreft de veranderingen op het vlak van de
navorderingsvereisten (paragraaf 4.2). Deze ontwikkelingen strekken zich uit over een
periode die bijna net zo lang is als het bestaan van de AWR. Daarom begin ik daarmee. In
paragraaf 4.3 sta ik stil bij de per 1 januari 2012 ingevoerde actieve informatieplicht (10a
AWR). De laatste twee ontwikkelingen waar ik bij stilsta, doen zich voor op het gebied van
het door de Belastingdienst uitgeoefende toezicht. Dit zijn het vooraf invullen van gegevens
in aangiften (4.4) en ten slotte het horizontaal toezicht (4.5). Ik sluit het hoofdstuk af met
een af met een conclusie (4.6).
4.2

Navorderingsvereisten

4.2.1

De onderzoeksplicht van de inspecteur

Historische context
De bevoegdheid tot navordering is in 1904 voor de vermogensbelasting ingevoerd.1 De
reden om dit te doen, was dat destijds bleek (uit vergelijkingen van de gegevens uit de
aangiften vermogensbelasting met de gegevens in de aangiften successierecht) dat de
vermogensbelasting op grote schaal werd ontdoken. De schatkist liep hierdoor een groot
bedrag aan belastingopbrengsten mis en het tastte de belastingmoraal aan.2 Het was echter
niet mogelijk hiertegen op te treden. Voor minister Pierson en later minister Harte van
1
2

Wet van 27 april 1904, Stb. 80. De wet trad in werking op de dag dat zij werd afgekondigd; 5 mei
1904.
De vrees hiervoor werd mede ingegeven door de boete die gepaard ging met een navordering.
Zie ook Pechler, 2015.
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Tecklenburg was dit aanleiding om een wetsvoorstel in te dienen waarmee het mogelijk
werd om na te vorderen.3 Aanvankelijk voorzag het wetsvoorstel enkel in de bevoegdheid
voor inspecteurs om aanslagen te corrigeren op basis van geregistreerde akten en aangiften
successierecht. Maar op aandringen van de Tweede Kamer werd deze bevoegdheid uitgebreid
naar onderhandse akten.4 Enkele Kamerleden wilden nog verder gaan richting een soort
vrije bewijstheorie, maar de minister wilde een beperkende maatregel aanbrengen. Dit
omdat er al een aanslag was vastgesteld waarvan de juistheid niet zomaar op grond van
zogenoemde geruchten en losse indrukken in twijfel moest kunnen worden getrokken.
Uiteindelijk resulteerde dit in een beperking van de mogelijkheid tot navorderen. Om na
te kunnen vorderen moest sprake zijn van een zogenoemd (nieuw) feit.5 Het feit moest
de inspecteur zijn gebleken na de vaststelling van de aanslag en moest hem niet bekend
(kunnen) zijn op het moment dat hij de aanslag oplegde. Deze wettelijke voorwaarde moest
voorkomen – naast een interne aanschrijving in combinatie met disciplinaire straffen – dat
de aanslagen in het vervolg te lichtvaardig zouden worden vastgesteld.6
Bij de invoering van de AWR zijn de navorderingseisen vastgelegd in artikel 16 AWR.7 In
lid 1 is de eis van het nieuwe feit vastgelegd. Het stelt thans dat een feit dat de inspecteur
bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, geen grond voor navordering
oplevert. Er moet sprake zijn van een feit waarmee de inspecteur ondanks een redelijk
zorgvuldige vervulling van zijn taak toch niet op de hoogte kan zijn.8
Ontwikkelingen in de jurisprudentie
De hoofdregel is dat de inspecteur mag vertrouwen op de juistheid van de aangifte, ‘zeker
indien 'de aangifte en de overgelegde stukken een dermate verzorgden indruk maken,
dat tot een speciaal onderzoek geen aanleiding bestond'.9 De inspecteur moet de aangifte
en de bijlagen met normale zorgvuldigheid toetsen. Doet hij dat niet dan pleegt hij een
ambtelijk verzuim en is navordering niet mogelijk, behoudens eventuele kwade trouw van de
belastingplichtige (zie hierna). De eis van het nieuwe feit vertaalt zich naar een ondergrens
in de mate van zorgvuldigheid die de inspecteur in acht moet nemen bij het vaststellen
van de aanslag. Het is echter niet zo dat van de Belastingdienst wordt verwacht dat hij alle
aangiften onderzoekt.10 Feteris stelt dan ook dat het werk van de Belastingdienst anders
onuitvoerbaar zou worden en belastingplichtigen regelmatig geconfronteerd zouden worden
met uitgebreide onderzoeken van wantrouwende ambtenaren.11 Uit de jurisprudentie kan
worden afgeleid dat de Hoge Raad veel oog heeft voor een doelmatige werkwijze door de
Belastingdienst in relatie tot de toegenomen massaliteit.12 De Hoge Raad heeft in het verleden
namelijk meerdere malen gesteld dat de inspecteur slechts is gehouden de aangifte nader
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Van den Berge, 2015, p. 141-142.
Kamerstukken II 1903/04, 20, nr. 1, p. 3, rk.
Kamerstukken II 1903/04, Vel 421, p. 1622 e.v.
Kamerstukken I 1903/04, 25ste vergadering, 23 april 1904, Vel 97, p. 370 e.v.
Kamerstukken II 1954/55, 4080, nr. 3, p. 15 rk.
Scheltens, 1957, p. 87.
HR 27 april 1955, ECLI:NL:HR:1955:AY2476, BNB 1955/214 en HR 5 november 1986,
ECLI:NL:HR:1986:AW7841, BNB 1987/19.
Scheltens, 1970, p. 19.
Feteris, 2005, paragraaf IV.3.2.4.b.
Zie ook Pechler, 2015, p. 120.
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te onderzoeken indien hij, 'na met een normale zorgvuldigheid kennis te hebben genomen
van de inhoud van de aangifte, aan de juistheid van enig daarin opgenomen gegeven in
redelijkheid behoort te twijfelen'.13, 14 Onder normale zorgvuldigheid valt ook het toetsen
van de aangifte aan informatie in het (digitale) dossier van belastingplichtige.15 Slechts als
de daarin aanwezige gegevens daartoe redelijkerwijs aanleiding geven, moet de inspecteur
de (digitale) dossiers raadplegen die zijn aangelegd voor andere belastingplichtigen of
andere belastingen (bijvoorbeeld de aangifte vennootschapsbelasting van de besloten
vennootschap waarvan de belastingplichtige directeur en enig aandeelhouder is/was).16
Als voorbeelden van gevallen waarin de inspecteur in redelijkheid behoort te twijfelen,
noemt Albert in 2005 nog:
●● een sterk van de bekende normen afwijkend brutowinstpercentage;
●● geen rekening gehouden met stakingswinst, terwijl ten tijde van het vaststellen van de
aanslag bij de Belastingdienst een verklaring op een vragenformulier omzetbelasting
van belanghebbende aanwezig waarop hij had vermeld dat hij zijn onderneming heeft
gestaakt;
●● staking van de onderneming waarbij de stamrechtvrijstelling wordt geclaimd. De
berekening van het winstaandeel had de inspecteur aan een ambtgenoot overgelaten,
terwijl achteraf uit een overeenkomst bleek dat geen rekening was gehouden met de
omstandigheid dat de verkregen lijfrente was geïndexeerd;
●● het claimen van zelfstandigenaftrek bij een lage omzet.17
In het arrest BNB 2008/28118 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een bijzondere omstandigheid op zichzelf niet tot nader onderzoek noopt. Dat is alleen zo in geval van redelijke
twijfel aan de juistheid van de aangifte. De Hoge Raad oordeelde in dat arrest namelijk dat de
omstandigheid dat uit de aangifte bleek dat belanghebbende in 1999 zijn dienstbetrekking
had opgegeven en werkzaamheden voor zichzelf was begonnen, voor de Inspecteur geen
reden behoefde te zijn om aan de juistheid van enig bij de aangifte verstrekt gegeven te
twijfelen. Daarbij wees de Hoge Raad erop dat die activiteiten positieve winst uit onderneming opleverden en de belanghebbende de zelfstandigenaftrek en de investeringsaftrek
had geclaimd en een bedrag aan de fiscale oudedagsreserve had toegevoegd.

13
14

15
16
17
18

HR 11 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1005, BNB 2001/260; HR 7 december 2007,
ECLI:NL:PHR:2007:BB3465, BNB 2008/281; en HR 9 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG9068,
BNB 2009/64.
Niessen-Cobben (2018) is van mening dat de jurisprudentie, waarbij de inspecteur niet gehouden
was om een nader onderzoek naar de aangifte in te stellen omdat deze een ordelijke indruk maakte,
achterhaald is. Door het gebruik van elektronische aangifte(formulieren) is het tegenwoordig
niet meer mogelijk om bijvoorbeeld gegevens door te halen, waardoor aangiften in haar ogen
per definitie een ordelijke indruk maken.
HR 25 juni 1958, ECLI:NL:HR:1958:AY1185, BNB 1958/255.
Zie onder andere: HR 6 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2890, BNB 2001/397, HR 12 juni 2015,
ECLI:NL:HR:2015:1515, BNB 2015/166; en HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:249, BNB 2017/81.
Zie ook Nent, 2018 en De Bont 2018 (FBN), die deze arresten behandelen.
Albert, 2005, p. 63.
HR 7 december 2007, ECLI:NL:PHR:2007:BB3465, BNB 2008/281.
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Een nadere nuancering volgde in BNB 2010/155.19 In dat arrest was sprake van een aftrekpost
(lijfrentepremies). Dit betrof twee verzekeringspolissen, waarvan één aftrekbaar was. De
verzekeraar had enkel over die polis een renseignement verstrekt aan de Belastingdienst.
Uit een boekenonderzoek voor het volgende belastingjaar (2003) bleek dat de premie voor
de tweede polis niet aftrekbaar was. De ten onrechte in 2002 afgetrokken premie werd
nagevorderd. De vraag was of sprake was van een ambtelijk verzuim. De Hoge Raad oordeelde
van niet. Volgens de Hoge Raad was er geen reden om in redelijkheid te twijfelen aan de
juistheid van de in het aangiftebiljet opgenomen aftrekpost indien er voor het ontbreken
van een zodanig renseignement ook een andere, niet onwaarschijnlijke verklaring mogelijk
was. In deze casus hoefde de inspecteur niet verder te onderzoeken vanwege de verre van
volledige renseignering op het moment van aanslagregeling.
In BNB 2010/227 (navorderen van ten onrechte afgetrokken ziektekosten) gebruikt de
Hoge Raad bijna dezelfde terminologie als in BNB 2010/155.20 Hij oordeelde hierin dat
er een niet onwaarschijnlijke mogelijkheid bestond dat de exorbitant hoge ziektekosten
daadwerkelijk op belanghebbende drukten. In BNB 2013/181 heeft de Hoge Raad nogmaals
verwezen naar bovenstaande arresten uit 2010.21
4.2.2

Navordering in geval van kenbare fouten

Vanaf het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft de Hoge Raad jurisprudentie
ontwikkeld waarmee het mogelijk was om na te vorderen zonder dat sprake was van een
nieuw feit.22 Dit staat bekend als de schrijf- en tikfoutenleer. Het ging daarbij om fouten
die de inspecteur bij de aanslagregeling had gemaakt en die aan de belanghebbende (of
zijn gemachtigde) duidelijk moest zijn geweest. De door de inspecteur gemaakte fout
mocht bovendien niet het gevolg zijn van een onjuist inzicht in de feiten of het recht.
In BNB 2003/34523 heeft de Hoge Raad de zogenoemde schrijf- en tikfoutleer opnieuw
geformuleerd. Er moest sprake zijn van een vergissing die heeft geleid tot een discrepantie
tussen wat de inspecteur wilde en wat in het aanslagbiljet is vastgelegd. Indien daarvan
sprake is, bijvoorbeeld als gevolg van een schrijf-, reken-, overname-, of intoetsfout, en
het voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar was dat bij de totstandkoming van
de aanslag een fout was gemaakt, dan was navordering mogelijk.
In het arrest BNB 2008/178 kwam de vraag aan de orde of kon worden nagevorderd in het
geval dat een belastingplichtige per abuis een ernstige verschrijving maakt in zijn aangifte.
In dit arrest trok een belastingplichtige een zeer hoog bedrag aan hypotheekrente (ca.
€ 3,4 mln. in plaats van € 3.419) af van zijn inkomen.24 Dit had volgens het gerechtshof
’s-Hertogenbosch aanleiding moeten zijn om de aangifte aan een nader onderzoek te
onderwerpen. Dat de Belastingdienst om hem moverende redenen er voor heeft gekozen om
grote aantallen aangiften geautomatiseerd te regelen, zonder een geval als het onderhavige
19
20
21
22
23
24

HR 12 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL7165, BNB 2010/155.
HR 16 april 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BJ9082, BNB 2010/227.
HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7184, BNB 2013/181.
Dit begon met HR 6 juni 1973, ECLI:NL:HR:1973:AX4669, BNB 1973/161.
HR 8 augustus 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0921, BNB 2003/345.
HR 7 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9393, BNB 2008/178.
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voor handmatige beoordeling te selecteren, kan belanghebbende volgens het hof niet
worden tegengeworpen. De gevolgen van het bewust toepassen van deze werkwijze, in
het onderhavige geval leidend tot het opleggen van een onjuiste aanslag, moeten voor
de rekening van de inspecteur komen. Advocaat-generaal Niessen stelde, in het belang
der wet, beroep in cassatie in tegen deze uitspraak. Hij was van mening dat navordering
mogelijk moest zijn. Hij stelde dat “de aanslag zoveel voordeliger voor de belastingplichtige is dan deze bij een juiste toepassing van de wet zou zijn geweest dat geen redelijk
denkend mens – mede gelet op de aard van die fout – kan menen dat de aanslag op het
juiste bedrag is vastgesteld”.25 Uiteindelijk oordeelde de Hoge Raad echter dat navordering
binnen de op dat moment bestaande grenzen van artikel 16 AWR niet mogelijk was, omdat
de aanslag te laag was vastgesteld door een bepaalde door de Belastingdienst gekozen
werkwijze. Er was daardoor sprake van een ambtelijk verzuim. De vraag of de grenzen
van artikel 16 AWR opnieuw moesten worden afgebakend in verband met de veranderde
werkwijze van de Belastingdienst is, gelet op het rechtspolitieke karakter daarvan, naar
het oordeel van de Hoge Raad voorbehouden aan de wetgever. Naar aanleiding van dit
arrest heeft het toenmalige kabinet zich op het standpunt gesteld dat fouten als gevolg
van de geautomatiseerde werkwijze niet langer volledig voor rekening moesten komen
voor de Belastingdienst en daarmee voor de Nederlandse samenleving. In plaats daarvan
wilde het kabinet de fout bij de individuele belastingplichtige zelf kunnen herstellen als
het de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar moet zijn geweest dat sprake was van
een fout waardoor hij ten onrechte een financieel voordeel geniet.26 Dit komt neer op
het vergroten van de mogelijkheden van de rechtshandhaving. Daartoe is in 2010 artikel
16, lid 2, onderdeel c, AWR ingevoerd, waarmee de navorderingsmogelijkheden voor de
Belastingdienst zijn uitgebreid. Deze bepaling houdt in dat een navorderingsaanslag mag
worden opgelegd als er aanvankelijk te weinig belasting is geheven als gevolg van een
voor belastingplichtige redelijkerwijs kenbare fout. Hiervan is in elk geval sprake indien
de te weinig geheven belasting ten minste 30 procent bedraagt van de ingevolge de
belastingwet verschuldigde belasting. De navorderingstermijn bij redelijkerwijs kenbare
fouten is twee jaar na het tijdstip waarop de belastingaanslag is vastgesteld dan wel het
besluit is genomen om geen aanslag op te leggen (artikel 16, lid 3, AWR).27 Er heeft op
dat punt een uitruil van belangen plaatsgevonden tussen enerzijds het uitbreiden van de
navorderingsbevoegdheid (ten gunste van de rechtshandhaving die de rechtsgelijkheid
dient) en anderzijds – zo blijkt uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel – het
bekorten van de navorderingstermijn van vijf jaar na afloop van het heffingstijdvak naar
twee jaar na het moment van vaststelling van de aanslag. Dit laatste om de rechtszekerheid
van belastingplichtigen te vergroten.
Uit de parlementaire geschiedenis komt naar voren dat een zorgvuldige aanslagvaststelling
nog steeds het uitgangspunt vormt voor de werkwijze van de Belastingdienst. Uit de
memorie van toelichting blijkt dat de wetgever met de introductie van deze bepaling niet

25
26
27

Conclusie A-G Niessen, 14 juni 2007, ECLI:NL:PHR:2007:BA9393, BNB 2008, 178, onderdeel 7.
Kamerstukken II 2009/10, 32 129, nr. 8, p. 48-52.
Ter vergelijking: bij invoering was de navorderingstermijn gemaximeerd op twee jaar na het begin
van het belastingjaar (artikel 45a van de Wet op de vermogensbelasting 1892). Naderhand zijn
ook de inkomsten- en vennootschapsbelasting voorzien van bepalingen rondom navordering.
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heeft willen breken met de voorheen ontwikkelde rechtspraak over beoordelingsfouten
van de inspecteur.28
“De belastingplichtige mag erop vertrouwen dat de Belastingdienst zorgvuldig handelt
en kan in voorkomende gevallen de Belastingdienst daaraan houden. In antwoord op de
vraag van de leden van de fractie van de PvdA antwoordt het kabinet dat de voorgestelde
wetswijziging derhalve inderdaad geen vrijbrief is voor de Belastingdienst om “slordig” te
handelen, maar dat de Belastingdienst daarentegen de hoogste mate van zorgvuldigheid
zal blijven betrachten.”29

Een dergelijke beoordelingsfout (een verwijtbaar onjuist inzicht in de feiten of een onjuist
inzicht in het recht) vormt in principe een ambtelijk verzuim dat aan navordering op grond
van 16, lid 1, AWR in de weg staat, tenzij de belastingplichtige te kwader trouw is ter zake
van het feit waarop de navordering is gebaseerd. Dit blijkt uit een drietal arresten die de
Hoge Raad heeft gewezen op 27 juni 2014.30
Of sprake is van een ‘fout’ in de zin van artikel 16, lid 2, onderdeel c, AWR (elke misslag die
bij de Belastingdienst optreedt in verband met de aanslagregeling, zoals schrijf-, reken-,
overname- en intoetsfouten maar ook andere fouten zoals fouten ten gevolge van de
geautomatiseerde verwerking van aangiften, indien het gevolg daarvan is dat de belastingschuld op een te laag bedrag is vastgesteld) dan wel van een beoordelingsfout (een te laag
vastgesteld aanslag als gevolg van een verwijtbaar onjuist inzicht van de inspecteur in de
feiten die bepalend zijn voor de (omvang van de) belastingplicht of van een onjuist inzicht
van de inspecteur in het recht) is sterk afhankelijk van de feiten. Illustratief zijn een aantal
uitspraken over de vraag of kan worden nagevorderd in verband met een ten onrechte
toegekende inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack). De aanleiding voor deze zaken
ligt in het feit dat het aangifteprogramma van de Belastingdienst automatisch om toekenning
van de iack verzocht (via het aankruisen van een hokje) zodra een belastingplichtige om
toepassing van de zelfstandigenaftrek verzocht. In de in geschil zijnde gevallen bleek ten
onrechte zelfstandigenaftrek geclaimd. Deze fout werd door de computerprogrammatuur
van de Belastingdienst onderkend en de aangifte werd ‘uitgeworpen’ (zie meer hierover in
paragraaf 3.4.2). De zelfstandigenaftrek werd vervolgens handmatig gecorrigeerd. Ondanks
een werkinstructie werd daarbij echter niet onderkend dat daarnaast het hokje voor de
iack handmatig moest worden leeggemaakt. Hierdoor werd de iack in deze gevallen ten
onrechte toegekend. In 2014 ontdekte de Belastingdienst dat dit in de belastingjaren 2008
tot en met 2012 in een groot aantal gevallen was gebeurd. De Belastingdienst heeft daarop
maatregelen genomen om het automatiseringssysteem anders in te richten. Daarnaast
is de Belastingdienst overgegaan tot het opleggen van navorderingsaanslagen voor de
onterecht toegekende iack. Dit heeft geleid tot verschillende beroepszaken. In een drietal
zaken over het belastingjaar 2010 is door lagere rechters geoordeeld dat het onterecht
toekennen van de iack niet kan worden hersteld via navordering op grond van artikel
16, lid 2, onderdeel c, AWR. Er is volgens hen in deze zaken geen sprake van een ‘fout’ als
bedoeld in artikel 16, lid 2, onderdeel c, AWR, maar van een onjuist inzicht in de feiten
28
29
30

Kamerstukken II 2009/10, 32 129, nr. 3, p. 24-26.
Kamerstukken II 2009-2010, 32129, nr. 8, p. 49.
HR 27 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1529, BNB 2014/202 en HR 27 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1528,
BNB 2014/203 en HR 27 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1527, BNB 2014/230.
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en/of het recht van de inspecteur. Met andere woorden: een beoordelingsfout oftewel een
ambtelijk verzuim.31, 32 Van een ‘fout’ als bedoeld in artikel 16, lid 2, onderdeel c, van de
AWR is volgens hof Arnhem Leeuwarden geen sprake, omdat de automatisering gewoon
werkte als bedoeld:
“De omstandigheid dat het schrappen van de iack in gevallen als de onderhavige blijkbaar
gemakkelijk geautomatiseerd had kunnen geschieden betekent niet dat, voor zover zulks
(nog) niet geautomatiseerd geschiedde, dit een automatiseringsfout zou zijn.”

De Hoge Raad oordeelde in deze zaak dat de uitworp aanleiding had moeten zijn “voor
onderzoek naar hetgeen in de aangifte was vermeld en van belang was voor het al dan niet
toekennen van ‘ondernemersfaciliteiten”. Een behoorlijke taakvervulling van de inspecteur
brengt volgens de Hoge Raad mee dat het onderzoek zich niet beperkt tot de zelfstandigenen startersaftrek. De Belastingdienst had ook moeten beoordelen of de belastingplichtige
in aanmerking kwam voor de rechtstreeks met de geclaimde zelfstandigenaftrek verband
houdende iack. Het achterwege laten hiervan, merkt de Hoge Raad aan als een verwijtbaar
onjuist inzicht (een zogenoemde beoordelingsfout) dat niet op grond van artikel 16, lid 2,
onderdeel c, AWR kan worden hersteld.33
4.2.3

Afscheid van de eis van het nieuwe feit?

De door de Belastingdienst in het toezicht vooraf toegepaste werkwijze waarbij steeds meer
aangiften geautomatiseerd worden vastgesteld, vormt al jaren aanleiding voor de vraag
of dit moet leiden tot afschaffing van het nieuwfeitvereiste en daarmee tot een andere
afweging van de belangen van rechtshandhaving en rechtsbescherming (rechtsgelijkheid
en rechtszekerheid).34 Al in een op 24 juni 1966 ingediend wetsvoorstel is gepoogd om
aan Wet op de inkomstenbelasting 1964 een nieuw artikel 65a toe te voegen waarmee
daarvoor in aanmerking komende aangiften (vooral eenvoudige loonposten) machinaal
konden worden verwerkt tot definitieve aanslagen zonder onderzoek vooraf. Indien nodig
zou bij deze niet-onderzochte aangiften – waarbij de aanslag in overeenstemming met
de aangifte werd vastgesteld – het te weinig geheven belastingbedrag zonder nieuw feit

31
32

33
34

Gerechtshof Amsterdam 8 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:545, V-N 2018/23.24.6; gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden 7 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2186, V-N 2017/26.1.1; en gerechtshof
’s-Hertogenbosch 6 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4320, V-N Vandaag 2017/2501.
In een uitspraak over het belastingjaar 2011 is Hof Amsterdam echter van mening dat de behandelaar
op het moment dat hij de zelfstandigenaftrek corrigeerde zich niet bewust was van het feit dat
hij handmatig de toekenning van de iack had moeten uitschakelen. Volgens het gerechtshof is
om die reden sprake van een systeemfout (“een niet onderkende programmeerfout”) en daarmee
van een navorderbare fout als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel c, van de AWR. Zie:
gerechtshof Amsterdam 31 mei 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3335, V-N 2016/53.6.
HR 15 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:797, V-N 2018/32.12.
Zie onder anderen: Gribnau, 2009, paragraaf 3 en Hemels, 2009.
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nagevorderd kunnen worden.35 Zowel in de Tweede Kamer als in de literatuur stuitte dit
voorstel op dusdanig veel kritiek dat het uiteindelijk nooit is ingevoerd.36
Een tweede voorstel in de jaren tachtig van de vorige eeuw vond zijn aanleiding in de
politieke belangstelling om frauduleuze belastingontduiking tegen te gaan. De Tweede
Kamer heeft de staatssecretaris in dat kader destijds verzocht om de mogelijkheid te laten
onderzoeken van het laten vervallen van de beperkingen die wet en jurisprudentie oplegden
ter zake van navorderingen.37 Emeritus hoogleraar bestuursrecht Simons is toen gevraagd
dit onderzoek uit te voeren. Hij concludeerde dat door de toenemende administratieve
afhandeling van aangiften het nieuwe feit een belemmering voor navordering vormde.
Naar zijn mening was het mogelijk en wenselijk om de voorwaarde van het nieuwe feit
bij navordering te laten vervallen.38 Waar het voorstel in 1966 zich nog beperkte tot de
inkomstenbelasting, zou dit voorstel gaan gelden voor alle aanslagbelastingen. In de literatuur
waren bij dit voorstel de nodige bedenkingen.39 Dat gold ook voor de Procureur-Generaal
en President van de Hoge Raad. Wel adviseerden zij om artikel 16 AWR zodanig aan
te passen dat voortaan het beroep op ambtelijk verzuim niet meer zou toekomen aan
belastingplichtigen 'te kwader trouw'.40 In de op dat moment geldende formulering van
artikel 16, lid 1, AWR werd namelijk geen onderscheid gemaakt tussen belastingplichtigen
die te goeder of te kwader trouw aangifte hadden gedaan. Er werd uitsluitend getoetst
aan de gedragingen van de Inspecteur (had deze de fout moeten opmerken; oftewel de
vraag of is sprake van een ambtelijk verzuim). Vooral Scheltens heeft hiertegen bezwaar
gemaakt.41 Het vorenstaande heeft er uiteindelijk toe geleid dat met ingang van 4 mei 1994
de tekst van de tweede volzin van artikel 16, lid 1, AWR is aangevuld.42 Sindsdien komt
het beroep op het ontbreken van het nieuwe feit (oftewel een beroep op een ambtelijk
verzuim) niet meer toe aan de belastingplichtige die ter zake van dat feit te kwader trouw
is. De wijze waarop hij aangifte doet, schaadt immers de aanslagregeling. Daarmee doet
de belastingplichtige bij voorbaat al afbreuk aan het rechtsgelijkheidsbeginsel. Verder kan
hij zich dan niet beroepen op de rechtszekerheid, omdat hij zelf de totstandkoming van
die rechtszekerheid heeft ondergraven. Hij handelt namelijk in strijd met zijn wettelijke
plicht tot zorgvuldig handelen jegens de inspecteur. Van gerechtvaardigd vertrouwen is
om die reden geen sprake. Hierdoor ontstaat geen te beschermen rechtszekerheid.43 Tussen
het gedrag te kwader trouw en het ten onrechte niet of te weinig heffen van belasting,

35

36
37
38
39
40
41
42
43

In de tekst van het wetsvoorstel werd overigens geen beperking aangelegd ten aanzien van de
soort aangiften. Het sprak namelijk over “(…) alle gevallen waarin te weinig belasting is geheven
doordat in overeenstemming met de niet-onderzochte aangiften een aanslag ten onrechte
achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld (…).”Kamerstukken II 1965/66,
8642, nr. 2, p. 2.
Zie onder anderen Rouwenhorst, 1966, p. 571; Scheltens, 1966, p. 621; en Van Soest, 1966, p. 857.
De motie-Kombrink c.s., Kamerstukken II 1982/83, 17 050/17 522, nr. 13.
Kamerstukken II 1983/84, 17 050/17 522, nr. 29 en Kamerstukken II 1985/86, 17 050/17 522,
nr. 45.
Zie onder anderen: Hofstra, Donner en Geppaart, 1985, p. 517 e.v.; en Kleyn, Giele, Oranje en
Verstraaten, 1985, p. 917 e.v.
Kamerstukken II 1986/87, 19 700, nr. 56.
Scheltens, noot bij HR 10 februari 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3762, BNB 1988/251.
Stb. 1994, 301.
Scheltens, 1970, p. 19 en Gribnau, 1997, p. 1369 e.v.
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moet in de eerste plaats sprake zijn van een causaal verband.44 Daarnaast moet het aan
opzet van de belanghebbende zijn toe te rekenen dat het desbetreffende feit niet eerder
aan de inspecteur bekend was en dat daardoor moet worden nagevorderd. Aldus maakt
deze bepaling het voor de Belastingdienst mogelijk om na te vorderen als uit het toezicht
achteraf blijkt dat de aanslag te laag is vastgesteld als gevolg van laakbaar gedrag van de
belastingplichtige (waardoor hij de inspecteur opzettelijk onthoudt van de juiste inlichtingen
en/of opzettelijk onjuiste inlichtingen verstrekt).45
Na de invoering van de navorderingsmogelijkheid bij kwade trouw en van artikel 16, lid 2,
onderdeel c, AWR (kenbare fouten) is het denken over aanpassing van de eisen rondom
navordering niet gestopt. In augustus 2013 werd namelijk het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst ingediend. Hoewel dit wetsvoorstel inmiddels
is ingetrokken (zie paragraaf 1.4 hiervoor), valt uit de ingediende stukken wel af te leiden
dat er op het ministerie van Financiën nog steeds een wens is om de eis van het nieuw feit
zoveel mogelijk te mitigeren. In de memorie van toelichting is namelijk te lezen dat het
kabinet in zoveel mogelijk gevallen wil komen tot een juiste belastingheffing. Dat wil zeggen:
een belastingschuld die niet te hoog én niet te laag is vastgesteld.46 Dit komt erop neer dat
wanneer de formele belastingschuld niet overeenstemt met de materiële belastingschuld
de formele belastingschuld, vanuit een oogpunt van rechtsgelijkheid, zoveel mogelijk moet
kunnen worden gecorrigeerd. Daartoe werd voorgesteld om artikel 16 AWR verder aan te
passen. De hoofdregel zou daarbij blijven dat een nieuw feit voorwaarde is voor navordering.
Deze eis zou, net als nu het geval, niet gelden voor belastingplichtigen te kwader trouw.
Het nieuwe aan het voorstel was echter een uitzondering op het nieuwfeitvereiste voor de
gevallen waarin een belastingplichtige ‘wist of behoorde te weten’ dat ten onrechte geen
of te weinig belasting was geheven.47 Pechler stelt dat het voorstel op dit punt zo ruim is
bedoeld dat alle situaties van onjuiste rechtstoepassing er onder zouden vallen.48 Het komt
er aldus op neer dat het nieuwfeitvereiste voor een groot deel zou komen te vervallen.
Het wetsvoorstel heeft veel aandacht en kritiek gekregen in de literatuur. Zo is er van de
Vereniging voor Belastingwetenschap een geschrift verschenen49 over dit voorstel en is
bij FED zelfs een themanummer50 gewijd aan dit wetsvoorstel.
Het versoepelen van de navorderingseisen verruimt de mogelijkheden voor – indien nodig –
het uitoefenen van achteraf (corrigerend) toezicht. Hoewel er in de praktijk gevallen zijn
– bijvoorbeeld bij ingewikkelde fiscale structuren en/of fraude – waar het toezicht veel
44
45
46
47

48
49
50

HR 11 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA2158, BNB 1997/383.
Zie naast HR 11 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA2158, BNB 1997/383, HR 11 juni 1997,
ECLI:NL:HR:1997:AA2166, BNB 1997/382 en HR 11 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA2160, BNB
1998/384.
Kamerstukken II 2012/13, 33 714, nr. 3, p. 28.
Daarnaast werd onder andere voorgesteld om de termijn voor navorderingen bij kwaadwillenden
(belastingplichtigen die te kwader trouw zijn) uit te breiden naar twaalf jaar na de ontvangst
van de aangifte (zowel in buitenlandse als in binnenlandse situaties) en om een afzonderlijke
navorderingsmogelijkheid voor systeemfouten in te voeren (een nieuw artikel 17 AWR). Kamerstukken II 2012/13, 33 714, nrs. 2 en 3.
Pechler, 2013.
Vereniging voor Belastingwetenschap, 2013, nr. 250.
FED, aflevering 22/23, december 2013. In dit themanummer zijn vier beschouwingen verschenen
van de hand van De Bont, Pechler, Poelmann en Van der Wal.
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tijd vergt en er om die reden behoefte is om langer de tijd te hebben om onderzoek te
doen, is het verruimen van de mogelijkheden voor meer toezicht achteraf vanuit reguliere
gevallen geredeneerd daarentegen opmerkelijk. De Belastingdienst streeft er beleidsmatig
juist naar om zoveel mogelijk in de actualiteit te werken.51 Voor de bulk van de aangiften
geldt thans dat na het toezicht vooraf de aanslag daadwerkelijk definitief is vastgesteld.
Toezicht achteraf is namelijk arbeidsintensief en de Belastingdienst wil de inzet van dat
instrument om die reden zoveel mogelijk beperken toezicht zoveel mogelijk vooraf plaats
laten vinden.52 Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen op het gebied van de vooraf
ingevulde aangifte en horizontaal toezicht, die ik in de paragrafen 4.4 en 4.5 bespreek.
Daarnaast kan de versoepeling van de navorderingseisen ertoe leiden dat voor de Belastingdienst de prikkel afneemt om (als voorwaarde voor een zorgvuldige aanslagregeling) een
behoorlijk niveau van toezicht vooraf te realiseren.53 Wanneer dat niet meer het geval is,
daalt de kwaliteit van de aanslagen en kunnen belastingplichtigen sneller en vaker worden
geconfronteerd met correcties achteraf. De facto is er dan sprake van een aangiftebelasting.
Onder andere vanuit de Raad van State wordt er op dat moment in mijn ogen terecht op
gewezen dat de wetgever dan moet kiezen voor een daadwerkelijke omzetting van de
heffingsmethode.54 De wetgever heeft immers op dat vlak een keuzemogelijkheid en er
wordt van hem verwacht dat hij daar gebruik van maakt. In dat geval speelt mee dat – gelet
op de constatering in hoofdstuk 2 –het ontstaan van de verschillende heffingsmethoden
vooral moet worden verklaard uit het voor ogen hebben van een zo doelmatig mogelijke
uitvoering. Dit valt uiteen in twee factoren: uitvoeringslasten voor de Belastingdienst en
administratieve lasten voor belastingplichtigen. Tijden veranderen echter en inmiddels
blijkt er in dit verband inmiddels nog een relevante factor te zijn. Dat betreft de behoefte
aan rechtszekerheid van belastingplichtigen. Die komt tot uitdrukking in de zorgvuldigheid
die van de Belastingdienst wordt verwacht bij het vaststellen van aanslagen. Belastingplichtigen hebben er namelijk behoefte aan dat hun materiële en formele belastingschuld
met elkaar in overeenstemming zijn, zodat ze achteraf niet worden geconfronteerd met
correcties. Daarnaast kan de Belastingdienst slechts onder voorwaarden overgaan tot
navordering. Opvallend is dat de behoefte aan rechtszekerheid duidelijk naar voren komt
zodra wordt gesproken over het afschaffen van het nieuwfeitvereiste, maar dat deze factor
bijvoorbeeld bij aanpassingen rondom aangiftebelastingen niet of nauwelijks een rol lijkt
te spelen. Dit veronderstelt een soort alles-of-niets-benadering. Ik ga echter uit van een
continuüm. Dit houdt in dat de factor ook bij keuzes rondom een aangiftebelasting mee zal
wegen, maar deze is minder prominent aanwezig dan bij de vraag rondom de afschaffing
van het nieuwfeitvereiste.
4.2.4

Tussenanalyse

Vanuit een oogpunt van zo laag mogelijk uitvoeringslasten voor de Belastingdienst automatiseert deze in steeds verdergaande mate het proces van het vaststellen van aanslagen.
In voorkomende gevallen leidt dit ertoe dat bepaalde fouten in aangiften niet worden
opgemerkt door de risicoselectiesystemen die de Belastingdienst daarbij toepast. Door
51
52
53
54

Zie ook De Bont, 2013, paragraaf 4.
Kamerstukken II 2017/18, 31 066 nr. 390, bijlage, p. 35.
Zie ook Hemels, 2009 en Van den Berge, 2015, p. 146.
Kamerstukkern II 2012/13, 33714, nr. 4, p. 3; zie ook De Bont, 2018.
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de grote hoeveelheid aangiften kan het bij dit soort fouten als snel om grote aantallen
en om grote financiële belangen voor de schatkist gaan. De praktijk is dat er in dit soort
gevallen aan de nodige voorwaarden moet zijn voldaan voordat de Belastingdienst tot
herstel in de vorm van een navorderingsaanslag kan overgaan. Dit betekent dat in bepaalde
gevallen navordering niet mogelijk is. Dat heeft inmiddels tot verschillende voorstellen tot
versoepeling op het gebied van de navorderingsvereisten geleid. Hierdoor kan Belastingdienst in meer gevallen overgaan tot het corrigeren van aanslagen waarbij de materiële
belastingschuld achteraf hoger blijkt te zijn dan hetgeen is geformaliseerd in de aanslag.
De correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst worden hierdoor vergroot.
Ik leid uit het voorgaande af dat naast de factor uitvoeringslasten voor de Belastingdienst
er nog twee factoren een rol hebben gespeeld in de gemaakte afwegingen op het vlak van
de navorderingsvereisten. Dit betreft de in de eerste plaats de correctiemogelijkheden voor
de Belastingdienst (rechtshandhaving ten behoeve van de rechtsgelijkheid). De andere
relevante factor in het geheel betreft de behoefte aan rechtszekerheid van belastingplichtigen.
Belastingplichtigen willen het liefst niet worden geconfronteerd met correcties achteraf.
Van de Belastingdienst wordt daarom een bepaalde mate van zorgvuldigheid verwacht
bij het vaststellen van de aanslag. En als achteraf blijkt dat de aanslag te laag is geweest,
kan deze slechts onder voorwaarden worden verhoogd.
Het deelonderzoek naar de ontwikkelingen op het vlak van de navorderingsvereisten sluit ik
hiermee af. In de volgende paragraaf sta ik stil bij de – eveneens wettelijke – ontwikkelingen
op het vlak van de actieve informatieplicht.
4.3

Actieve informatieplicht (artikel 10a AWR)

Belasting- en inhoudingsplichtigen moeten zelf een aanzienlijk deel van de informatie
aanleveren ten behoeve van de belastingheffing.55 Het komt voor dat een belasting- of
inhoudingsplichtige naderhand tot de ontdekking komt dat de door hem verstrekte
informatie niet (meer) juist of niet (meer) volledig is. Tot de invoering van de actieve
informatieplicht in 2012 ontbrak een algemene wettelijke plicht tot verbetering van
fouten in de aangifte. De Belastingdienst moest er destijds via toezicht (veelal achteraf
in de vorm van een boekenonderzoek) achter zien te komen dat de door de belasting- of
inhoudingsplichtige in de aangifte verstrekte informatie niet (meer) juist of niet (meer)
volledig was. 56 Het kabinet vond dit ongewenst.57 Daarom is het ertoe overgegaan om
belasting- en inhoudingsplichtigen in een aantal gevallen te verplichten om onjuistheden
of onvolledigheden uit eigen beweging mee te delen aan de inspecteur zodra zij daarmee
bekend zijn of zijn geworden. In de wet, artikel 10a AWR, is nu vastgelegd dat een actieve
informatieverplichting geldt voor bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) aangewezen

55
56

57

Kamerstukken II 2011/12, 33 004, nr. 3, p. 16.
Tot 2012 vormde de loonbelasting hierop een uitzondering. Zodra een inhoudingsplichtige
constateert dat er een onjuiste of onvolledige aangifte loonbelasting is gedaan, dan moet hij er
op grond van artikel 28a juncto artikel 28b Wet op de loonbelasting 1964 alsnog de juiste en
volledige gegevens melden via een zogenoemd correctiebericht.
Kamerstukken II 2011/12, 33 004, nr. 3, p. 16.
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gevallen. Per 1 januari 2012 zijn de volgende vier gevallen aangewezen waarvoor die
actieve meldplicht geldt:
● de verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’;
● de verklaring ‘geen privégebruik’;
● zogenoemde Edelweisssituaties (het onjuist of onvolledig doen van een aangifte
erfbelasting door het niet aangeven van een buitenlands bestanddeel);
● suppleties voor de omzetbelasting.58
Eveneens wordt bij AMvB bepaald in welke gevallen het niet voldoen aan de informatieverplichting wordt aangemerkt als een overtreding waarvoor een vergrijpboete kan
opgelegd van maximaal 100% van het bedrag aan de belasting dat als gevolg van het niet
nakomen van de informatieverplichting niet is geheven.59, Het niet doen van de suppletie
vormt naar de opvatting van het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst ook een
strafbaar feit in de zin van artikel 69, lid 1, juncto artikel 68, lid 1, letter a, van de AWR,
omdat een AMvB als een belastingwet in de zin van artikel 68, lid 1, letter a van de AWR
kan worden gezien. Bestraffing op grond daarvan komt dan aan de orde als de schending
van de suppletieverplichting opzettelijk heeft plaatsgevonden.60
Van Eijsden en Verhage wijzen erop dat als sprake is van een ingediende aangifte die
achteraf onjuist blijkt te zijn, er nu voor twee aangiftebelastingen (de omzetbelasting en
de loonbelasting) een plicht op de belasting- c.q. inhoudingsplichtige rust om de Belastingdienst daarover te informeren.61 Voor de omzetbelasting is dat de informatieplicht in
vorm van suppletieaangiften en voor de loonbelasting is dat de plicht tot het indienen van
correctieberichten. Het verschil is echter dat het correctiebericht voor de loonbelasting
in de wet is geregeld (artikel 28a juncto artikel 28b Wet LB), terwijl dat bij de suppletie
voor de omzetbelasting is geregeld bij AMvB.62 Daarnaast is er een verschil in strafmaat
ingeval niet wordt voldaan aan de informatieverplichting. Bij het correctiebericht voor de
58
59

60

61
62

Artikel 12bis Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001, artikel 8 en 9 Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965; artikel 10c Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956; en artikel 15 Uitvoeringsbesluit
Omzetbelasting 1968.
Rosier heeft veel kritiek geuit op het feit dat bij AMvB kan worden bepaald of de actieve informatieplicht geldt en of het daaraan niet voldoen wordt aangemerkt als een overtreding waarvoor
een vergrijpboete kan worden opgelegd. Dit hoeft niet te worden voorgelegd aan het parlement.
Rosier, 20118. Zie ook Van Eijsden & Verhage, 2011.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een strafzaak beslist dat schending van de suppletieplicht
(artikelen 10a van de AWR juncto 15 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968) niet
strafrechtelijk kan worden vervolgd. Daarnaast heeft het hof geoordeeld dat de suppletieplicht
in strijd is met het nemo-teneturbeginsel, oftewel het verbod van zelfincriminatie (artikel 6,
tweede lid, van het EVRM en artikel 48, eerste lid, van het Handvest van de Grondrechten van
Europese Unie) en daardoor aan bestraffing in de weg staat. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10
juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2879, V-N 2018/48.13.11.
Van Eijsden & Verhage, 2011, paragraaf 2.5.
Van Eijsden & Verhage wijzen er in dat verband dan ook op dat een suppletieaangifte wettelijk
geen aangifte is. De Belastingdienst merkt deze suppleties aan als een verzoek om het opleggen
van een naheffingsaanslag of – in geval van een teruggave waar belastingplichtigen nu ook
verplicht om moeten verzoeken – als een bezwaar tegen de eigen aangifte. Op grond van paragraaf
24 BBBB wordt de belastingplichtigen een verzuimboete opgelegd indien het alsnog te betalen
bedrag aan belasting meer bedraagt dan € 20.000 of 10% of meer van de per saldo wel betaalde
of terugontvangen belasting.
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loonbelasting wordt een verzuimboete opgelegd, terwijl bij de suppletie omzetbelasting
een vergrijpboete wordt opgelegd (in geval van opzet of grove schuld). Uit het vorenstaande
blijkt dat de actieve informatieplicht vooral extra verplichtingen met zich meebrengt voor
belastingplichtigen van een aantal aangiftebelastingen.
Niessen wijst erop dat als gevolg van deze informatieverplichtingen de aangifteplicht
feitelijk wordt opgerekt.63, 64 Dit komt aldus op neer dat vooral de factor correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst een rol speelt bij deze wettelijke maatregel op het vlak
van de heffingsmethoden. Naarmate meer belasting- en inhoudingsplichtigen hun fiscale
verplichtingen nakomen (al dan niet ingegeven vanuit de angst om te worden beboet),
kan binnen de Belastingdienst personeel worden vrijgemaakt, dat vervolgens elders in de
organisatie kan worden ingezet (bijvoorbeeld in het toezicht op of de dienstverlening aan
andere belasting- en inhoudingsplichtigen) of worden ontslagen. Naar aanleiding van een
suppletie kan de Belastingdienst bijvoorbeeld gericht onderzoek doen bij een bepaalde
belastingplichtige. Ook zou hij de suppleties van verschillende bedrijven kunnen analyseren,
bijvoorbeeld vanuit de vraag of daar bepaalde patronen in zijn te ontdekken, om daarmee
vervolgens onderzoek in te stellen bij belasting- of inhoudingsplichtigen die (nog) geen
suppletie hebben ingediend. Het toezicht kan daardoor gerichter worden uitgevoerd.
Dit betekent dat via deze maatregel de correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst
toenemen, hetgeen de rechtsgelijkheid tussen belastingplichtigen bevordert.
De actieve informatieplicht geldt niet voor een bepaalde heffingsmethode. De onderlinge
verschillen tussen de aanslag- en aangiftebelastingen zijn door de invoering van de actieve
informatieplicht derhalve niet veranderd. Binnen de heffingsmethoden is wel een verschil
waarneembaar tussen de gevallen waarvoor bij AMvB een actieve informatieplicht geldt
ven overige gevallen. Uit het bovenstaande deelonderzoek op dit vlak leid ik af dit vooral de
volgende twee factoren hierbij relevant zijn: (het vergroten van) de correctiemogelijkheden
voor de Belastingdienst en (zo laag mogelijke) uitvoeringslasten voor de Belastingdienst.
4.4

Het vooraf invullen van gegevens

De volgende ontwikkeling die ik behandel, betreft het vooraf invullen van gegevens in de
aangiften inkomstenbelasting van particulieren. Dit is zijdelings al aan bod gekomen in
de paragrafen 3.3.4 en 3.4. Al in 1988 publiceerde Bartel een idee voor het vooraf invullen
van aangiften. Hij stelt daarin dat vanwege het feit dat de belastingplicht voortvloeit uit de
wet, het irrelevant is hoe de Belastingdienst de beschikking krijgt over de voor de aanslag
relevante gegevens. Als deze van derden afkomen, kan het verstrekken van gegevens door
de belastingplichtigen zelf (door Bartel aangeduid: “die als niet-deskundige de zwakste

63
64

Niessen, 2013.
Krukkert ziet de actieve informatieplicht als een soort wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor
het instituut van de vrijwillige verbetering of inkeer. Krukkert, 2018, p. 88.
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schakel in de keten is en blijft”)65 zoveel mogelijk worden beperkt.66 Bartel concludeert dat de
Belastingdienst niet enkel gegevens moet verzamelen om aangiften van belastingplichtigen
te beoordelen, maar dat hij die gegevens ook aan hen ter beschikking zou kunnen stellen. Dit
duidt hij aan als een zogenoemde voorbewerkte opgave.67 Uiteindelijk, bijna vijfentwintig
jaar later, kondigde de staatssecretaris van Financiën in 2005 aan dat de Belastingdienst
over zou gaan tot de invoering van de zogenoemde vooringevulde aangifte. In deze brief is
te lezen dat het feit dat de Belastingdienst beschikt over derdengegevens, maar die enkel
gebruikt voor de beoordeling van aangiften (contra-informatie), door belastingplichtigen
wordt ervaren als een administratieve last. Daarnaast maakten technische ontwikkelingen
op het gebied van informatie- en communicatietechnologie het mogelijk om deze gegevens
in het vervolg vooraf in te vullen.68
Inmiddels zijn er bijna vijftien jaar verstreken en wordt het vooraf invullen van gegevens
als min of meer vanzelfsprekend beschouwd. In de Handhavingsbrief 2018 is te lezen dat
de vooringevulde aangifte leidt tot een betere naleving. Voor belastingplichtigen wordt
het gemakkelijker om tijdig aangifte te doen en ze maken minder fouten.69, 70 Voor de
Belastingdienst betekent dit dat hij minder mensen en middelen hoeft in te zetten om het
niet-naleven van hun fiscale verplichtingen tegen te gaan. Dit betekent lagere uitvoeringslasten voor de Belastingdienst. Uit diezelfde handhavingsbrief blijkt namelijk dat het achteraf
corrigeren van fouten duurder is dan het voorkomen daarvan.71 Voor belastingplichtigen
betekent het een verlaging van hun administratieve lasten. Zij blijven echter wel zelf
verantwoordelijk voor het indienen van een juiste aangifte inkomstenbelasting. Dit betekent
dat belastingplichtigen de vooraf in de aangifte vermelde (inkomens)gegevens dienen te
controleren en, indien nodig, te wijzigen of aan te vullen. Het is vervolgens de taak van de
inspecteur om een juiste aanslag vast te stellen, waarbij hij in principe niet is gehouden
om uit te gaan van een eventuele onjuiste rubricering in de vooringevulde aangifte.72
De digitale ondersteuning bij het doen van aangifte is tegenwoordig in het gros van de
gevallen (uitzonderingen zijn onder andere verliesverrekeningen) zodanig goed dat
belastingplichtigen vrijwel direct weten welk bedrag ze moeten betalen of terugkrijgen.
65
66

67
68
69
70
71
72

Bartel, 1988, p 7 en Bartel, 1999, p. 34.
Grapperhaus had in 1984 in zijn ‘Blauwdruk voor een nieuwe inkomstenbelasting’ al een voorstel gedaan om ondernemingen en instellingen te laten fungeren als inhoudingsplichtige. De
door hun wederpartij, de belastingplichtige, verschuldigde belasting zouden zij in dat voorstel
moeten inhouden en aan de Belastingdienst afdragen. Ook zouden zij de gegevens die voor
de belastingheffing benodigd zijn aan de Belastingdienst moeten doorgeven. De aangifte zou
volgens Grapperhaus daardoor voor de meerderheid van de belastingplichtigen kunnen komen
te vervallen. Grapperhaus, 1984. Zie ook Bourgondien, 1984.
Bartel, 1988, p. 8-35.
Kamerstukken II 2004/05, 29 643, nr. 4, p. 3.
Kamerstukken II 2017/18, 31 066 nr. 390, bijlage, p. 17.
Hierbij valt te denken aan fouten bij het invullen van looninkomsten (is sprake van tegenwoordige
of vroegere arbeid) en hypotheekgegevens (is sprake van eigenwoningrente of behoort een schuld
tot box 3).
Kamerstukken II 2017/18, 31 066 nr. 390, bijlage, p. 35.
HR 26 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:93, V-N Vandaag 2018/215 (in cassatie op: Gerechtshof
Den Haag 19 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2165, V-N Vandaag 2017/1823). Zie in dit verband
ook rechtbank Den Haag 4 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:6652, V-N 2015/48.3.1.
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Dit in combinatie met het voorinvullen van gegevens leidt ertoe dat belastingplichtigen
na het doen van aangifte meestal weten hoe hun formele belastingschuld zal worden
vastgesteld. Dit draagt bij aan hun behoefte aan rechtszekerheid.
De Bont is van mening dat door het vooraf invullen van aangiften, de overstap naar een
aangiftebelasting voor de hand ligt. Het voorinvullen maakt het voor belastingplichtigen
namelijk een stuk eenvoudiger om te voldoen aan de verplichting tot het doen van aangifte
en daarmee het vaststellen van de formele belastingschuld.73 Hoewel ik de gedachte van
De Bont begrijp, staat voor mij niet vast dat een aangiftebelasting een logische volgende
stap is. De hoeveelheid derdengegevens die de Belastingdienst verzamelt en invult, zou
uiteindelijk namelijk zodanig groot kunnen worden dat het de vraag is of een aangifte
nog wel nodig is. Bij hen zou de Belastingdienst, enigszins vergelijkbaar met de situatie
destijds bij de beschreven (directe) middelen aan het begin van de 19e eeuw, ook direct
een aanslag kunnen opleggen aan de hand van de bij hem bekende gegevens.74 In dat
geval zou de inkomstenbelasting een aanslagbelasting kunnen blijven. Op vragen van de
Vaste Commissie voor Financiën daarover heeft de Staatssecretaris inmiddels geantwoord
dat het voorinvullen een stap op weg is naar een aangifte die zoveel mogelijk zonder
tussenkomst van de belastingplichtige kan worden afgedaan. Hij noemt dit de "no touch
aangifte".75 Overigens wil ik hier opmerken dat bij een ‘no touch aangifte’ de kans bestaat
dat de belastingplichtige weinig of geen betrokkenheid meer ervaart bij het formaliseren
van de belastingschuld, met als gevolg dat er een soort vervreemding optreedt.
Een tweede ontwikkeling die ik in dit verband behandel, betreft de twee jaar durende proef
waarmee de Belastingdienst begin 2018 is gestart om ZZP’ers aangifte omzetbelasting te
laten doen met behulp van een online boekhoudpakketten. Zo’n aangifte wordt automatisch
samengesteld aan de hand van de gegevens in het pakket waarmee een ZZP’er tevens
zijn boekhouding voert. Later wordt de proef uitgebreid met de mogelijkheid om ook de
winstaangifte (inkomstenbelasting) in te laten vullen met behulp van deze pakketten.76
Naar mijn verwachting zal dit uiteindelijk leiden tot een verlaging van de administratieve
lasten van de ZZP’ers, omdat hij kan besparen op de kosten van een boekhouder die tot nu
toe de boekhouding en aangifte(n) voor hem verzorgt.77 Als de kwaliteit van de daarmee
gegenereerde aangiften hoog is, zal de Belastingdienst bij massaal gebruik van deze
pakketten minder fouten achteraf hoeven te corrigeren waardoor de uitvoeringslasten
worden verlaagd.
Uit het vorenstaande leid ik af dat er een drietal factoren van invloed is op de ontwikkelingen rondom het vooraf invullen van gegevens. Dat zijn: administratieve lasten

73
74
75
76
77

De Bont, 2018, paragraaf 5.
De OECD duidt dit aan als een ‘no-return’ of een ‘no tax return’-approach; OECD, 2017, p. 189 e.v.
Brief Staatssecretaris van Financiën van 10 mei 2016, nr. AFP/2016/371 U, V-N 2016/27.12.
https://www.zeker-online.nl/2017/samenwerking-keurmerkhouders-en-de-belastingdienst/.
Een belangrijke oorzaak van door belastingplichtigen gemaakte fouten zijn namelijk onwetendheid
en onzorgvuldigheid (zie: Kamerstukken II 2017/18, 31 066 nr. 390, bijlage, p. 16). Op dit vlak
kunnen de online boekhoudpakketten naar verwachting de nodige ondersteuning bieden aan
ZZP’ers.
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voor de belastingplichtigen, de behoefte aan rechtszekerheid van belastingplichtigen en
uitvoeringslasten voor de Belastingdienst.
4.5

Horizontaal toezicht

De laatste ontwikkeling op het gebied van toezicht waar ik in dit hoofdstuk aandacht aan
besteed, betreft het horizontaal toezicht. In een in 2002 gepubliceerd rapport concludeert
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat burgers duidelijker moeten
worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheden en dat er een nieuwe verdeling
van de verantwoordelijkheid tussen burgers en de overheid dient te komen. Daarnaast moest
het toezicht volgens de WRR worden vernieuwd, waarbij een grote mate van zelfregulering
en eigen verantwoordelijkheid moet voorop komen te staan en overheidstoezicht pas in
laatste instantie volgt.78 Naar aanleiding hiervan informeert de Staatssecretaris van Financiën
in 2004 en 2005 de Tweede Kamer over verschillende activiteiten die de Belastingdienst
per doelgroep (particulieren, midden- en kleinbedrijf en zeer grote ondernemingen) op
het gebied van horizontaal toezicht ontplooit.79 De aanpak bij zeer grote ondernemingen
en bij het midden- en kleinbedrijf zijn in het kader van deze paragraaf relevant. Het
zogenoemde (handhavings)convenant heeft daarin een belangrijke rol. Hierin worden
afspraken gemaakt over de maatregelen die een belastingplichtige treft om in bepaalde
mate fiscaal ‘in control’ te zijn over zijn onderneming. Bij grote ondernemingen speelt
daarbij een door de belastingplichtige opgezet intern (fiscaal) kwaliteits-/beheerssysteem
(een zogenoemd tax control framework (TCF)) een belangrijke rol.80 Daarnaast worden
afspraken gemaakt over de wijze waarop de ondernemer (of zijn financieel dienstverlener)
en de Belastingdienst met elkaar omgaan: in wederzijds vertrouwen, open en transparant.81
Het geheel van maatregelen en afspraken moet uiteindelijk leiden tot een zogeheten
aanvaardbare aangifte.82 De aanslag wordt vervolgens overeenkomstig deze aangifte
vastgesteld. Bobeldijk stelt in mijn ogen terecht dat bij een goed functionerend horizontaal
toezicht voor de vennootschapsbelasting (een aanslagbelasting) min of meer sprake
is van een aangiftebelasting.83 Dit betreft overigens een vergelijkbaarheid in materiële
zin. De Belastingdienst stelt namelijk nog steeds formeel een aanslag vast waardoor ten
aanzien van de desbetreffende belastingplichtigen sprake is van een andere mate van
rechtsbescherming (zo blijft bijvoorbeeld het navorderingsregime met de bijbehorende
eisen van toepassing) dan bij belastingplichtigen die aangifte moeten doen voor een
echte aangiftebelasting. Verder ontbreekt het element van het direct betalen (voldoen
dan wel afdragen) van de verschuldigde belasting. De vraag die daarbij opkomt, is of de
belastingplichtigen die participeren in horizontaal toezicht dermate zeker zijn over hun
fiscale positie dat ze uiteindelijk zouden kunnen instemmen met een formele omzetting

78
79
80
81
82
83

WRR, 2002, p. 110- 117 en p. 264.
Ministerie van Financiën, Kamerstukken II 2004/05, 29 643, nr. 2 en 4.
Oenema, 2014, p. 4-7.
De Belastingdienst gaat ervan uit dat hij tijdig op de hoogte wordt gebracht van mogelijke fiscale
risico’s die kunnen spelen bij de belastingplichtige.
Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst, 2012, p. 34.
Bobeldijk, 2011, p. 65. Zie ook Stevens, 2012, p. 13; Stevens, 2013, paragraaf 10 en Van Lint, 2014,
p. 8 e.v.
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naar een aangiftebelasting. Dit zou namelijk betekenen dat de aan een aanslag ontleende
rechtszekerheid (inclusief de navorderingsvereisten) wegvalt.
Een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen participeren in het horizontaal toezicht is
dat bedrijven beschikken over goed werkend kwaliteitssysteem (dit komt tot uitdrukking
in de fiscale strategie, de fiscale beheersing en de mate van transparantie van een onderneming).84 In de praktijk kunnen vaak alleen grotere bedrijven, zoals multinationals, aan
deze voorwaarde voldoen. Zij beschikken namelijk over een hoge mate van administratieve
deskundigheid. De hoge kwaliteitseisen die de Belastingdienst stelt aan belasting- en
inhoudingsplichtigen die willen participeren in horizontaal toezicht, leiden voor hen in
principe tot (hoge(re)) administratieve lasten in de vorm van onder andere kosten voor het
opzetten van een TCF. Daar staat tegen over dat de Belastingdienst de vorm en intensiteit
van zijn toezicht afstemt op die eisen.85 In de praktijk komt dit erop neer dat de Belastingdienst in het geval van een zogenoemde convenantsaangifte voor een aanslagbelasting,
direct een – dus zonder toezicht vooraf – een (conform)aanslag oplegt.86 Dit betekent
minder toezichtlast en dus minder administratieve lasten voor de belastingplichtige.
Voor de Belastingdienst heeft het horizontaal toezicht als voordeel dat een deel van zijn
toezichtstaak wordt verplaatst naar de belasting- en/of inhoudingsplichtige. Doordat zij
qua administratieve en fiscale deskundigheid bovengemiddeld zijn, zullen ze in principe
minder fouten maken. De Belastingdienst kan hierdoor uiteindelijk besparen op menskracht
die hij tot nu toe inzet in het toezicht achteraf bij deze bedrijven.87 Dit draagt bij aan zo
laag mogelijke uitvoeringslasten voor de Belastingdienst.
4.6

Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik vier belangrijke ontwikkelingen onderzocht die zich voordoen
op het vlak van het kernelement toezicht. Dit zijn: veranderingen op het vlak van de
navorderingsvereisten, de actieve informatieplicht, het vooraf invullen van gegevens in
aangiften en het horizontaal toezicht. Dit met als doel vast te stellen wat dat betekent
voor de onderlinge verschillen tussen de heffingsmethoden op het vlak van het toezicht.
Daarnaast ben ik nagegaan welke factoren van invloed zijn op die ontwikkelingen.
De reden om te kiezen voor het kernelement toezicht was dat de verschillen tussen de
heffingsmethoden hier grootst waren. Uit het onderzoek komt naar voren dat door in te
zoomen op die ontwikkelingen de onderlinge verschillen tussen de heffingsmethoden
eerder kleiner worden dan groter:
●● Door het versoepelen van de navorderingsvereisten wordt het gemakkelijker om
het toezicht bij aanslagbelastingen – net als bij aangiftebelastingen – achteraf uit
te oefenen. De aanslagbelastingen groeien daardoor steeds meer in de richting van
aangiftebelastingen.
84
85
86
87

Huiskers-Stoop, 2015, p. 136. Zie in dit verband ook Stevens, 2013, paragraaf 8.2.
Huiskers-Stoop, 2015, p. 162.
Belastingdienst, 2013, p. 41.
Of per saldo daadwerkelijk capaciteit wordt bespaard, is nog niet duidelijk. Vooral de gesprekken
vooraf met belastingplichtigen vergen veel tijd. Zie Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst,
2012, p. 71.
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● Ook bij het horizontaal toezicht is te zien dat door de daarbij toegepaste werkwijze
(geen toezicht vooraf meer), aanslagbelastingen krijgen aldus steeds meer kenmerken
van een aangiftebelasting.
● Bij de vooraf ingevulde aangifte kan worden verdedigd dat als deze zo ongeveer alle
gegevens bevat, omzetting naar een aangiftebelasting voor de hand ligt. Met de gegevens
kan de belastingplichtige immers makkelijk zelf zijn belastingschuld formaliseren.
Daar kan echter tegenover worden gesteld dat het bij zoveel gegevens mogelijk is dat
de Belastingdienst direct (zonder tussenkomst van een aangifte) een aanslag vaststelt.
In dat geval hoeft de heffingsmethode niet te worden omgezet.
Verder blijkt dat het verbeteren van de correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst en
zo laag mogelijke uitvoeringslasten voor de Belastingdienst belangrijke drijfveren zijn achter
het versoepelen van navorderingsvereisten. Daar staat tegenover dat de rechtszekerheid
van belastingplichtigen erdoor afneemt.
Factoren die verband houden met de invoering van de actieve informatieplicht zijn eveneens
betere correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst en lagere uitvoeringslasten voor de
Belastingdienst. Doordat belastingplichtigen in de aangewezen gevallen verplicht zijn om
zelf fouten te herstellen kan de Belastingdienst minder mankracht op het dit foutherstel
en het toezicht kan richten op andere belastingplichtigen. Daar staat tegenover dat de
administratieve lasten voor de belastingplichtigen zullen toenemen. Zij moeten in het
geval van een fout direct overgaan tot het verbeteren van de reeds ingediende aangifte.
Doen zij dat niet, dan riskeren ze een boete.
Voor het horizontaal toezicht geldt dat door de voorwaarde van een kwaliteitssysteem
bij belastingplichtigen, ervan wordt uitgegaan dat convenantsaangiften van een hogere
kwaliteit zullen zijn en uiteindelijk leiden tot lagere uitvoeringslasten voor de Belastingdienst (minder foutherstel en minder toezicht). Daar tegenover staat een toename van de
administratieve lasten voor de belastingplichtigen.
Het vooraf invullen van gegevens maakt het voor belastingplichtigen gemakkelijker om
aangifte te doen en draagt daardoor bij aan het verlagen van hun administratieve lasten.
Het vooraf invullen van aangiften draagt bij aan het voorkomen van fouten in de aangiften.
De rechtszekerheid van belastingplichtigen neemt daardoor toe en de Belastingdienst
minder mankracht in te zetten op het toezicht op die aangiften, waardoor het leidt tot
lagere uitvoeringslasten voor de dienst.
Na dit deelonderzoek naar de relevante factoren achter de ontwikkelingen op het vlak van het
toezicht, is het nog van belang om na te gaan of bij de initiële keuze van heffingsmethoden
en bij omzettingen in Nederland en het buitenland dezelfde dan wel andere factoren een
rol spelen. Dit staat centraal in hoofdstuk 6. Om de relevante factoren bij omzettingen in
het buitenland te kunnen achterhalen, is eerst meer kennis nodig van de verschillende
heffingstechnieken die buiten onze landsgrenzen worden toegepast. Wat zijn de onderlinge
verschillen en in hoeverre zijn ze vergelijkbaar met de in Nederland toegepaste aangifte- en
aanslagbelastingen? Dat onderzoek ik hierna in hoofdstuk 5.
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5.2

HOOFDSTUK 5

Onderlinge vergelijking van in andere
landen toegepaste heffingstechnieken

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk onderzoek ik de vraag welke heffingstechnieken in het buitenland worden toegepast en in hoeverre ze vergelijkbaar zijn met de Nederlandse aangifte- en
aanslagbelasting. De reden om dit te doen, is dat in 1962 de toenmalige voorzitter van
de inspecteursvereniging stelde dat de heffingsmethoden van de inkomsten- en vennootschapsbelasting moesten worden omgezet onder verwijzing naar het systeem dat
in de Verenigde Staten voor de income tax werd toegepast (zie paragraaf 1.1 hiervoor).
En in internationaal verband wordt onder andere door de OESO (eveneens paragraaf 1.1)
gesteld dat landen waar nog geen ‘self-assessment’ wordt toegepast, kunnen leren van de
ervaringen van landen waar een omzetting al wel plaatsvond. Deze aanbevelingen gaan er
vooral van uit dat wereldwijd sprake is van twee uniforme systemen die in de literatuur
veelal worden aangeduid als ‘direct assessment’1 en ‘self-assessment’. Daarnaast is er
sprake van nog een veronderstelling. Die komt erop neer dat de Nederlandse methode
‘heffing bij wege van aanslag’ een vorm van ‘direct assessment’ is en dat heffing bij wege
van voldoening op aangifte gelijk staat aan ‘self-assessment’.2 Beide veronderstellingen
onderwerp ik in dit hoofdstuk aan een nader onderzoek. Ik begin in paragraaf 5.2 met
de uitkomsten van een door mij uitgevoerde studie naar de literatuur. In paragraaf 5.3
beschrijf ik de belangrijkste onderzoeksresultaten. In paragraaf 5.4 volgt een analyse. Ik
sluit in 5.5 af met een conclusie.
5.2

Literatuurstudie

Een eerste verkenning van de literatuur op het vlak van elders in de wereld toegepaste
heffingstechnieken leert dat er verschillende benamingen en definities worden gehanteerd.
Zo ben ik de begrippen direct assessment, formal assessment, administrative assessment
en self-assessment tegenkomen. Voor die omschrijvingen en definities geldt verder dat er
een zekere mate van dichotoom denken in doorklinkt en daarnaast gaan ze ervan uit dat er
1
2

Soms ook wel aangeduid als ‘administrative assessment’ of ‘official assessment’. Ik gebruik in de
rest van dit onderzoek om die reden de term ‘direct/administrative assessment’.
Zie in dit verband Van der Hel-van Dijk, 2009, p. 150 en 151, die zowel de begrippen aangifte- en
aanslagbelastingen als administrative en self-assessment gebruikt. Zie ook Lang (red.), 2010,
p. 465. Ten slotte wijs ik nog op de centrale vraag van het symposium van de Vereniging van
Adjunct-inspecteurs van ’s Rijks belastingen (aangehaald in paragraaf 1.1) waar een parallel wordt
getrokken tussen de Amerikaanse self-assessment-methode en de Nederlandse aangiftebelastingen.
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wereldwijd sprake is van een zekere uniformiteit in de toegepaste heffingstechnieken. Ter
illustratie daarvan heb ik hieronder drie omschrijvingen opgenomen van onderscheidenlijk
de OESO, het IMF en het IBFD (onderstrepingen daarin zijn van mijn hand; HMR).
De OESO:
●

●

“Assessment systems3 operate on the principle that all tax returns should be subject
to a degree of technical scrutiny before a formal assessment is sent to the taxpayer. In
practice, however, much of the scrutiny previously undertaken by technical staff has been
replaced in many countries by the use of automated screening techniques to identify
returns requiring scrutiny before a formal assessment is issued. To the extent that there
is some level of scrutiny carried out by technical officers, it ranges in practice from a
very cursory examination of some tax returns to a more in-depth examination where
further inquiries may be made with taxpayers (sometimes by correspondence) before
a formal assessment is issued.”
“In countries where self-assessment principles are applied, returns are typically accepted
as filed in the first instance (with the exception of returns containing mathematical
errors or clearly erroneous deductions) and, for income tax, a formal assessment/notice
confirming/advising the tax liability is sent to the taxpayer before any inquiry. A sample
of returns is selected for post-assessment audit, generally applying computer-based risk
selection techniques and/or manual screening processes.”4

Het IMF:
“With respect to income tax and some other taxes, many jurisdictions have systems where
the taxation authority assesses the amount of tax due based on information provided to it,
usually by the taxpayer. However, efficiency concerns are increasingly motivating jurisdictions
to adopt self-assessment systems, where the taxpayer determines tax owed. With regard
to income taxes, self-assessment systems do not necessarily require that each individual
prepare a return and determine tax owed, as several types of income can be taxed through
final withholding taxes. If some taxpayers, say, small businesses, cannot currently be relied
upon to determine their own tax, self-assessment for income tax can be introduced in stages,
starting with larger enterprises and extended to others as they gain the necessary skills.”5

En ten slotte het IBFD:
“(…) a mechanism applied by certain countries as part of their tax collection system. Under
self-assessment, the taxpayer is required to report the basis of assessment (e.g. taxable
income), to submit a calculation of the tax due and, usually, to accompany the calculation
with payment of the tax so calculated. The role of the tax authorities is to check (this may
be done on a random basis) that the taxpayer has correctly disclosed the income and has
claimed no reliefs or allowances to which it is not entitled, and otherwise to ensure that
the correct amount of tax is paid. It contrasts with the role of the tax authorities in systems
where they are responsible for establishing the tax due and demanding payment.”6

Scheltens geeft in de Engelstalige samenvatting van zijn proefschrift een omschrijving van
de Nederlandse heffingsmethoden:
3
4
5
6

In dit citaat spreekt de OESO over ‘assessment systems’. Dit is een verkorte term voor ‘direct/
administrative assessment’.
OECD, 2006, p. 10.
Gordon, 1996, p. 8.
Larking, 2001, p. 311.

80

Heffingsmethoden_PL_V2.3.indd 80

9-5-2019 14:38:10

5.2

Literatuurstudie

“With regard to the normal methods of charging to tax this book (…) deals with the most
important two methods, both regulated by the General Tax Act, namely charging by mean
of an assessment and charging by means of an obligatory ‘spontaneaous’payment without
any assessment and together with te delivery of a tax return.”7

Deze omschrijvingen wijken niet sterk af van bovenstaande omschrijvingen van de OESO,
IMF en IBFD. Daarmee dringt zich het beeld op dat de Nederlandse heffingsmethoden
vergelijkbaar zijn met de heffingstechnieken die in andere landen worden toegepast. Verder
klinkt in de woorden van Scheltens door dat deze omschrijvingen algemeen toepasbaar zijn.
Om vast te kunnen stellen in hoeverre er ten aanzien van de in de wereld toegepaste
heffingstechnieken sprake is van mondiale uniformiteit, is – zoals ik in paragraaf 1.7.3 al
schreef – in beginsel onderzoek nodig in alle 194 landen op de wereld. Dat is echter te
omvangrijk, nog los van de vraag of het mogelijk is om alle relevante informatie te vinden
en te begrijpen. In dit deelonderzoek streef ik geen volledigheid na. Het gaat vooral om
een eerste verkenning van de problematiek. Om die reden heb ik gekozen voor een deelonderzoek onder een aantal landen ten aanzien waarvan in het Nederlands of het Engels
publicaties zijn verschenen over de aldaar toegepaste heffingstechnieken. De reden voor het
verschijnen van deze publicaties is vaak dat de auteurs aandacht besteden aan de resultaten
van een omzetting van de heffingstechniek (van ‘direct/administrative assessment’ naar
‘self-assessment’; zie tabel 5) die in deze landen op enig moment plaatsvond. Dit betreft
een groep van veertien landen. Voor het doen van onderzoek is dit qua omvang enerzijds
een niet te grote populatie8 om per land te kunnen onderzoeken wat de aanvankelijk
toegepaste heffingstechniek was (‘direct/administrative assessment’) en welke techniek
na deze omzetting werd toegepast (‘self-assessment’). Anderzijds is de groep landen groot
genoeg om er op basis van de onderzoeksresultaten enkele algemene conclusies uit te
kunnen destilleren. Tevens biedt het onderzoek onder deze groep landen de gelegenheid
om gelijktijdig informatie te verzamelen over het waarom van die omzetting (dit laatste
komt aan de orde in hoofdstuk 6).
Tabel 5 Overzicht van landen waarin de heffingstechniek is omgezet
Land

Jaar waarin omzetting naar ‘self-assessment’ plaatsvond
Corporate income tax

Personal income tax

Japan

1947

1947

Sri Lanka

1972

1972

Pakistan

1979

1979

Bangladesh

1981

1981

Indonesië

1982

1984

Australië

1986/87

1992

Ierland

1988

1988

Nieuw Zeeland

1988

1988

7
8

Scheltens, 1970, p. 599.
De verzameling onderzoeksobjecten waarop een onderzoek betrekking heeft, wordt in de statistiek
aangeduid als de (onderzoeks)populatie.
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Land

Jaar waarin omzetting naar ‘self-assessment’ plaatsvond
Corporate income tax

Personal income tax

Nigeria

1992

1992

Zuid-Korea

1996

1996

Verenigd Koninkrijk

1999

1996/7

Maleisië

2001

2004

Luxemburg

2012

-

Seychellen

2012

-

Om te kunnen onderzoeken of en in hoeverre de elders toegepaste heffingstechnieken
onderling vergelijkbaar zijn, heb ik ze op vier onderdelen beoordeeld. Drie van die vier
onderdelen zijn dezelfde als die ik heb gebruikt in het kader van het onderzoek naar de
onderlinge vergelijking van de Nederlandse heffingsmethoden (zie hoofdstuk 3). Dat
zijn: het doen van aangifte, het toezicht (voor- dan wel achteraf) en boeten. Over de
betalingstermijnen is er nauwelijks informatie voorhanden. Dit kernelement heb ik om
die reden niet in deze vergelijking betrokken. Bovendien zou het onderzoek zich anders
teveel richten op allerhande details, die vanuit Nederlandse optiek minder relevant zijn.
In dit verband is juist een deelonderzoek op hoofdlijnen gewenst. Als vierde kernelement
heb ik daarom gekozen voor de vraag of en in welke vorm de belastingdienst de belastingplichtigen informeert over de hoogte van het door hen verschuldigde belastingbedrag. De
reden om de technieken op dit punt te onderzoeken, is de volgende. In sommige landen is
naar mijn mening sprake van een met een de Nederlandse aangiftebelasting vergelijkbare
heffingstechniek. Niettemin worden de belastingplichtigen daarbij door de belastingdienst
aldaar geïnformeerd over de hoogte van het door hen verschuldigde belastingbedrag. Dit
roept de vraag op of naar de Nederlandse situatie vertaald sprake is van het vaststellen,
opmaken en bekend maken van een belastingaanslag.
5.3

Onderzoeksresultaten

De hoeveelheid verzamelde informatie is zodanig groot dat ik er ten behoeve van de
leesbaarheid voor heb gekozen om die niet integraal in dit hoofdstuk op te nemen, maar
in een bijlage (bijlage 3). Om overzicht te creëren, maak ik daarbij bovendien gebruik van
tabellen. Per kernelement behandel ik hieronder de meest opvallende resultaten.
5.3.1

Eerste kernelement: het doen van aangifte

Binnen ‘direct/administrative assessment’ moeten belastingplichtigen in principe een
aangifte indienen voorafgaand aan het formaliseren van de belastingschuld (tabel 6). Een
afwijking op deze algemene regel vormt Japan. Daar werd de aanslag (‘direct/administrative assessment’) in het verleden namelijk grotendeels gebaseerd op gegevens van de
belastingdienst zelf of van derden (vergelijkbaar met de manier waarop in Nederland thans
de onroerendezaakbelasting wordt geheven en in het verleden de beschreven middelen).9
9

De heffing van inkomstenbelasting van particulieren gaat ook steeds meer die richting op; zie
paragraaf 4.4.
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Tabel 6 Overzicht direct/administrative assessment; wel of geen aangifte
Land

Particulieren en ondernemers

Australië

wel aangifte

Bangladesh

wel aangifte

Ierland

wel aangifte

Indonesië

n.b.

Japan

geen aangifte

Luxemburg

wel aangifte

Maleisië

wel aangifte

Nieuw Zeeland

n.b.

Nigeria

n.b.

Pakistan

wel aangifte

Seychellen

wel aangifte

Sri Lanka

n.b.10

Verenigd Koninkrijk

n.b.

Zuid-Korea

wel aangifte

Na het doen van aangifte wordt de aangifte onderworpen aan toezicht (zie paragraaf 5.3.2)
en volgt uiteindelijk een aanslag, een ‘assessment’ paragraaf 5.3.4). In dit verband wijs
ik nog op Pakistan en Bangladesh. Daar deden belastingplichtigen aangifte op een plek
waar de belastingdienst een bijeenkomst organiseerde en de (aangifte)gegevens vrijwel
op hetzelfde moment werden beoordeeld door de inspecteur. Deze hoorzittingen vertonen
enige gelijkenis met de hulp bij aangifte (HUBA) in Nederland. Een belangrijk verschil is
echter dat bij de HUBA enkel hulp wordt geboden bij het invullen van de aangifte, een
aanslag wordt daar niet vastgesteld.11
In het geval van ‘self-assessment’ moeten belastingplichtigen altijd een aangifte indienen
bij hun belastingdienst (zie tabel 7).

10
11

Niet bekend; afgekort tot n.b.
Dit wordt ook wel diagnostieke rechtshulp genoemd. Zie P. van der Wal, 2005, p. 46 en 50.
De Belastingdienst biedt tegenwoordig op verschillende manieren hulp bij aangifte. Dit bestaat
naast hulp bij de balies van belastingkantoren en hogenscholen, ook uit hulp van intermediairs
(belastingwinkels, welzijnsorganisaties, seniorenorganisaties, sociaal raadslieden en vakbonden). Verder worden via bibliotheken gratis pc’s met een internetverbinding ter beschikking
gesteld, wordt informatie ter beschikking gesteld via de website van de Belastingdienst, door
de BelastingTelefoon en door het webcareteam van de Belastingdienst. Zie: Kamerstukken II
2017/18, aanhangsel 1435.
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Tabel 7 Overzicht self-assessment; wel of geen aangifte
Land

Particulieren en ondernemers

Australië

wel aangifte

Bangladesh

wel aangifte

Ierland

wel aangifte

Indonesië

wel aangifte

Japan

wel aangifte

Luxemburg

wel aangifte*

Maleisië

wel aangifte

Nieuw Zeeland

wel aangifte

Nigeria

wel aangifte

Pakistan

wel aangifte

Seychellen

wel aangifte*

Sri Lanka

wel aangifte

Verenigd Koninkrijk

wel aangifte

Zuid-Korea

wel aangifte

* geen ‘self-assessment’ voor particulieren
Het bovenstaande maakt duidelijk dat in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat zowel
bij ‘direct/administrative assessment’ als bij ‘self-assessment’ een aangifte moet worden
ingediend. Op dit kernelement zijn er nauwelijks verschillen tussen beide heffingstechnieken.
In dit verband wijs ik ten slotte nog op de omschrijving die het IBFD heeft opgesteld voor
self-assessment (zie paragraaf 5.2). Daarin staat dat een belastingplichtige zelf moet
berekenen wat hij aan belasting is verschuldigd. Daarbij zal al snel worden gedacht aan een
aangiftebelasting in Nederland. De vraag is echter hoe de Nederlandse inkomstenbelasting
in dat verband moeten worden gekwalificeerd (als ‘direct/administrative assessment’ of
als ‘self-assessment’). In Nederland rekent de huidige aangifteprogrammatuur voor de
inkomstenbelasting bij particulieren, namelijk vrijwel onmiddellijk uit wat een belastingplichtige moet betalen of terugkrijgt (zie ook paragraaf 1.2). Verdedigd kan worden
dat belastingplichtigen daarmee zelf uitrekenen wat ze verschuldigd zijn en dat daarom
sprake is van ‘self-assessment’. Daar kan tegen in worden gebracht dat uiteindelijk de
Belastingdienst de aanslag formaliseert in een aanslagbiljet en dat pas dan daadwerkelijk
is berekend wat een belastingplichtige is verschuldigd. Om die reden is in mijn ogen geen
sprake van ‘self-assessment’, maar van ‘direct/administrative assessment’.
5.3.2

Tweede kernelement: het toezicht

Uit het deelonderzoek naar dit kernelement komt naar voren dat in het geval van ‘direct/
administrative assessment’ het toezicht voorafgaand aan het vaststellen van de zogenoemde
‘assessment’12 plaatsvond; toezicht vooraf derhalve. Dit is vergelijkbaar met het moment
waarop bij een aanslagbelasting in Nederland het toezicht plaatsvindt.
12

Vergelijkbaar met wat in Nederland wordt aangeduid als de aanslag.
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Tabel 8 Overzicht direct/administrative assessment; moment van toezicht
Land

Particulieren en ondernemers

Australië

vooraf (en onder strikte voorwaarden ook achteraf

Bangladesh

vooraf

Ierland

vooraf

Indonesië

n.b.

Japan

-

Luxemburg

vooraf

Maleisië

vooraf

Nieuw Zeeland

n.b.

Nigeria

n.b.

Pakistan

vooraf

Seychellen

vooraf

Sri Lanka

n.b.

Verenigd Koninkrijk

n.b.

Zuid-Korea

vooraf

In tegenstelling tot het moment waarop het toezicht plaatsvindt, wordt uit de beschikbare
informatie echter niet duidelijk hoe het toezicht in het geval van ‘direct/administrative
assessment’ plaatsvond. Daardoor is verder niet duidelijk of deze heffingstechnieken
één op één vergelijkbaar zijn met de werkwijze bij de aanslagbelastingen in Nederland
(geautomatiseerde risicoselectie en eventuele beoordeling in geval van uitworp). Wel is
duidelijk dat het in Australië mogelijk was om onder strikte voorwaarden, vergelijkbaar met
de Nederlandse navorderingsvereisten (afgaande op hetgeen ik daarover in de geraadpleegde
bronnen heb kunnen vinden), aanslagen achteraf te wijzigen (toezicht achteraf).13 Wat
betreft de overige landen heb ik daarover geen informatie kunnen achterhalen. Ook heb
ik geen zicht kunnen krijgen op eventuele termijnen waarbinnen het toezicht (voor- dan
wel achteraf) moet plaatsen.
Voor wat betreft het moment van toezicht bij ‘self-assessment’ komt uit het deelonderzoek
naar voren dat dit in principe altijd achteraf plaatsvindt; dus nadat de belastingplichtigen
hun aangiften hebben ingediend (tabel 9). Dit is vergelijkbaar met Nederland. Over de
wijze waarop aangiften en/of belastingplichtigen worden geselecteerd voor dat toezicht,
heb ik nauwelijks informatie gevonden. Ten slotte valt op dat sprake is van een behoorlijke
verscheidenheid aan termijnen tot wanneer het toezicht achteraf uiterlijk mag plaatsvinden.
Die lopen namelijk uiteen van één jaar tot onbeperkt in geval van fraude.

13

“After making an assessment, the Tax Office could amend that assessment to correct errors of
fact or calculation, but they could not fix their mistakes of law.” Citaat uit: Vos & Mihail, 2006,
p. 3 en 4.
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Tabel 9 Overzicht self-assessment; moment van toezicht
Land

Particulieren en
ondernemers

Termijn

Australië

achteraf

onbeperkt

Bangladesh

achteraf

2 jaar

Ierland

achteraf

4 jaar (onbeperkt in geval van fraude)

Indonesië

achteraf

5 jaar

Japan

achteraf

n.b.

Luxemburg

achteraf

5 jaar

Maleisië

achteraf

1 of jaar 5 jaar (onbeperkt in geval van
fraude)

Nieuw Zeeland

achteraf

4 jaar (onbeperkt in geval van fraude)

Nigeria

achteraf

6 jaar (onbeperkt in geval van fraude)

Pakistan

achteraf

n.b.

Seychellen

achteraf*

2-4 jaar (onbeperkt in geval van fraude)

Sri Lanka

achteraf

n.b.

Verenigd Koninkrijk

achteraf

1 jaar (onbeperkt in geval van misleiding)

Zuid-Korea

achteraf

5 jaar

*

* geen ‘self-assessment’ voor particulieren
Uit het bovenstaande leid ik af dat – net als in Nederland het geval – het moment waarop
toezicht plaatsvindt duidelijk onderscheidend is voor ‘direct/administrative assessment’
(toezicht vooraf) en ‘self-assessment’ (toezicht achteraf). Mede vanwege het ontbreken
van detailinformatie op het vlak van de wijze waarop het toezicht plaatsvindt, is het – in
tegenstelling tot wat ik in hoofdstuk 3 wel heb kunnen doen voor aanslag- en aangiftebelastingen – thans niet mogelijk om het onderscheid tussen ‘direct/administrative
assessment’ en ‘self-assessment’ nader te preciseren.
5.3.3

Derde kernelement: de boeten

Ten aanzien van ‘self-assessment’ valt de grote variëteit aan boeten op voor het niet tijdig
betalen, het niet tijdig van aangifte en het onjuist doen van aangiften. Dit loopt uiteen
van boeten die enkele tienden van procenten bedragen tot soms wel 200% (Ierland en de
Seychellen). Ten aanzien van dit punt geldt opnieuw dat er verschillende manieren zijn
waarop hier binnen ‘self-assessment’ invulling aan wordt gegeven.
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Tabel 10 Overzicht self-assessment; rente of boeten
Land

Rente/Boete
Te laat betalen Te laat aangifte doen

Australië

Te weinig
aangeven

Fraude

25%

Bangladesh

10%

€ 225

Ierland

0,0219% per
dag

€ 950

€ 125 + 100%

Indonesië

2-48%

€ 6,5/65

50%

€ 125 + 200%

Japan

7,3-14,6%

15-20%

10%

Luxemburg

7,3-14,6%

15-20%

10%

35-40%
35-40%

Maleisië

10% (+5%)

€ 48-480

€ 240-2.400 +
200%

€ 240-4.800 +
300%

Nieuw Zeeland

1-4% (+1% per
maand)
(niet betalen:
10%)

€ 31-310

8,4% + (20%150%)

Nigeria

12% rente +
10% boete

€ 120 + € 24
per maand

Pakistan

€ 38 (max.
25%)

Seychellen

10%

€ 300

200%

Sri Lanka

10%

€ 300

200%

Verenigd
Koninkrijk

5-15%

€ 126-1.260

30-100%

Zuid-Korea

0,03% per dag

20%

10-30%

Over de hoogte van boeten of eventueel extra in rekening gebrachte rente in het geval
van ‘direct/administrative assessment’ heb ik alleen informatie kunnen achterhalen met
betrekking tot Bangladesh. Voor het te laat doen van aangifte bestond een verzuimboete van
€ 225 en voor het te laat betalen van de verschuldigde belasting kon 10% rente in rekening
worden gebracht. Meer informatie hierover, waaronder andere extern rechtsvergelijkende
onderzoeken op het terrein van fiscale boeten, heb ik niet kunnen vinden.14 De informatie
over boeten in het geval van ‘direct/administrative assessment’ beperkt zich derhalve tot
één land. Op het punt van het kernelement boeten kan daardoor geen vergelijking worden

14

In dit verband wijs ik op het uitgebreide rechtsvergelijkende onderzoek dat is uitgevoerd in het kader
van het EALTP-congres van mei 2015 naar ‘Surcharges and Penalties in Tax Law’ (http://www.eatlp.
org/congresses/pastcongresses1/246-milan-2015). Dit onderzoek, dat een onderzoekspopulatie
kent die nagenoeg geheel afwijkt van het door mij uitgevoerde rechtsvergelijkende onderzoek,
maakt eveneens onderscheid tussen verschillende soorten overtredingen. Er wordt echter geen
onderscheid gemaakt tussen boetes die verband houden met de heffingstechnieken die in de
onderzochte landen worden toegepast.

87

Heffingsmethoden_PL_V2.3.indd 87

9-5-2019 14:38:11

5.3.4

Hoofdstuk 5 / Onderlinge vergelijking van in andere landen toegepaste heffingstechnieken

gemaakt tussen ‘direct/administrative assessment’ en ‘self-assessment’. Dit vergt nader
onderzoek.
5.3.4

Vierde kernelement: het informeren van belastingplichtigen over het verschuldigde belastingbedrag

Het laatste kernelement waarop ik de in andere landen toegepaste heffingstechnieken heb
vergeleken, betreft het informeren van belastingplichtigen over het door hen verschuldigde
belastingbedrag. Daar waar ik informatie heb kunnen verzamelen over ‘direct/administrative
assessment’ blijkt dat de belastingdienst een zogenoemde ‘assessment’ toezond aan de
belastingplichtige (vergelijkbaar met wat in Nederland wordt aangeduid als een aanslag).
Tabel 11 Overzicht direct/administrative assessment; informeren van belastingplichtigen
Land

Assessment

Australië

ja

Bangladesh

ja

Ierland
Indonesië

ja
n.b.

Japan

ja

Luxemburg

ja

Maleisië

ja

Nieuw Zeeland

n.b.

Nigeria

n.b.

Pakistan

ja

Seychellen
Sri Lanka

ja
n.b.

Verenigd Koninkrijk

ja

Zuid-Korea

ja

Bij ‘self-assessment’ moet de belastingplichtige in de regel gelijktijdig met het indienen
van de aangifte, het verschuldigde belastingbedrag betalen. Een formele beschikking in
de vorm van een assessment (oftewel een aanslag) wordt niet vastgesteld. Dit is alleen het
geval als er een wijziging is in het bedrag dat van een belastingplichtige wordt geheven.
Dit is vergelijkbaar met de naheffingsaanslag in Nederland.
Tabel 12 Overzicht self-assessment; informeren van belastingplichtigen
Land
Australië

Mededeling
ja
(particulieren)

Bangladesh
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Onderzoeksresultaten

Land
Ierland

Mededeling
ja
(particulieren; moment van aangifte)

Indonesië
Japan
Luxemburg
Maleisië
Nieuw Zeeland

ja
(op verzoek van belastingplichtige)

Nigeria
Pakistan
Seychellen
Sri Lanka
Verenigd Koninkrijk

ja
(moment van aangifte)

Zuid-Korea
Daarmee is op het punt van het informeren van belastingplichtigen sprake van onderscheid tussen ‘self-assessment’ (niet informeren) en ‘direct/administrative assessment’
(wel informeren). Verschillende landen, zoals Australië, Nieuw Zeeland, Ierland en het
Verenigd Koninkrijk, kennen binnen ‘self-assessment overigens wel de mogelijkheid om
de belastingdienst – als een soort service voor de belastingplichtigen (meestal particulieren
die voor een bepaalde datum aangifte doen) – te laten uitrekenen en schriftelijk te laten
mededelen welk bedrag aan belasting is verschuldigd. Pas na het ontvangen van die
mededeling hoeven de betreffende belastingplichtigen hun belastingschuld te betalen.15
Uit onderzoek van de Asia-Oceania Tax Consultants’ Association (AOTCA), de Confédération
Fiscale Européenne (CFE) en Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) onder 41
landen komt verder naar voren dat het laten berekenen van de verschuldigde belasting
een vorm van service is van de desbetreffende belastingdienst.16 De onderzoekers spreken
daarover hun verbazing uit, omdat zij het vaststellen van een aanslag zien als een soort
fundamenteel recht op zekerheid dat belastingplichtigen hebben met betrekking tot hun
fiscale verplichtingen. Dat ontbreekt als er geen formele aanslag wordt vastgesteld.17

15
16
17

Uit de bestudeerde literatuur komt overigens naar voren dat een dergelijke mededeling geen
formele status heeft (vergelijkbaar met een aanslag). Om vast te kunnen stellen of dat daadwerkelijk
het geval is, is een nader rechtsvergelijkend onderzoek nodig.
Cadesky, Hayes & Russell, 2013, p. 96.
Cadesky, Hayes & Russell, 2013, p. 93-95.
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5.4

Analyse

Dit deelonderzoek richtte zich op de deelvraag welke heffingstechnieken in het buitenland
worden toegepast en in hoeverre die vergelijkbaar zijn met de in Nederland toegepaste
aangifte- en aanslagbelasting. Het doel van het onderzoek is om meer kennis te verkrijgen
van die technieken. Die kennis is van belang voor het deelonderzoek naar de vraag waarom
wordt besloten tot een omzetting van een heffingsmethoden, waaronder het buitenland
(hoofdstuk 6). Het betrof om die reden een onderzoek op hoofdlijnen.
De in het buitenland toegepaste heffingstechnieken worden in de regel aangeduid als
‘direct/administrative assessment’ en ‘self-assessment’. Voor zover al kan worden gesproken over uniforme technieken (zie hierna) geldt dat – net als in Nederland het geval
(zie hoofdstuk 3) – het moment waarop het toezicht plaatsvindt, onderscheidend is.
Bij ‘direct/administrative assessment’ is dat in de regel vooraf. Vergelijkbaar met de
Nederlandse aanslagbelasting wordt bij deze techniek ook een ‘assessment’ (een aanslag)
vastgesteld. Bij ‘self-assessment’ vindt het toezicht in principe achteraf plaats en volgt er
– uitzonderingen daargelaten – geen ‘assessment’. Belastingplichtigen worden bij deze
heffingstechniek dus in principe niet door hun belastingdienst geïnformeerd over de hoogte
van hun fiscale verplichtingen. Dit is een soort eigen taak voor belastingplichtigen. Op de
andere kernelementen zijn de onderlinge verschillen tussen beide heffingstechnieken
veel minder manifest. Zo moeten belastingplichtigen bij beide technieken gewoonlijk
een aangifte indienen. Voor het kernelement boeten geldt dat ik te weinig informatie heb
kunnen vinden om voldoende onderbouwde uitspraken te kunnen doen over eventuele
onderlinge verschillen. Daar is vervolgonderzoek voor nodig. Gelet op de uitkomsten van
mijn onderzoek naar de onderlinge vergelijkbaarheid van de Nederlandse heffingsmethoden
verwacht ik dat een dergelijk onderzoek zal leiden tot een precisering en waarschijnlijk
ook een nuancering van de geconstateerde onderlinge verschillen.
Het onderzoek leert verder dat er binnen ‘direct/administrative assessment’ en ‘self-assessment’ verschillen tussen landen bestaan. Dit betreft onder andere de mogelijkheid om
de Belastingdienst te laten uitrekenen en schriftelijk te laten mededelen welk bedrag aan
belasting is verschuldigd in het geval van ‘self-assessment’. Daarnaast zijn er onderlinge
verschillen waarneembaar ten aanzien van de termijnen waarbinnen het toezicht moet
plaatsvinden. Om die reden ben ik van mening dat er niet kan worden gesproken van twee
heffingstechnieken waarbij sprake is van mondiale uniformiteit. In mijn ogen moet, in
aansluiting bij de theorie van de ‘familiegelijkenissen’ van de filosoof Ludwig Wittgenstein,
worden gesproken van groepen van heffingstechnieken. Wittgenstein beargumenteerde
namelijk dat bepaalde begrippen soms eigenschappen met elkaar gemeen kunnen hebben,
zonder dat er één eigenschap is die ze allemaal gemeen hebben. Twee familieleden kunnen
bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen hebben, zonder dat er één eigenschap is die gelijk
is voor de hele familie. Voor de familiegelijkenissen van Wittgenstein geldt dat ze niet
transitief zijn. Dat wil zeggen dat als A op B lijkt en B lijkt op C, dit niet per definitie wil
zeggen dat A ook op C lijkt. Zo ontstaat een netwerk van gelijkenissen en in dat netwerk
zijn families te onderscheiden die bestaan uit verschillende kernelementen met onderlinge
gelijkenissen. Wat de exacte grens is van die families is echter niet duidelijk of scherp aan
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te geven.18 Dit betreft een zogenoemd afbakenings-, of demarcatieprobleem. Een strikt
onderscheid tussen die technieken ontbreekt. Daarom plaats ik deze op een continuüm.
Het ene uiterste daarvan wordt gevormd door de zuivere theoretische vorm waarbij de
belastingdienst de belastingschuld formaliseert. Het toezicht vindt hierbij volledig vooraf
plaats. De belastingplichtige kan dan enkel achteraf bezwaar maken tegen de geformaliseerde belastingschuld. Het andere uiterste betreft de vorm waarbij de belastingplichtige
de belastingschuld formaliseert, waardoor het toezicht door de belastingdienst volledig
achteraf plaatsvindt. De groep van heffingstechnieken die vooral kenmerken heeft van de
eerste vorm duid ik aan als 'direct/administrative assessment'. De Nederlandse methode
‘heffing bij wege van aanslag’ kan tot deze groep worden gerekend. De andere groep, waar
ook ‘heffing bij wege van voldoening en afdracht op aangifte’ onderdeel van is, betreft dan
'self-assessment'.
5.5

Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik onderzocht welke heffingstechnieken in andere landen worden
toegepast en in hoeverre die vergelijkbaar zijn met de in Nederlandse aangifte- en aanslagbelastingen. De reden om dat te doen, is dat ik in hoofdstuk 6 naga op basis van welke
factoren initiële keuzes of keuzes met betrekking tot een omzetting van een heffingsmethode worden gemaakt. Daarbij kijk ik tevens naar omzettingen in het buitenland. Voor
een goed begrip van die omzettingen is eerst meer inzicht in de toegepaste technieken
nodig. Daarnaast levert het informatie op voor Nederland waar het in de toekomst zijn
voordeel mee dan doen.
De wijze waarop in de literatuur over deze technieken wordt gesproken, vaak aangeduid
als ‘direct of administrative assessment’ en ‘self-assessment’, veronderstelt een mondiale
uniformiteit. Uit het deelonderzoek komt echter naar voren dat dit niet het geval is. Binnen
‘direct assessment en/of ‘self-assessment’ zijn onderlinge verschillen waarneembaar. De
heffingstechnieken bestaan namelijk uit verschillende kernelementen (doen van aangifte,
toezicht, boeten en informeren van belastingen over de hoogte van het door hen verschuldigde belastingbedrag) en een land kan aan elk kernelement zijn eigen invulling geven.
Van uniformiteit is dus geen sprake. Op een continuüm zijn echter wel twee groepen of
families van heffingstechnieken aan te wijzen. Het moment waarop het toezicht plaatsvindt,
is daarbij onderscheidend. Bij de ene groep technieken formaliseert de belastingdienst de
belastingschuld. Het toezicht vindt daarbij voornamelijk voorafgaand aan het vaststellen
van de zogenoemde ‘assessment’ plaats. Deze groep duid ik aan als 'direct/administrative
assessment'. De Nederlandse heffing bij wege van aanslag vertoont hier de meeste gelijkenissen mee. De andere groep wordt gevormd door de heffingstechnieken waarbij de
belastingplichtige de belastingschuld formaliseert. Door de Belastingdienst wordt hierbij
in de regel geen assessment vastgesteld. Toezicht vindt daarom in de regel achteraf plaats.
Dit duid ik aan als 'self-assessment'. De Nederlandse heffing bij wege van voldoening en
afdracht op aangifte maken deel uit van deze groep.

18

Wittgenstein, 1984, p. 276 e.v.
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6.2.1

HOOFDSTUK 6

Relevante factoren bij de keuze van de
heffingsmethode

6.1

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken heb ik onderzocht hoe de heffingsmethoden zijn ontstaan,
waar ze van elkaar verschillen. Specifiek voor het kernelement toezicht heb ik in hoofdstuk
4 een aantal ontwikkelingen op het vlak van de heffingsmethoden onderzocht; vooral met
als doel om vast te kunnen stellen welke factoren daarop van invloed zijn. Dat blijken de
volgende factoren te zijn: uitvoeringslasten voor de Belastingdienst, correctiemogelijkheden
voor de Belastingdienst, administratieve lasten voor belastingplichtigen en de behoefte
aan rechtszekerheid van belastingplichtigen. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat,
is of uiteindelijk bij keuzes tussen de heffingsmethoden diezelfde factoren (en eventueel
nog nieuwe factoren) een rol spelen. Daarbij onderscheid ik twee deelvragen. De eerste
is hoe heffingsmethoden initieel (bij invoering) worden gekozen. Deze vraag behandel ik
in paragraaf 6.2. Daarbij maak ik onderscheid tussen rijksbelastingen (6.2.2) en decentrale belastingen (6.2.3). In paragraaf 6.3 behandel ik de omzettingen, waarbij ik eerst
de rijksbelastingen onderzoek (6.3.2), daarna de decentrale belastingen (6.3.3) en ten
slotte de omzettingen in het buitenland (6.3.4). In paragraaf 6.4 volgt een analyse van
de verschillende factoren die relevant zijn bij de keuze van een heffingsmethode. Aan de
hand daarvan presenteer ik in paragraaf 6.5 een aanzet voor een afwegingskader. Ik sluit
af met een conclusie (6.6).
6.2

Initiële keuze van heffingsmethoden

6.2.1

Onderzoeksopzet

In dit deelonderzoek richt ik me primair op de keuzes die in Nederland zijn gemaakt op het
vlak van de rijksbelastingen. Om na te kunnen gaan hoe de wetgever bij invoering voor een
bepaalde heffingsmethode kiest, is het in de eerste plaats van belang om zicht te hebben op
de belastingen die tot nu zijn ingevoerd. Een overzicht daarvan blijkt echter niet te bestaan.
Om die reden heb ik dat zelf opgesteld met behulp van informatie die voor handen is in de
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rijksbegrotingen (zie bijlage 4 en 5).1 Daaruit blijkt dat er zevenendertig rijksbelastingen
zijn ingevoerd tussen 1820 en 2018. Vervolgens ben ik nagegaan of met betrekking tot deze
belastingen in de parlementaire stukken en de fiscale literatuur een antwoord is te vinden
op de vraag waarom daarbij is gekozen voor een bepaalde heffingsmethode.
Vervolgens ga ik na hoe gemeenten, provincies of waterschappen bij de door hen geheven
belastingen een heffingsmethode kiezen. Bij een decentrale belasting moet immers ook
worden gekozen hoe de heffing plaatsvindt. Daarbij kan worden gekozen uit heffing
bij wege van aanslag, heffing bij wege van voldoening op aangifte en heffing op andere
wijze. Met 12 provincies, 21 waterschappen en 355 gemeenten (2019) is dit in potentie
een omvangrijke en interessante informatiebron. Tegelijkertijd is deze in omvang zodanig
groot dat een afbakening noodzakelijk is. Om die reden en mede omdat het een aanvullend
deelonderzoek betreft, heb ik ervoor gekozen om naast informatie in de literatuur het
zoeken van aanvullende informatie te beperken tot die decentrale belastingen waarover de
desbetreffende overheden informatie met betrekking tot de invoering hebben gepubliceerd
op het internet.
6.2.2

Initiële keuzes bij rijksbelastingen

Parlementaire stukken
Vóór de invoering van de AWR maakte de wijze waarop de heffing plaatsvond integraal
onderdeel uit van een (materiële) belastingwet. Dit betekent dat destijds geen expliciete
keuze behoefde te worden gemaakt tussen een aanslag- of aangiftebelasting. Elke belasting
had immers min of meer haar eigen heffingsmethode. In die periode zijn 22 rijksbelastingen
ingevoerd. Enkel bij de invoering van de Inkomstenbelasting 19142 is een vraag aan de
orde gekomen op het vlak van de keuze van de heffingsmethode. Dit betrof de vraag of
de Belastingdienst een passieve dan wel actieve rol moesten hebben bij de uitvoering van
die wet. Minister Treub was van mening dat ondanks het feit dat inspecteurs niet zonder
de medewerking van belastingplichtigen konden, ze er ook niet van uit konden gaan dat
de aangiften (voor het berekenen van de verschuldigde belasting) slechts ‘geregistreerd’,
dus niet gecorrigeerd, hoefden te worden. Hij voegde hieraan toe: “eerlijkheid in belastingzaken is nu eenmaal niet eene algemene deugd”.3 Omdat een inkomstenbelasting in
1

2
3

Een rijksbegroting (voorheen: staatsbegroting) bevat jaarlijks een raming van de afzonderlijke
belastingen die op dat moment ten behoeve van het rijk worden geheven. Allereerst heb ik
een overzicht opgesteld van alle begrotingen van 1815 tot en met heden. Daarbij heb ik vanuit
een oogpunt van doelmatigheid intervallen toegepast. De eerste begroting is die van 1815 (het
begin van het Koninkrijk der Nederlanden), gevolgd door die van 1820 (het jaar voorafgaand
aan de Stelselwet van 1821). Van 1820 tot en met 1959(invoering van de AWR) heb ik gewerkt
met intervallen tien jaar en van 1960 tot en met 1999 met intervallen van vijf jaar. Van 2000 tot
heden heb ik geen intervallen meer toegepast. Door te werken met intervallen bestaat het risico
dat bepaalde belastingen (en hun parlementaire stukken) buiten beeld blijven. Dit risico acht ik
aanvaardbaar omdat het dan belastingen betreft die een ‘levensduur’ hebben gehad van minder
dan tien en later vijf jaar. Aan de hand van die begroting ben ik vervolgens nagegaan welke
belastingen werden geheven. Vervolgens heb ik daar de betreffende belastingwetten bij gezocht,
om ten slotte een overzicht te kunnen opstellen van een de voor dit onderzoek belangrijkste
kenmerken.
Wet van 19 december 1914, Stb. 563. In werking getreden op 1 mei 1915.
Handelingen II, 1911/12, 144, nr. 3, p. 18, rk en p. 19, lk.
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6.2.2

Treubs ogen naar zijn aard niet eenvoudig kan zijn, is er een kans op onjuiste aangiften.
Dit konden enerzijds onjuistheden zijn die het gevolg zijn van verschillen in opvatting
tussen belastingplichtigen en belastingdienst en anderzijds materiële fouten als gevolg
van de ingewikkeldheid van het juist toepassen van de regels. Volgens Treub moesten de
inspecteurs daarom – alsof ze van de belastingplichtigen geen enkele medewerking hoefden
te verwachten – op basis van wettelijke en administratieve voorschriften zelf feitelijke
gegevens verzamelen over de bronnen van inkomen en de omvang van het inkomen.4 Met
behulp van deze informatie moesten ze de aangiften van de belastingplichtigen onderzoeken
en beoordelen en vervolgens zo nodig handelend optreden. Treub betrekt in dit verband
twee factoren in zijn afweging: de correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst in
combinatie met de behoefte aan rechtszekerheid van belastingplichtigen.
Toen de AWR werd ingevoerd, zijn daarin de thans nog bestaande heffingsmethoden
vastgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de fiscale wetgever bij invoering van een (materiële)
belastingwet expliciet een keuze moet maken tussen een aanslag- en een aangiftebelasting.
Bij alle vijftien belastingen die sinds het bestaan van de AWR zijn ingevoerd, is dat dan ook
gebeurd. De wetgever heeft echter bij geen enkele daarvan in de parlementaire behandeling
toegelicht hoe hij tot die keuze is gekomen. Zonder uitzondering informeert hij slechts
in algemene bewoordingen over de wettelijke gevolgen van de gemaakte keuze. Die luidt
in de meeste gevallen: “Deze formulering brengt met zich mee dat de artikelen... tot en
met... van de AWR van toepassing zijn.” Tijdens de parlementaire behandeling wordt aan
de gemaakte keuze voor een bepaalde heffingsmethode geen aandacht besteed, zo is mij
gebleken.
Fiscale vakliteratuur
Over het maken van een keuze tussen de toenmalige directe en indirecte belastingen stelt
Sinninghe Damsté dat vooral wordt aangesloten bij de aard van de belasting en dat er geen
sprake is van een principiële kwestie.5 In de ogen van Hofstra spelen twee factoren een rol
bij de keuze: uitvoeringslasten voor de Belastingdienst (efficiency) en correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst. Hij stelt namelijk dat een aangiftebelasting als voordeel
heeft dat het op een gemakkelijke wijze kan worden geïnd en dat de perceptiekosten laag
zijn. Deze heffingsmethode is in zijn ogen slechts bruikbaar indien het om eenvoudige
belastingtarieven gaat en om objecten en situaties die voldoende ‘zichtbaar’ voor de
belastingadministratie zijn. Onder “eenvoudig” verstaat Hofstra in dit verband: een vast
recht per stuk, of een proportioneel tarief naar gewicht, hoeveelheid, financieel belang of
prijs. Als dat niet het geval is, leidt dat tot hogere kosten voor het toezicht. Het bepalen
van de belastingschuld wordt dan een zo ingewikkelde zaak en de bedragen worden
zodanig hoog dat het voor een juiste vaststelling niet meer op de belastingplichtige kan
worden vertrouwd. Formalisering door de Belastingdienst heeft dan de voorkeur.6 Ook
Feteris stelt dat heffing van belasting door middel van betaling op aangifte uitgaat van de
veronderstelling dat de belastingplichtige de voor hem relevante fiscale regels kent en in
staat is ze toe te passen. De belastingplichtige moet zelf kunnen nagaan óf hij belasting is
4
5
6

Dit wordt thans ook wel renseignementen of derdengegevens genoemd.
Sinninghe Damsté, 1940, p. 39-42.
Hofstra, 1974, p. 200 en 201.
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verschuldigd, hoeveel, en op welke tijdstip hij die moet voldoen. Feteris noemt het om die
reden de ‘doe-het-zelf-methode’. Er rust daarbij een grotere verantwoordelijkheid op de
belastingplichtige dan bij aanslagbelastingen, waar de inspecteur primair verantwoordelijk
is voor een juiste heffing.7 Voor deze opvatting vindt hij steun bij een standpunt van de
regering die in het kader van de Bevoegdhedenwet waterschappen stelde:
“De heffing bij wege van voldoening op aangifte is de meest doelmatige methode in de
gevallen waarin de belastingplichtige aan de hand van hem bekende gegevens zelf de door
hem verschuldigde belasting op een eenvoudige wijze kan berekenen.”8, 9

Hoe complexer of ingewikkelder de wet is, des te minder zeker zullen belastingplichtigen
zich voelen en des te meer behoefte ze zullen hebben aan enerzijds rechtszekerheid en
rechtsbescherming (zie eerder paragraaf 4.2.3 en 4.2.4).10 In deze behoefte aan zekerheid
kan worden voorzien via de keuze voor een aanslagbelasting. Deze heffingsmethode
voorziet namelijk in eisen aan de mate van zorgvuldigheid waarmee de Belastingdienst de
aangiften beoordeelt en er gelden bovendien voorwaarden (nieuwfeitvereiste) waaronder
de Belastingdienst die aanslag kan herzien.11 De rechtszekerheid voor belastingplichtigen
is daardoor hoger, terwijl de Belastingdienst beschikt over minder correctiemogelijkheden.
Dit alles brengt echter wel een bepaald niveau aan uitvoeringslasten voor de Belastingdienst
met zich mee. Om die reden kan, zoals ik in hoofdstuk 5 heb laten zien met de voorbeelden
uit Maleisië en Australië, de wetgever ook kiezen voor zo laag mogelijke uitvoeringslasten
voor de Belastingdienst en meer correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst. In dat
geval zal de keuze al snel vallen op een aangiftebelasting. Rechtszekerheid zullen belastingplichtigen dan moeten verkrijgen via het inhuren van bijvoorbeeld een belastingadviseur of
accountant. Dit leidt echter tot hogere administratieve lasten voor de belastingplichtigen.
Achter de in dit verband gebruikte begrippen complex en ingewikkeld gaat overigens een
hele wereld schuil. Arendsen maakt namelijk onderscheid tussen:
● juridische ingewikkeldheid (de duidelijkheid, kenbaarheid, toegankelijkheid en consistentie van de wet zelf);
● vaktechnische ingewikkeldheid (de totstandkoming en duiding van het feitencomplex
dat de basis vormt voor de vaststelling van de belastingschuld); en
● administratieve ingewikkeldheid (de invloed op overzicht en zekerheid van procedures,
voorschriften en systemen rondom de Belastingdienst).12
Wanneer wordt gesproken over ingewikkelde of complexe belastingen, kan dus zowel
juridische, vaktechnische als administratieve ingewikkeldheid worden bedoeld. Het
voert voor dit onderzoek te ver om te achterhalen op welke vorm precies wordt gedoeld.
7
8
9

10
11
12

Feteris, 2005, p. 9-31.
Kamerstukken II 1975/76, 13 960, nr. 3, p. 25.
Naar dit standpunt heeft de staatssecretaris van Financiën enkele jaren geleden verwezen in zijn
antwoord op Kamervragen over de zuiveringsheffingen (Kamerstukken II 1989/90, 19405, nr. 13,
p. 11). Verder is hetzelfde standpunt ook gebruikt in de toelichting op de heffingsmethode voor
de parkeerbelasting (Kamerstukken II 1983/84, 814, p. 1645-1646).
Gribnau, 1998, p. 259.
De Beer & De Jong, 2007, p. 13.
Arendsen, 2016, p. 43-47.
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Daarbij is het van belang te onderkennen dat complexiteit een subjectief begrip is. Iemand
die bijvoorbeeld deskundig is op het juridische vlak, kan iets op het administratieve vlak
als heel ingewikkeld ervaren. En iemand die vaktechnisch heel deskundig is, kan een
heel complexe wet toch als heel eenvoudig ervaren. Het is in mijn ogen in dit verband
voldoende om ervan bewust te zijn dat sprake kan zijn van één of meerdere vormen van
ingewikkeldheid als het argument ‘complexiteit’ naar voren wordt gebracht.
Als bij complexe belastingwetten welhaast automatisch moet worden gekozen voor een
aanslagbelasting zou dat– a contrario– betekenen dat aangiftebelastingen per definitie
eenvoudige belastingen zijn. Dat is mijn ogen te kort door bocht. Er kunnen namelijk
verschillende reden zijn waarom bij complexe belastingen uiteindelijk toch wordt gekozen
voor een aangiftebelasting. Feteris wijst in dat verband bijvoorbeeld op de omzetbelasting.
De Nederlandse wetgever is daarbij gebonden aan de Europese BTW-richtlijn die voorschrijft
dat iedere belastingplichtige het nettobedrag van de belasting over de toegevoegde waarde
bij de indiening van de periodieke aangifte moet voldoen (artikel 208 Richtlijn 2006/112/
EG.13 Daaruit vloeit voort dat de omzetbelasting, die inmiddels behoorlijk complex is
geworden, per definitie een aangiftebelasting is.14
Opvattingen van geïnterviewde experts
Uit de door mij afgenomen interviews is de wijze waarop de keuze wordt gemaakt voor
een heffingsmethode ook onderwerp van gesprek geweest.15 Uit het interview met Visser
komt naar voren dat het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken (DGFZ) bij een wetsvoorstel
een advies over de heffingsmethode voorlegt aan de staatssecretaris. Als gevolg van het
feit dat die keuze in politiek opzicht niet als heel belangrijk wordt gezien, worden de
afwegingen die aan dit onderdeel van het advies ten grondslag liggen niet vermeld in de
memorie van toelichting. Het afwegingsproces is daardoor niet transparant. Dit strookt
met de bevindingen uit het deelonderzoek naar de parlementaire stukken, waarin ik
constateerde dat daarin geen informatie is te vinden (zie hiervoor). Uit de interviews met
Lammers (VNO-NCW), Zuidgeest en Goossens (RB) blijkt namelijk dat zij ervan uitgaan dat
wanneer de wetgever in een wetsvoorstel een bepaalde heffingsmethode opneemt, dit niet
meer kan worden veranderd. Die keuze wordt door hen in feite als vaststaand beschouwd.
Ik verwacht dat zij niet de enigen zullen zijn die daarvan uitgaan of het onderwerp in het
geheel niet boeiend vinden, waardoor de keuze van de heffingsmethode op nauwelijks
tot geen belangstelling kan rekenen van belastingplichtigen, hun belangenbehartigers, het
parlement en de fiscale wetenschap.
Ten aanzien van de factoren die een rol spelen of zouden moeten spelen bij de keuze van
een heffingsmethode, komen de opvattingen van de geïnterviewden in grote mate overeen.
Dat betreft in de eerste plaats de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst, waaronder de
mogelijkheden om toezicht uit te oefenen (oftewel correctiemogelijkheden). Daarnaast zijn
Visser, Poolen, Lammers, Zuidgeest en Goossens van mening dat ook de administratieve
lasten voor de belastingplichtigen in acht moeten worden genomen. En in de ogen van
13
14
15

Richtlijn van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over
de toegevoegde waarde.
Een toelichting waarom in de richtlijn is gekozen voor deze heffingsmethode ontbreekt.
Zie bijlage 1 voor de integrale verslagen van die interviews.
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Visser, Lammers, Zuidgeest, Goossens en Poolen zijn de mate van complexiteit van de
belastingwet en de mate van deskundigheid van de belastingplichtigen (Zuidgeest en
Goossens, Poolen) van invloed op de vraag of het vaststellen van de belastingschuld primair
door de belastingplichtigen dan wel door de Belastingdienst moet plaatsvinden. Poolen
wijst er ten slotte nog op dat een omzetting ertoe kan leiden dat – door het ontbreken
van voorlopige aanslagen – betalingen pas op een later moment in de schatkist vloeien
(kasschuifeffecten).
Bepaalde regelmatigheden in tot nu toe gemaakte keuzes?
Doordat de wetgever tot nu toe niet expliciteert op basis waarvan hij voor een bepaalde
heffingsmethode kiest, ben ik nagegaan of er mogelijk bepaalde regelmatigheden zijn
te ontdekken in de tot nu toe gemaakte keuzes. Daarbij heb ik me gericht op de vraag
of er perioden zijn waarin vaker is gekozen voor bijvoorbeeld aanslagbelastingen dan
voor aangiftebelastingen. Datzelfde heb ik gedaan voor de doelgroep belastingplichtigen
(wordt bij ondernemers bijvoorbeeld vaker gekozen voor een aangiftebelasting dan voor
een aanslagbelasting?). Tabel 13 (hieronder) vergelijkt de keuzes vóór de invoering van
de AWR met de keuzes die sindsdien zijn gemaakt.
Tabel 13 Aantal keer gekozen voor een aangiftebelasting of een aanslagbelasting,
uitgesplitst in de tijd
Periode

Aangiftebelasting

Aanslagbelasting

Vóór AWR

1820-1960

8

14

AWR

1960-2017

12

3

Uit de tabel komt naar voren dat bij de tweeëntwintig belastingen die in de periode van
1820 tot 1960 zijn ingevoerd vaker (veertien keer16) is gekozen voor wat thans wordt
aangeduid als een aanslagbelasting dan voor een ‘aangiftebelasting’ (acht keer).17 Sinds
de invoering van de AWR is daarentegen beduidend vaker (twaalf maal) gekozen voor een
aangiftebelasting dan voor een aanslagbelasting (drie keer). Dit duidt erop dat de wetgever
inmiddels een voorkeur heeft voor de keuze van een aangiftebelasting als heffingsmethode
bij de invoering van nieuwe belastingen. Om te toetsen of die veronderstelling klopt, heb
ik onderzocht of die voorkeur mogelijk verband houdt met het feit dat de desbetreffende
belastingen betrekking hebben op ondernemers dan wel op particulieren (door mij hierna
aangeduid als doelgroepen).18

16
17
18

Onder andere de personele belasting, de patentbelasting, de vermogensbelasting en de bedrijfsbelasting.
Onder andere de accijnzen, de omzetbelasting, besluit op de loonbelasting en de dividendbelasting.
Deze vraag komt voort uit de stelling van Hofstra en Feteris dat de mate van deskundigheid
relevant is bij de keuze van de heffingsmethode. In dat geval zal de wetgever naar verwachting
bij particulieren (van wie in het algemeen wordt aangenomen dat zij administratief en fiscaal
minder deskundig zijn dan ondernemers) vaker kiezen voor een aanslagbelasting dan voor een
aangiftebelasting.
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Tabel 14 Aantal keer gekozen voor een aangiftebelasting of een aanslagbelasting in
relatie tot de doelgroep
Belasting- of inhoudingsplichtige

Aangiftebelasting

Aanslagbelasting

Particulieren

-

4

Particulier/ondernemer

6

5

Ondernemer

14

8

Uit tabel 14 blijkt dat wanneer sprake is van een belasting waarvan de belastingplichtigen
vooral tot de doelgroep particulieren behoren, tot nu toe steeds is gekozen voor een
aanslagbelasting (vier keer). Als een belasting zowel betrekking heeft op particulieren
als ondernemers belastingplichtigen (onder andere de inkomstenbelasting, motorrijtuigenbelasting en de verhuurderheffing), dan heeft de wetgever zes keer gekozen voor
een aangiftebelasting en vijf keer voor een aanslagbelasting. Als de doelgroep enkel uit
ondernemers bestaat, dan blijkt de wetgever een duidelijke voorkeur te hebben voor een
aangiftebelasting boven een aanslagbelasting (veertien tegenover acht). Dit laatste is in
mijn ogen een verklaring voor het feit dat de wetgever na 1969 enkel nog heeft gekozen
voor aangiftebelastingen. Van de sindsdien ingevoerde belastingen behoren de belasting-/
inhoudingsplichtigen namelijk voornamelijk tot de doelgroep ondernemers.19
Tussenanalyse
Uit de resultaten van dit deelonderzoek komt naar voren dat er verschillende argumenten
zijn waarom voor een bepaalde heffingsmethode moet worden gekozen. Dat zijn uitvoeringslasten voor de Belastingdienst, correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst,
behoefte aan rechtszekerheid van belastingplichtigen en de administratieve lasten voor
de belastingplichtigen. Verder blijkt dat bij particulieren vaker wordt gekozen voor een
aanslagbelasting dan bij ondernemers het geval. Dit lijkt een bevestiging te zijn voor de
stellingen van Hofstra en Feteris dat naarmate belastingplichtigen minder deskundig
(geacht worden te) zijn en dus meer behoefte hebben aan rechtszekerheid, er eerder wordt
gekozen voor een aanslagbelasting dan voor een aangiftebelasting.20 Ik ga ervan uit dat de
wetgever in die gevallen intuïtief meer gewicht toekent aan de factor rechtszekerheid en
19
20

Onder andere de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, de bankenbelasting, de verhuurderheffing en de resolutieheffing.
Zie in dit verband het Groppera Radio-arrest (EHRM, 28 maart 1990, 10890/84, r.o. 68) waarin het
EHRM een verband legt tussen de inhoud van de rechtsnorm, het onderwerp dat door de norm
wordt bestreken en de hoeveelheid en hoedanigheid van de normadressaten en de reikwijdte van
de eisen van kenbaarheid en voorzienbaarheid. In die zaak hecht het EHRM betekenis aan het feit
dat de normen weliswaar technisch en complex zijn, maar dat de normadressaten specialisten
zijn waarvan mag worden verwacht dat zij zich oriënteren op de relevante regelgeving en indien
noodzakelijk juridisch advies inwinnen. Ook de noodzaak tot het inwinnen van juridisch advies
leidt dus niet per se tot de conclusie dat het recht onvoldoende bepaald is. In Cantoni/Frankrijk
(EHRM, 15 november 1996, 17862/91, par. 35) worden de overwegingen uit het Groppera Radio-arrest over de contextueel bepaalde voorzienbaarheid herhaald en toegepast in de context
van het strafrechtelijk bepaaldheidsgebod. Van professionele marktdeelnemers wordt verwacht
dat zij voorzichtigheid aan de dag leggen bij het uitoefenen van hun bedrijf, en dat zij zich
bijgevolg oriënteren op de geoorloofdheid van hun gedragingen. (bron: Het legaliteitsbeginsel
en de doorwerking van Europees recht (Altena, 2016, paragraaf 5.5.1).
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minder aan de andere drie factoren. Het is echter gewenst dat de wetgever in de toekomst
de door hem gemaakte keuzes systematischer maakt en de daarbij gemaakte afwegingen
meer expliciteert.
6.2.3

Initiële keuzes bij decentrale belastingen

Gemeenten
In de meeste gemeenten doet het college van burgemeester en wethouders voorstellen
voor belastingenverordeningen, maar de gemeenteraad kan ook zelf een keuze voor een
belasting maken. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van de modelverordeningen die de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) daarvoor heeft opgesteld. Deze modelverordeningen bevatten de meest gangbare keuzemogelijkheden (met betrekking tot
verschillende onderwerpen) voor de op te stellen belastingverordeningen. Verder bevatten
ze toelichtingen en achtergrondinformatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden.21
Informatie over het maken van een keuze voor een bepaalde heffingsmethode ontbreekt
echter in de modelverordeningen. Opvallend is wel dat in alle modelverordeningen de
‘standaard-heffingsmethode’ heffing bij wege van aanslag is.22 Een uitzondering hierop
vormt de parkeerbelasting. Op grond van artikel 234 Gemeentewet wordt deze belasting
geheven op andere wijze (bijvoorbeeld bij het parkeren op terreinen met betaling aan een
parkeerwachter of bij een automatische slagboom) dan wel bij wege van voldoening op
aangifte (parkeren bij een parkeermeter of parkeerautomaat). De reden dat de wetgever
hier heeft gekozen voor voldoening op aangifte is – zo is te lezen in de memorie van
toelichting – dat de verantwoordelijkheid voor het heffen van deze belasting primair
bij de belastingplichtige ligt.23 Naast de modelverordeningen heeft de VNG een soort
overkoepelende algemene toelichting opgesteld. In de modelverordeningen wordt hier
met enige regelmaat naar verwezen. Onderdeel 9 van die toelichting is gewijd aan de
heffingsmethode (daarin aangeduid als wijze van heffing). Dit richt zich vooral op de
inhoudelijke kenmerken van de verschillende heffingsmethoden die gemeenten kunnen
toepassen (zoals de van toepassing zijnde aangifte- en betalingstermijnen en boete(bepalingen)), maar bevat geen informatie, richtlijnen of adviezen over het maken van een
keuze voor een bepaalde heffingsmethode.
In het door mij uitgevoerde onderzoek heb ik nauwelijks informatie gevonden waarom
gemeenten bij een belasting kiezen voor een bepaalde heffingsmethode. Evenals bij de
rijksbelastingen beperkt die toelichting zich tot formuleringen als: “er is gekozen voor
…”, “gekozen is voor …”, “wij hebben gekozen voor …”, “in deze verordening is gekozen
voor”, “in dit artikel is gekozen voor …”, “in dit artikel wordt … voorgeschreven” en “in

21
22

23

https://www.vng.nl/producten-diensten/databanken/belastingkennis-voor-raadsleden/belas
tingverordening/belastingverordening-meer-informatie; geraadpleegd op 3 juli 2018.
In enkele gevallen (afvalstoffenheffing en reinigingsheffing) wordt in de toelichting ook nog
gewezen op de mogelijkheid van heffing op andere wijze in de vorm van ‘meeliften’. Dit kan
inhouden dat de belastingheffing niet plaatsvindt via een afzonderlijke kennisgeving, maar dat
dit gebeurt via bijvoorbeeld de nota van een nutsbedrijf.
Kamerstukken II 1985/86, 19 405, nr. 3, p. 2-5.
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dit artikellid is bepaald dat de heffing bij … wordt geheven”.24 Een uitzondering hierop
vormen de brandweerrechten die de gemeente Son en Breugel heft. Bij deze belasting heeft
de gemeente gekozen voor ‘heffing op andere wijze’. De vormvrijheid van deze heffingsmethode sluit volgens de gemeente goed aan bij het karakter van de brandweerrechten.
Wat dat karakter precies is en waarom heffing op andere wijze daar goed bij aansluit, licht
de gemeente verder niet toe.25
In een brief aan de Staatssecretaris van Financiën over het wetsvoorstel Vereenvoudiging
Formeel verkeer Belastingdienst constateert de VNG dat heffing bij wege van aanslag
bij gemeentelijke belastingen het meeste voorkomt.26 Uit het handboek ‘Gemeentelijke
belastingen en de Wet WOZ’ komt naar voren dat dit vooral de onroerendezaakbelastingen,
belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten, baatbelasting, toeristenbelasting,
hondenbelasting en afvalstoffenheffing, rioolheffingen en de meeste soorten rechten27
betreft.28 De brief van de VNG noch het handboek bevat informatie over waarom de
gemeenten aan deze heffingsmethode de voorkeur geven. Feteris stelt dat gemeenten bij de
hondenbelasting veelal kiezen voor heffing bij wege van voldoening op aangifte, omdat de
verantwoordelijkheid voor de omvang van de belastingschuld dan bij de belastingplichtige
ligt en de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst (het aantal gemeentelijke controleurs)
daardoor lager zijn.29
Provincies en waterschappen
In de memorie van toelichting van de inmiddels vervallen Bevoegdhedenwet waterschappen30
wordt gesteld dat ‘voldoening op aangifte’ als het meest doelmatig wordt gezien in het geval
dat de belastingplichtige het verschuldigde bedrag zelf op eenvoudige wijze kan berekenen.31
Op basis van op het internet gepubliceerde verordeningen maak ik echter op dat in de
praktijk de waterschapsbelastingen – net als bij gemeentelijke belastingen het geval
is – voornamelijk “bij wege van aanslag” worden geheven. Wel kiest het waterschap
Fryslân bij de heffing van leges voor ‘heffing op andere wijze’. Het stelt daarbij dat er in
24

25
26
27

28
29
30
31

Zie onder andere: Gemeente Rotterdam, Verordening BI-zone Hillegersberg 2014, Gemeenteblad
2013-125, p. 12; Gemeente Nijmegen, OZB, Rioolheffing en Reinigingsheffingen 2014, 19 december
2013; Provincie Noord-Brabant, Grondwaterheffingsverordening Noord-Brabant 2000, 14 september
1999, 635408, p. 7; Hoogheemraadschap van Delfland, Bijlage: Legesverordening Delfland 2013,
p. 4; Waterschap Hunze en Aa’s, Toelichting op de Verordening zuiveringsheffing 2014, p. 12;
Waterschap Rijn en IJssel, Toelichting op de Verordening zuiveringsheffing 2014, p. 13.
Gemeente Son en Breugel, 2008.
VNG, 5 maart 2014, DB/2013/459 M, p. 3.
Op basis van artikel 229 Gemeentewet mogen gemeenten de kosten, die hun dienstverlening
oproept, verhalen op de belastingplichtigen ten aanzien van wie de desbetreffende dienst is
verricht. Er zijn drie soorten rechten: gebruiksrechten, genotsrechten en vermakelijkhedenrechten.
Op twee belangrijke punten verschillen deze rechten van belastingen:
1. Tegenover de betaling staat een concrete individuele tegenprestatie;
2. Alleen de gemaakte kosten, die verband houden met de dienstverlening, mogen worden verhaald.
Van der Burg e.a., 2011.
Feteris, 2005, p. 29.
Per 1 januari 1992 is de Bevoegdhedenwet waterschappen opgenomen in de Waterschapswet.
In de parlementaire stukken bij de Waterschapswet heb ik ook geen informatie gevonden over
hoe de keuze voor de heffingsmethode wordt gemaakt.
Kamerstukken II 1975/76, 13 960, nr. 3, p. 25.
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de praktijk soms behoefte is aan een werkwijze waarin de leges direct en op een eenvoudige en vormvrije wijze in rekening kunnen worden gebracht Dit is het geval bij relatief
eenvoudige handelingen en bij verzoeken waaraan direct gevolg kan worden gegeven
(bijvoorbeeld het verstrekken van exemplaren van stukken). Dit betreft vooral de factor
‘uitvoeringslasten voor de Belastingdienst. Voor het Wetterskip Fryslân is de behoefte om
een aanslagbiljet te ontvangen (bijvoorbeeld bij het verlenen van een ontheffing voor de
aanleg van bouw- en kunstwerken in en op waterstaatswerken) reden om juist wel te kiezen
voor een aanslagbelasting.32 Waarom die behoefte bestaat en wat die precies inhoudt, licht
het waterschap niet verder toe. Als laatste voorbeeld in dit verband wijs ik op de keuze
van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor een aanslagbelasting bij de
zuiveringsheffing. Dit vanwege de lagere perceptiekosten (oftewel: lagere uitvoeringslasten
voor de Belastingdienst) en de lagere administratieve lasten voor de belastingplichtige.33
Het hoogheemraadschap licht verder niet toe waaruit die lagere lasten precies bestaan en
waardoor die lager zijn dan bij een keuze voor een andere heffingsmethode.
Tussenanalyse initiële keuze heffingsmethoden bij decentrale belastingen
Decentrale belastingen zijn in vergelijking met rijksbelastingen in de regel minder ingewikkeld. Afgaande op wat in de memorie van toelichting van de Bevoegdhedenwet
waterschappen staat en wat Hofstra en Feteris stellen, zou bij deze belastingen vooral een
keuze voor een aangiftebelasting worden verwacht. In de praktijk wordt echter regelmatig
gekozen voor een aanslagbelasting of voor de heffing op andere wijze. Die keuze wordt
– net als bij rijksbelastingen – nauwelijks toegelicht. Hieruit komt opnieuw een beeld
naar voren van vooral intuïtief gemaakte keuzes. Uit het beperkt aantal toelichtingen dat
ik wel heb gevonden, klinkt vooral door dat de keuze moet leiden tot zo laag mogelijke
uitvoeringslasten (voor de desbetreffende gemeente of waterschap) en administratieve
lasten (voor de belastingplichtigen). Dat bij deze keuzes ook argumenten meespelen op
het vlak van de correctiemogelijkheden (voor de decentrale overheden) en rechtszekerheid
voor belastingplichtigen is mij niet gebleken.
6.3

Omzettingen van heffingsmethoden

6.3.1

Inleiding

In de vorige paragraaf ben ik ingegaan op de vraag op basis waarvan de heffingsmethode
worden gekozen bij invoering van een belasting. In deze paragraaf sta ik stil bij de vraag
hoe keuzes voor latere omzettingen worden gemaakt. Dit betreft dus een herziening van
de eerder gekozen heffingsmethoden. De reden om deze vraag apart te behandelen, is dat
in de eerste plaats dat het twee verschillende situaties betreft. Bij een latere omzetting
zal, en dat blijkt ook uit de literatuur, een explicietere afweging moet worden gemaakt
dan bij de initiële keuze. Daarbij zal tevens oog moeten zijn voor de voor- en nadelen van
die eerder gekozen heffingsmethode.

32
33

Wetterskip Fryslân, 2013, p. 5.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 2013, p. 24.
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In dit onderdeel richt ik me op de omzettingen van heffingsmethoden. Daarbij maak ik
onderscheid tussen omzettingen in Nederland (rijksbelastingen en decentrale belastingen)
en omzettingen in het buitenland. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, onderscheid ik een aantal deelvragen. Daarbij richt ik me op de opvattingen die er ten aanzien
van omzettingen van heffingsmethoden zijn in de Nederlandse fiscale vakliteratuur en
bij experts (paragraaf 6.3.2). Daarna onderzoek ik in paragraaf 6.3.3 de omzettingen die
plaats hebben gehad bij decentrale overheden en welke factoren daarbij relevant waren. In
paragraaf 6.3.4 richt ik me vervolgens op de omzettingen in het buitenland. De reden om
hier tevens naar het buitenland te kijken, is dat er bij Nederlandse rijksbelastingen tot nu
toe geen omzettingen zijn geweest. Factoren die daarbij een rol spelen kunnen zodoende
niet uit de parlementaire stukken worden afgeleid. Buiten de landsgrenzen zijn daar wel
voorbeelden van te vinden en de nodige wetenschappelijke publicaties over verschenen.
Het doel is om via onderzoek naar die buitenlandse omzettingen te achterhalen welke
factoren daarbij relevant zijn en wat de betekenis daarvan is voor de Nederlandse situatie.
6.3.2

Opvattingen ten aanzien van omzettingen van rijksbelastingen

Inleiding
Zoals ik reeds in hoofdstuk 1 schreef, is de inspecteursvereniging van mening dat heffingsmethoden van de inkomstenbelasting en/of de vennootschapsbelasting formeel
moeten worden omgezet van een aanslag- naar een aangiftebelasting. Daarvoor voert
ze verschillende redenen aan die ik hierna analyseer vanuit de vraag welke factoren
daaruit kunnen worden afgeleid. De opvattingen van de inspecteursvereniging hebben
geleid tot reacties van onder anderen Giele, Hofstra, Stevens en Feteris. Ook die reacties
onderwerp ik aan een nader onderzoek op zoek naar relevante factoren voor de keuze
van de heffingsmethoden. Als laatste ga ik na of en zo ja welke factoren zijn af te leiden
uit de door mij afgenomen expertinterviews.
Opvattingen van de inspecteursvereniging
De opvattingen waarom de wetgever er volgens de inspecteursvereniging goed aan zou
doen om over te gaan tot een omzetting van de heffingsmethode van de inkomsten- en
vennootschapsbelasting richten zich vooral op de verwachte voordelen voor de uitvoering
van de Belastingdienst. Ze wijst daarbij op de afwezigheid van het nieuwfeitvereiste bij een
aangiftebelasting, waardoor het gemakkelijker is om eventuele fouten achteraf te herstellen
(meer correctiemogelijkheden). Daarnaast hoeven er bij een aangiftebelasting onder
andere geen voorlopige en definitieve aanslagen te worden opgelegd. De werkprocessen
van de Belastingdienst kunnen naar de mening van de inspecteursvereniging daardoor
efficiënter worden ingericht.34 Of dat daadwerkelijk zo is, valt te bezien. Het opleggen
van aanslagen is in Nederland al voor het grootste deel geautomatiseerd, waardoor op
deze uitvoeringskosten relatief weinig kan worden bespaard. Dat laat onverlet dat het de
Belastingdienst een hoop werk scheelt als hij geen voorlopige en definitieve aanslagen
hoeft op te leggen. In dit verband wijs ik er nog op dat de staatssecretaris van Financiën

34

VHMF, 2012, p. 5 en 6.
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vooral investeren wil in het zogenoemde informatiegestuurd toezicht.35 Het beleidsmatige
streven daarbij is dat de Belastingdienst zoveel mogelijk in de actualiteit werkt. Toezicht
achteraf is arbeidsintensief en de Belastingdienst wil de inzet van dit instrument daarom
juist zoveel mogelijk beperken. Zie in dat verband mijn opmerking in paragraaf 4.2.4. De
opvattingen van de inspecteursvereniging lijken haaks op dit streven te staan. Ze wil de
menskracht die door een omzetting vrijkomt binnen de Belastingdienst, inzetten bij de
behandeling van fraudesignalen.36 Dit komt volgens mij neer op meer toezicht achteraf.
Opvattingen in de ﬁscale vakliteratuur
Ten aanzien van de omzettingen – en dan vooral de door de inspecteursvereniging geopperde
omzetting van aanslag- naar aangiftebelasting bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting – valt vooral op dat hier beduidend meer belangstelling voor bestaat dan voor de initiële
keuze van de heffingsmethoden. In 1966 wijst Giele erop dat het achteraf corrigeren van
fouten bij een aangiftebelasting gemakkelijker is dan bij een aanslagbelasting als gevolg
van het ontbreken van het vereiste van een nieuw feit. Dit betreft de factor ‘correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst’. Hij wijst er echter ook op dat een omzetting naar
een aangiftebelasting leidt tot minder rechtszekerheid voor een belastingplichtige.37 In
1990 stelt Hofstra zich op het standpunt dat, gelet op de door de inspecteursvereniging
beoogde doelen, eerst moet worden onderzocht of en in hoeverre er mogelijkheden
zijn voor aanpassing binnen ‘heffing bij wege van aanslag’ alvorens een omzetting naar
voldoening op aangifte te overwegen.38 Eveneens in 1990 gaat Stevens ervan uit dat een
stelsel van voldoening op aangifte veronderstelt dat belastingplichtigen zelf in staat zijn
om het bedrag van de verschuldigde belasting te berekenen. Ondanks alle technische
mogelijkheden en aangebrachte wetsvereenvoudigingen acht hij de belastingbetaler voor
de inkomstenbelasting daar op dat moment in het algemeen niet toe in staat. De wetgeving is in de ogen van Stevens te complex en de belastingplichtigen zijn niet deskundig
genoeg. Zoals ik eerder stelde, hebben deze argumenten betrekking op de behoefte aan
rechtszekerheid van belastingplichtigen. Om dit te compenseren, zal de Belastingdienst
de hulp bij aangifte naar zijn mening moeten intensiveren. Stevens is echter van mening
dat de Belastingdienst in dat geval de noodzakelijke werkzaamheden uiteindelijk zelf
sneller en beter (efficiency) kan uitvoeren, omdat de dienst daar beter voor is geëquipeerd.39
Feteris is van mening dat met de door de inspecteursvereniging bepleite omzetting naar
voldoening op aangifte een aantal voordelen samenhangen die vooral betrekking hebben
op de uitvoeringslasten en de correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst:
● Door het ontbreken van het nieuw-feitvereiste is het gemakkelijker om de toezichtwerkzaamheden (en daarmee de inzet van belastingdienstmedewerkers) beter te
spreiden, bijvoorbeeld door meerdere jaren ineens te controleren.
● Met het in kaart brengen en uitnodigen van degenen die naar de mening van de
Belastingdienst/inspecteur vermoedelijk belastingplichtig zijn (artikel 6 AWR), zal
35
36
37
38
39

Met behulp van (massale) data-analyses. In dat verband wijs ik op de verschillende risicomodellen
die bij de Belastingdienst worden ontwikkeld op het gebied van de omzetbelasting; Belastingdienst,
2016, 17e halfjaarsrapportage, p. 14.
VHMF, 2012, p. 5 en 6; en zie ook H.A.A.M. Rutten, 2013, p. 418 e.v.
Giele, 1966, p. 181-185.
Hofstra, 1990, p. 1045-1051; zie ook Bakker, 1965.
Stevens, 1990, p. 1053-1061.
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minder tijd gemoeid zijn als gevolg van de grotere eigen verantwoordelijkheid van
belastingplichtigen.
●● Een aangiftebelasting vergt minder administratieve handelingen van de Belastingdienst
dan een aanslagbelasting vanwege het niet hoeven opleggen van aanslagen.
Ten aanzien van andere voordelen die de inspecteursvereniging in haar rapport van
1995 voorziet (onder andere een liquiditeitsvoordeel en meer belastingbewustzijn bij de
belastingplichtige), is Feteris van mening dat die maar betrekkelijk klein zijn. Feteris licht
echter verder niet toe waarom hij dat vindt.40
Opvattingen van geïnterviewde experts
Visser en Poolen typeren eventuele aarzelingen die er bijvoorbeeld zijn bij een omzetting van
een aanslag- naar een aangiftebelasting vooral als een gevoelskwestie. Zij wijzen daarmee
op een mechanisme dat ook wel wordt aangeduid als zogenoemde padafhankelijkheid (path
dependency). Dit laatste is het menselijk proces waarbij gebeurtenissen of keuzes uit het
verleden invloed hebben op de loop van latere ontwikkelingen. Het resultaat daarvan kan
zijn dat bepaalde keuzemogelijkheden zelfs als moeilijk of uitgesloten worden ervaren.41
Daarmee hebben Visser en Poolen in mijn ogen een punt. Voor de initiële keuze van de
heffingsmethode blijkt namelijk nauwelijks belangstelling te zijn. Dat er ten aanzien van de
vraag of de heffingsmethode van de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting al dan niet
moet worden omgezet zoveel meer opvattingen zijn, is dan op zijn minst verwonderlijk.
De mens is echter niet altijd even consequent. Het is daarom in mijn ogen van belang om
bewust te zijn van het bestaan van dit mechanisme, om daarmee bedenkingen bij een
omzetting die enkel voortkomen uit een gevoel van ‘eens gekozen, blijft gekozen’, zo snel
mogelijk te kunnen herkennen. Hoewel het verleden niet moet worden veronachtzaamd,
is het uiteindelijk van belang om een zo rationeel mogelijke heroverweging te kunnen
maken waarin ook oog is voor gewijzigde omstandigheden.
Tussenanalyse omzettingen van rijksbelastingen
Dit deelonderzoek richtte zich op de opvattingen ten aanzien van omzettingen van rijksbelastingen. Daaruit komt naar voren dat de inspecteursvereniging een duidelijke voorkeur
heeft om de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting om te zetten van een
aanslag- naar een aangiftebelasting. Zij draagt daartoe vooral argumenten aan op het
vlak van de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst (het verbeteren van de efficiency)
en de correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst. Vanuit fiscale wetenschap richt de
aandacht zich vooral op de gevolgen van de door de inspecteursvereniging voorgestane
omzetting. Dat betreft het verschil in het moment waarop het toezicht plaatsvindt en wat
dat (mogelijk) betekent voor de Belastingdienst (efficiency). Tevens wordt gewezen op het
verschil in – opnieuw – correctiemogelijkheden tussen een aanslag- en een aangiftebelasting.
Ten slotte wordt geattendeerd op de gevolgen voor belasting- en inhoudingsplichtigen
(rechtszekerheid). Dit richt zich vooral op de vraag of sprake of zij over voldoende deskundigheid beschikken om zelf de belastingschuld vast te stellen, dan wel zich daarbij moeten
laten bijstaan door een fiscaal dienstverlener (met als gevolg: administratieve lasten). De
40
41

Feteris, 2005, p. 9-31.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Padafhankelijkheid; geraadpleegd op 1 oktober 2018.
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aandacht richt zich daarbij vooral op de inkomstenbelasting. Dat de vennootschapsbelasting
inmiddels een, voor fiscaal specialisten en dus zeker voor belastingplichtigen, zeer complexe
belasting is geworden met daardoor hoge administratieve lasten, lijkt daarbij naar mijn
mening ten onrechte uit het oog te worden verloren.
6.3.3

Omzettingen bij decentrale belastingen

Van omzettingen van decentrale belastingen heb ik in het kader van dit onderzoek twee
voorbeelden gevonden. De eerste omzetting betreft de hondenbelasting in de gemeente
Amsterdam. Vanaf 1998 is de heffingsmethode daarvan omgezet van heffing bij wege van
voldoening op aangifte (aangiftebelasting) naar heffing bij wege van aanslag (aanslagbelasting). De reden voor Amsterdam om in plaats van een aangiftebelasting te kiezen voor
een aanslagbelasting waren de hoge lasten voor het toezicht (hogere uitvoeringslasten
voor de gemeentelijke belastingdienst). De gemeente moest namelijk afwachten of de
hondenbezitters vrijwillig aangifte zouden doen en naar welk bedrag. Er achteraf op
toezien dat dit juist gebeurde, bracht de nodige kosten met zich mee. De omzetting naar
een aanslagbelasting heeft tot gevolg dat de gemeente nog slechts eenmalig registreert of
een inwoner een hond houdt. Op basis daarvan wordt jaarlijks automatisch een aanslag
hondenbelasting opgelegd totdat dit feit zich niet meer voordoet.42 Kenmerkend voor de
hondenbelasting is namelijk dat het een eenvoudig en repeterend belastbaar feit betreft
(het houden van een hond tot die doodgaat of van eigenaar wisselt).
Het tweede voorbeeld betreft de gemeente Bergen op Zoom waar de hondenbelasting
eveneens is omgezet van een aangifte- naar een aanslagbelasting. Hier vormden de
uitvoeringslasten voor de (gemeentelijke) Belastingdienst een belangrijke reden om
tot een omzetting over te gaan, maar wel op een andere manier dan bij de omzetting in
Amsterdam. Door in het vervolg dezelfde heffingsmethode te hanteren als bij de OZB,
afvalstoffenheffing en de rioolheffing, kon de gemeente namelijk de aanslagen van deze
verschillende belastingsoorten samenvoegen op één gecombineerd aanslagbiljet.43, 44
Tussenanalyse
Het aantal omzettingen op het niveau van de decentrale belastingen beperkt zich tot twee
gevonden voorbeelden, die ook nog eens alleen betrekking hebben op de hondenbelasting.
Daarbij valt op dat vooral de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst een belangrijke
reden is om de initiële keuze te herzien. De gemeente Amsterdam wilde de kosten verlagen
(voornamelijk personeelskosten) die gemoeid waren met het toezicht. De gemeente Bergen
op Zoom wilde de kosten verlagen die verband hielden met het opmaken en versturen van
meerdere afzonderlijke beschikkingen (papier, enveloppen, drukken, porti en dergelijke). Dit
maakt tegelijk duidelijk dat factor ‘uitvoeringskosten’ verschillende verschijningsvormen
42
43
44

http://amsterdam.sp.nl/nieuws/2008/01/de-kwaliteit-van-de-hondenpenning; geraadpleegd op
3 juli 2018.
Gemeente Bergen op Zoom, 2007, p. 36.
Op het niveau van de Nederlandse rijksbelastingen zou, ondanks het feit dat sprake is van
dezelfde heffingsmethoden, samenvoeging van bijvoorbeeld aanslagen vennootschapsbelasting
en inkomstenbelasting niet mogelijk zijn vanwege alleen al het feit dat sprake is van verschillende
belastingplichtigen.
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kent. Behalve de reeds hierboven genoemde kosten, betreft dit – zoals bij de rijksbelastingen naar voren is gekomen – kosten voor bijvoorbeeld automatiseringssystemen,
dienstverlening, opleiding et cetera. Gesteld kan worden dat ‘uitvoeringslasten voor de
Belastingdienst’ een ruim begrip is. Bovenstaande voorbeelden maken verder duidelijk
dat op het niveau van de gemeentelijk belastingen vooral sprake is van omzettingen
van aangifte- naar aanslagbelastingen. Ten aanzien van de rijksbelastingen wordt er
daarentegen vooral gesproken over de omzetting van aanslag- naar aangiftebelastingen.
Er is hier sprake van een soort tegengestelde bewegingen. Daarbij valt vooral op dat een
keuze voor een aanslagbelasting, anders dan wat vrij algemeen wordt aangenomen, niet
per definitie tot meer uitvoeringslasten voor de gemeentelijke belastingdienst leidt. Het
laat bovendien zien dat bij deze keuze vooral doelmatigheid (oftewel uitvoeringslasten
en administratieve lasten) een belangrijk aspect is in de te maken afwegingen in plaats
van het minder duidelijke begrip ‘verantwoordelijkheid’.
Het deelonderzoek levert voor de rest weinig nieuwe informatie op over de factoren die
relevant zijn bij een omzetting. Om die reden heb ik tevens een deelonderzoek uitgevoerd
naar omzettingen op het niveau van rijksbelastingen die plaatsvonden in het buitenland.
De uitkomsten van dat onderzoek bespreek ik in de volgende paragraaf.
6.3.4

Omzettingen in het buitenland

Onderzoeksopzet
In deze paragraaf ga ik na wat de belangrijkste factoren zijn bij omzettingen in het buitenland. Dit is alleen vast te stellen door deze stuk voor stuk aan een nader onderzoek
te onderwerpen. Daarvoor heb ik de volgende zes landen geselecteerd (in alfabetische
volgorde): Australië, Bangladesh, Japan, Maleisië, Pakistan en het Verenigd Koninkrijk,
omdat daarover de meeste informatie te vinden is. Dat onderzoek heb ik uitgebreid met
het Vlaams Gewest.45 De reden om dat te doen, is dat daar in 2014 een omzetting heeft
plaatsgevonden. Sinds de invoering van de “Vlaamse Codex Fiscaliteit” (afgekort VCF) wordt
voor alle belastingen46 aldaar de techniek van ‘direct/administrative assessment’ toegepast.
Uitvoeringslasten voor de Belastingdienst
Uit een eerste globale inventarisatie van de literatuur komt naar voren dat er een internationale tendens is om de heffingstechniek van belastingen vergelijkbaar met de Nederlandse
inkomsten- en/of vennootschapsbelasting, om te zetten naar wat vrij algemeen wordt
45

46

België is een federale staat die naast drie gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap, Franse
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap) ook uit drie gewesten bestaat (Vlaams Gewest,
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De gewesten zijn bevoegd voor zogenoemde plaatsgebonden aangelegenheden, zoals ruimtelijke ordening en stedenbouw, economie,
werkgelegenheid, landbouw, vervoer (gedeeltelijk). Zaken die direct te maken hebben met de
inwoners, de zogenoemde persoonsgebonden aangelegenheden, (bijvoorbeeld onderwijs en
cultuur), vallen onder de bevoegdheid van de gemeenschappen.
Op dit moment zijn dat: de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting, de belasting op de
inverkeerstelling, de verkrottingsheffing woningen en gebouwen, de leegstandsheffing op
bedrijfsruimten, de erfbelasting, de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het
recht op hypotheekvestiging, de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische
ontspanningstoestellen.
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aangeduid als ‘self-assessment. Twee belangrijke redenen voor landen om over te gaan tot
een dergelijke omzetting is een streven naar zo laag mogelijke uitvoeringslasten voor de
Belastingdienst (meer efficiency) en het intensiveren van het toezicht (verbeteren van de
correctiemogelijkheden).47, 48 Hieronder behandel ik eerst het punt van de uitvoeringslasten,
daarna stap ik over naar de correctiemogelijkheden.
Doordat bij ‘self-assessment’ in de regel geen aanslagen hoeven te worden opgelegd, is het
logistieke proces eenvoudiger.49 Door de omzetting kan een besparing worden behaald op
het niet meer hoeven te printen en versturen van die aanslagen.50 Vooral in landen waar
dit voor een groot deel handmatig plaatsvindt of plaatsvond, kan met de omzetting naar
‘self-assessment’ veel worden bespaard op mensen en middelen. Een voorbeeld hiervan
betreft Maleisië. In 1999 was bijna 60% procent van het personeel van de Maleisische
belastingdienst (IRB) werkzaam bij het onderdeel dat aanslagen oplegde. Toch was dat
aantal niet voldoende om bij alle ingediende aangiften (1,8 miljoen) een aanslag op te
leggen (1,6 miljoen).51 Daar kwam bij dat het aantal belastingplichtigen als gevolg van de
economische groei steeds verder toenam.52 Voor het werk dat dit met zich meebracht, kon
de IRB echter geen extra personeel aannemen. Dit leidde tot een steeds groter tekort aan
personeel en daardoor een voortdurende achterstand in de uit te voeren werkzaamheden
(het opleggen van aanslagen) en een inefficiënte service aan de belastingplichtigen. Om
dit te keren, besloot de Maleisische regering over te gaan tot een grote belastinghervorming, waaronder de invoering van een andere heffingsmethode: ‘self-assessment’.53 Het
vorenstaande laat in de eerste plaats zien dat (externe) omstandigheden kunnen wijzigen
en op een gegeven moment kunnen nopen tot een heroverweging van de eerder gekozen
heffingsmethode. Daarnaast streefde men met de omzetting het laten verdwijnen van
bepaalde werkzaamheden (vooral het berekenen van het verschuldigde bedrag en het
opmaken van aanslagbiljetten) na. De vrijgekomen mankracht en middelen (verlaging
van de uitvoeringslasten) werden ingezet vervolgens in het toezicht (meer correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst).54 De keerzijde hiervan is wel dat de administratieve
lasten voor de belastingplichtigen in Maleisië zijn toegenomen. Een belangrijk deel hiervan

47
48

49
50
51
52
53
54

OECD, 2013, p. 303.
Zie Loo, McKerchar & Hansford, 2005, p. 669-710. Zij stellen dat een omzetting naar ‘self-assessment’
tot doel heeft:
● het eerder innen van belastingschulden;
● een gerichtere manier om toezicht uit te oefenen;
● een reductie van het aantal bezwaarschriften.
Zie in vergelijkbare zin Poolen (bijlage 2) over het logistieke proces van aangiftebelasting in
vergelijking met dat van aanslagbelastingen.
Lymer & Oats, 2010, p. 19.
Ter vergelijking: in Nederland werden in 1999 jaar zo’n 7 miljoen aanslagen inkomsten- en
vennootschapsbelasting opgelegd (voor een belangrijk deel gebeurde dat geautomatiseerd).
Beheersverslag Belastingdienst 2000, p. 24.
Informatie over het feitelijk aantal belastingplichtigen in Maleisië heb ik niet kunnen achterhalen.
Jaidi, Noordin & Kassim, 2013, p. 56-65.
Zie in dat verband ook James et al., 2001, p. 163. Zij wijzen erop dat bij een keuze tussen verschillende
heffingstechnieken er een afweging moet worden gemaakt tussen enerzijds een hogere mate
van nauwkeurigheid en hogere uitvoeringskosten tegenover anderzijds een minder nauwkeurige
maar wel goedkopere heffingstechniek.
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betreft lasten die verband houden met de inhuur van professionele hulp in de vorm van
belastingadviseurs.55, 56
De (verlaging van de) uitvoeringslasten voor de Belastingdienst blijkt ook in Australië een
belangrijke reden te zijn geweest om over te gaan tot een omzetting. McKerchar en Hansford
stellen dat via de omzetting naar ‘self-assessment’ lasten van de Australian Taxation Office
(ATO) zijn verschoven naar de belastingplichtigen.57 Oftewel: door een verhoging van
de administratieve lasten voor de belastingplichtigen te accepteren, wordt het mogelijk
om bij de Belastingdienst personeel anders in te zetten (bijvoorbeeld meer toezicht) en
overbodig personeel te ontslaan. Evenals in Maleisië zijn namelijk de administratieve
lasten van de Australische belastingplichtigen toegenomen. Vos en Mihail wijzen erop dat
belastingplichtigen als gevolg van de invoering van ‘self-assessment’ – in combinatie met
de toegenomen complexiteit van de belastingwetgeving – steeds meer zijn aangewezen op
de hulp van professionals.58 Zij kunnen die hulp ontvangen van zogenoemde tax agents59 of
van belastingadviseurs.60 Marshall, Smith en Armstrong stellen dat 72% van de Australische
belastingbetalers in 1992 professionele hulp inwon bij het invullen van de belastingaangifte,
terwijl dit in 1980 (voor de omzetting naar ‘self-assessment’) nog maar 20% was.61
De laatste omzetting die ik in dit verband behandel, betreft die in het Vlaams Gewest.
Daar werden geregionaliseerde registratie- en successierechten enkele jaren omgezet van
zogenoemde contantbelastingen naar kohierbelastingen. Waar bijvoorbeeld de registratie
eerst afhankelijk was van de voorafgaande betaling van een belasting, is dat onder de
Vlaamse Codex Fiscaliteit gewijzigd. De betaling van de belasting is daarin afhankelijk
gemaakt van de registratie en de daarop volgende inkohiering.62 In internationale termen
uitgedrukt, komt dit neer op een omzetting van ‘self-assessment’ naar een vorm van ‘direct/
administrative assessment’. Dit mag opvallend worden genoemd, omdat het afwijkt van de
55
56

57
58
59
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61
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Mansor, Saad & Ibrahim, 2004, p. 11.
In Nederland is de fiscale wet- en regelgeving complex waardoor kleine ondernemers de hulp nodig
hebben van intermediairs. Dit betreft vooral hulp bij het doen van de aangiften Loonbelasting,
Vennootschapsbelasting en de verplichtingen uit de Wet op de Jaarrekening. Het ministerie van
Financiën, waaronder de Belastingdienst, is daardoor verantwoordelijk voor 60% van de structurele
regeldruk van kleine ondernemers. Panteia, 2014, p. 31.
Loo, McKerchar &. Hansford, 2005, p 693.
Vos & Mihail, 2006.
Nederland kent dit beroep niet. Tax agents zijn in de regel lager opgeleid dan belastingadviseurs en
daardoor ook goedkoper. In de Verenigde Staten zijn de zogenoemde tax preparers vergelijkbaar
met deze tax agents. Zie bijvoorbeeld: https://www.imf.org/external/pubs/nft/1998/tlaw/eng/
ch5.pdf.
Het gebruik van tax agents raakt aan de vraag in hoeverre belastingplichtigen zijn genoodzaakt
om zich bij te laten staan door professionals om aan hun verplichtingen te voldoen. In Nederland
heeft de overheid een belangrijke ondersteunende taak. Dit geldt vooral naar burgers toe. Zo wordt
pro-actieve rechtshulp (algemene voorlichting en informatie over het positieve (belasting)recht
in de meest uitgebreide zin) tot de taak van de Belastingdienst gerekend. Daarnaast verleent de
Belastingdienst in bepaalde gevallen ook zogenoemde diagnostieke rechtshulp in de vorm van
HUBA.
Marshall, Smith & Armstrong, 1997, p. 9; zie ook Marshall et al., 1998, p. 1265 en 1266. Op
het toegenomen gebruik van zogenoemde tax practitioners, als gevolg van de invoering van
self-assessment in combinatie met complexe wetgeving en hogere boetes, wijzen ook Doyle et
al., 2009, p. 177.
Peeters & Smet, 2015, p. 12 en 13.
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in de literatuur veronderstelde internationale tendens om juist steeds meer over te gaan naar
‘self-assessment’ in plaats van ‘direct/administrative assessment’. De belangrijkste reden
om te besluiten tot deze omzetting was het uniformeren van processen. Door het gebruik
van één heffingstechniek hoeft de Vlaamse Belastingdienst Vlabel slechts één proces in te
richten.63 Dit beperkt de uitvoeringslasten van deze organisatie en is daardoor efficiënter.
Het onderscheid tussen zogenoemde kohierbelastingen en contantbelastingen vraagt
om nadere uitleg. Een kohierbelasting is een belasting die bij wijze van kohier wordt
ingevorderd. Het (uittreksel uit het) kohier fungeert in dat geval daarbij als titel om tot
inning van de desbetreffende belasting over te kunnen gaan.64 Een contantbelasting wordt
daarentegen ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs.65 Daarbij zal al snel een
parallel worden getrokken met de Nederlandse aanslag- en aangiftebelastingen. Om vast
te kunnen stellen of inderdaad sprake is van onderlinge vergelijkbaarheid, ga ik hieronder
kort na in hoeverre de Belgische kohierbelasting vergelijkbaar is met de Nederlandse
aanslagbelasting.
Alle belastingplichtigen voor de inkomstenbelastingen in België, deze bestaan uit de
personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de
rechtspersonenbelasting66, zijn verplicht om ieder jaar een aangifte in te dienen binnen
de op de aangifte gestelde termijn.67, 68, 69 Het zogenoemde vestigen van een belasting
(vergelijkbaar met wat in Nederland wordt aangeduid als het vaststellen van de aanslag)
gebeurt via zogenoemde inkohiering. De kohieren bevatten het bedrag van de hoofdsom,
bepaalde opcentiemen en verhogingen en boeten. Zij worden opgemaakt en uitvoerbaar
verklaard.70 Aan de belastingplichtige wordt vervolgens een uittrekstel van die kohieren
toegezonden in de vorm van een aanslagbiljet.71 Door de inkohiering krijgt de ontvanger
een uitvoerbare titel om tot invordering over te gaan. De belastingdienst (in België veelal
aangeduid als ‘de Administratie’) formaliseert, in beginsel met behulp van een door de
belastingplichtige ingediende aangifte, de belastingschuld van diezelfde belastingplichtige.
Het uitgangspunt is dat de aangifte juist is, maar de Administratie heeft het recht de aangifte
te onderzoeken en de aanslag te vestigen op verbeterde cijfers.72 De belastingplichtige moet
hiervan vooraf wel in kennis worden gesteld en hem de gelegenheid worden geboden
om nog eventuele opmerkingen te maken. Dit gebeurt door middel van een zogenoemd
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Vlaams Parlement, stuk 114 (2014-2015) – nr. 1, p. 7; zie ook Van Geel, 2015.
Delanote, 2010, p. 277 en 278.
Couturier, Peeters, Plets, 2012, p. 1202.
Artikel 1, § 1, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Artikel 305, lid 1, en artikel 308, § 1, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Belastingplichtigen die geen aangifteformulier hebben ontvangen, moeten zij uiterlijk op 1
juni van het aanslagjaar bij de belastingdienst waaronder zij ressorteren een aangifteformulier
aanvragen (artikel 308, § 3, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
De Belgische inkomstenbelasting kent aanslagjaren. Het inkomen van een bepaald belastbaar
tijdperk wordt aangeslagen in het jaar dat erop volgt. Het inkomstenjaar 2018 is dus gelijk aan
het aanslagjaar 2019. Het aanslagjaar is bepalend voor de toepasselijke wetgeving.
Artikel 298, § 1, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Anders dan in Nederland is niet de datum van het aanslagbiljet bepalend voor de vraag of een
de heffing binnen de wettelijke termijn plaatsvond, maar de datum waarop de datum van
uitvoerbaarverklaring van het kohier. Zie Couturier, Peeters, Plets, 2012, p. 666.
Couturier, Peeters, Plets, 2012, p. 672.
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bericht van wijziging.73 Als de aangifte geldig is (tijdig ingediend en ze voldoet aan alle
vormvoorschriften) dan moet de aanslag in principe uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt
op het aanslagjaar74 worden gevestigd.75 Er bestaat ook een verlengde aanslagtermijn van
drie jaren (artikel 354 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).76 Deze aanslagtermijn
is van toepassing in de volgende gevallen:
●● als de belastingplichtige niet of niet-tijdig aangifte heeft gedaan;
●● als de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting over de belastbare inkomsten
en de andere gegevens die zijn vermeld in de aangifte.
Zelfs als de Administratie al een aanslag heeft gevestigd overeenkomstig de gegevens van
de aangifte, verhindert dat niet dat de Administratie alsnog – mits binnen de wettelijke
termijn van zeven jaar77, – een zogenoemde aanvullende aanslag kan vestigen als de materieel verschuldigde belasting hoger blijkt.78 Uit het bovenstaande komt naar voren dat de
Belgische kohierbelasting veel overeenkomsten kent met de Nederlandse aanslagbelasting.
Een belangrijk verschil is echter dat voor navordering in België geen nieuw feit is vereist.
De correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst zullen daardoor groter zijn dan in
Nederland.79 Het maakt daarmee tegelijk inzichtelijk dat er heffingstechnieken bestaan
die – uitgedrukt in Nederlandse begrippen – een aanslagbelasting zijn, maar tegelijkertijd
overeenkomsten vertonen met een aangiftebelasting.
Correctiemogelijkheden
Een factor die met enige regelmaat wordt genoemd, is die van de verbetering van de
correctiemogelijkheden (waaronder meer flexibiliteit in de planning van controles; een
aspect van doelmatigheid) voor de Belastingdienst. Zo stellen Lymer en Oats dat door
de omzetting naar ‘self-assessment’80 in het Verenigd Koninkrijk bepaalde taken zijn
verschoven van de Britse belastingdienst (HMRC81) naar de belastingplichtigen. Als gevolg
hiervan kan HMRC meer capaciteit inzetten op het toezicht op aangiften.82 Dit geldt ook

73
74
75
76

77
78

79
80
81
82

Artikel 346, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Het inkomen van een bepaald tijdvak wordt aangeslagen in het jaar dat erop volgt; het zogenoemde
aanslagjaar.
Artikel 359, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
De driejarige aanslagtermijn wordt verlengd met vier jaar verlengd (en wordt daarmee in totaal
zeven jaar) als de belastingplichtige geen, een niet-tijdige of onjuiste aangifte heeft ingediend
waarbij sprake is van het plegen van fraude. Zie artikel 354, lid 2, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Behalve een niet-aangegeven inkomensbestanddeel kan de Administratie via een aanvullende
aanslag ook een materiële vergissing herstellen (Hof van Cassatie, 3 november 2000, FJF 2001/21,
2001/108, Rb. Bergen, 6 november 2001, Fisc. 2001, 824/9).
Vergelijk in dit verband het uitgangspunt dat Scheltens voor navorderingen formuleert: “Uit
het beginsel dat de belastingschuld uit de wet voortvloeit, zou behoren te volgen, dat bij te lage
aanslag (of te hoge vermindering na bezwaar) onbeperkt een aanvullende aanslag voor het tekort
mogelijk zou moeten zijn. Scheltens,1970, p. 18.
Zie ook Van Brunschot, 1981; en Van den Bossele & Van Amsterdam, 2007.
Voor particulieren in 1996 en voor ondernemers in 1999.
Her Majesty’s Revenue and Customs.
Lymer & Oats, 2010, p. 19.
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voor Australië. D'Ascenzo83 stelt dat de Australian Taxation Office (ATO) door de invoering van ‘self-assessment’ diepgaander toezicht achteraf (zogenoemde post-assessment
activiteiten) kan uitvoeren.84, 85 Een voorwaarde voor de invoering van ‘self-assessment’
is volgens D’Ascenzo overigens wel dat een belastingdienst de belastingplichtigen duidelijk en consequent informeert. Dit met als doel dat de belastingplichtigen erop kunnen
vertrouwen dat zij hun rechten kennen en hun verplichtingen juist en volledig kunnen
nakomen. Indien dat niet het geval is, tast dat de rechtszekerheid van de belastingplichtige
aan.86 Dit standpunt vertoont gelijkenis met de opvattingen van onder andere Hofstra en
Feteris ten aanzien van een omzetting van een aanslag- naar een aangiftebelasting (zie
paragraaf 6.2.2). Verder stellen zij dat belastingplichtigen in dat geval zelf in voldoende
mate in staat moeten zijn om hun belastingschuld vast te stellen. De opvattingen van de uit
Australië afkomstige D’Ascenzo kunnen in mijn ogen worden gezien als een soort ‘lessons
learned’ op basis van manier waarop de omzetting van de Australische inkomstenbelasting
naar ‘self-assessment’ in 1986 is verlopen. Dit ging in eerste instantie gepaard met een
nieuw en zwaarder boeteregime (zoals een boete van in beginsel 200 procent, waarbij
vervolgens kwijtschelding plaatsvond naar een niveau dat de ATO passend achtte), een
nieuw stelsel van hogere rentes (ca. 14% per jaar) en de invoering van een periode van 6
jaar waarbinnen aangiften konden worden herzien/gecorrigeerd.87 Dit heeft geleid tot de
hiervoor besproken inhuur van adviseurs en de verhoging van de administratieve lasten
voor de belastingplichtigen. Doordat de ingewikkeldheid van de wetgeving in de loop van
de jaren steeds verder toenam, waren belastingplichtigen steeds minder goed in staat
om zelf de omvang van hun belastingschuld vast te stellen.88 Dit leidde tot steeds meer
(rechts)onzekerheid. Om dat te verbeteren heeft de Australische regering door de jaren
heen verschillende wijzigingen door gevoerd zoals:
● de ‘Taxation Laws Amendment (Self Assessment) Act 1992’ die onder andere de periode
verlengde (naar vier jaar) waarin belastingplichtigen bezwaar konden maken tegen de
naheffingsaanslag, een nieuw boeteregime invoerde voor te weinig aangegeven inkomstenbelasting en een nieuw systeem voor belastingrente, gebaseerd op marktrentes,
voor te weinig en te late betalingen;
● de ‘Taxation Laws Amendment Act (No.3) 2001’ verlaagde de rentetarieven voor te
weinig en te late betalingen;

83

84

85
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87
88

Op dat moment was hij ATO’s ‘Second Commissioner of Taxation’. De algemene verantwoordelijkheid voor de ATO ligt bij de Commissioner of Taxation. In Nederland is dat vergelijkbaar
met de Directeur-Generaal Belastingdienst. De ATO is opgedeeld in drie onderdelen die worden
aangestuurd door drie zogenoemde Second Commissioners. Deze onderdelen kennen weer
subonderdelen die worden geleid door onder andere zogenoemde First Assistent Commissioners
en Deputy Commissioners. Zie: https://www.ato.gov.au/About-ATO/About-us/Who-we-are/
Organisational-chart/; geraadpleegd op 3 juli 2018.
Een begin van wat in de Nederlandse situatie wordt aangeduid als handhavingsregie. Dit is het
met behulp van data-analyses leggen van verbanden tussen diverse soorten informatie over
belastingplichtigen, signalen en financiële belangen en het op basis daarvan kiezen van het
bijbehorende handhavingsinstrument.
D'Ascenzo, 2000.
D’Ascenzo, 2018, p. 243.
Torgler & Murphy, 2004.
Vos & Mihail, 2006, p. 4; Zie ook Okello, 2014, p. 18, Harmer, 1990, p. 5 en Australian Government,
Inspector-General of Taxation, 2014, p. 7.
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●● de implementatie van de ‘2004 Report on Aspects of Income Tax Self-Assessment’ in
2005 leidde tot een beperking van de termijnen waarbinnen de ATO over kon gaan
tot het aanbrengen van correcties, tot een verlaging van renten en boeten in het geval
van vergissingen.89
Ook zijn er verschillende initiatieven gestart om de wetgeving weer te vereenvoudigen.90
Bij de omzettingen in Pakistan (1979) en Bangladesh (1981) was het verbeteren van de
correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst een belangrijke factor om over te gaan tot
een omzetting. De achtergrond is echter wel een heel andere dan bijvoorbeeld in het Verenigd
Koninkrijk, Australië en veel andere westerse landen. Vóór de omzetting werden in Pakistan
en Bangladesch de aangiften namelijk in het bijzijn van een belastingambtenaar ter plekke
ingevuld en beoordeeld.91 Door deze vorm van aanslagregeling konden belastingplichtigen
en belastingambtenaren onder één hoedje spelen.92 Om deze vorm van corruptie tegen te
gaan en de rechtsgelijkheid te verbeteren, gingen deze landen over tot ‘self-assessment’ om
daarmee de correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst te vergroten.93 Belastingplichtigen moeten in het vervolg zelf hun belastingschuld formaliseren en vervolgens centraal
wordt bepaald welke aangiften de Belastingdienst aan toezicht achteraf onderwerpt.94 Ik
heb geen informatie gevonden over hoe dat in de praktijk plaatsvindt.
Tussenanalyse omzettingen in het buitenland
In het buitenland blijken vier factoren van invloed zijn op de keuze voor een latere omzetting
van de toegepaste heffingstechniek. Dat zijn in de eerste plaats de uitvoeringslasten voor
de Belastingdienst en de correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst. Uit verschillende
onderzochte omzettingen komt naar voren dat deze vaak plaatsvinden met als doel de
89
90
91

92
93

94

Okello, 2014, p. 18.
James & Wallschutzky, 1997, p. 446 en p. 455.
Deze wijze van heffen, vertoont verschillende gelijkenissen. De eerste is die met de situatie in
de 19e eeuw in Nederland. Destijds hielp de ontvanger belastingplichtigen thuis bij het invullen
van hun aangiften (zie paragraaf 2.3.1). Een andere vergelijking die kan worden gemaakt, is die
met de situatie in Nederlands-Indië aan het eind van de 19e eeuw. Inspecteurs moesten voor
het heffen van de personele belasting aldaar, langs de deuren om aan de hand van vastgestelde
standaarden de waarde van huizen en meubilair vast te stellen (zie: Manse, Arendsen & Klever,
2018, paragraaf 3).Verder is er een overeenkomst met Nederlandse HUBA. En ten slotte is er
een parallel met de proef waar de Nederlandse Belastingdienst in 2013 mee is gestart voor het
zogenoemde heffen op locatie. Dit houdt in dat een medewerker van de dienst langsgaat bij
een fiscaal adviseur met aangiftes van zijn cliënten die in het proces van de geautomatiseerde
aanslagregeling zijn uitgeworpen. Het doel is vragen beantwoord te krijgen, met als doel de
aanslag vervolgens zo snel mogelijk vast te kunnen stellen. Zie: https://www.rendement.nl/
nieuws/id12487-hollen-met-de-belastingdienst.html.
Gray, 1989, p. 34-35 en zie ook Sarker, 2003, p. 171.
Hoewel corruptie in de Nederlandse situatie weinig voorkomt, waarschuwt de commissie
Stevens in het kader van Horizontaal Toezicht wel op het risico van het verlies van een objectieve
oordeelsvorming bij het aangaan van een vertrouwensrelatie tussen onderneming en Belastingdienst; zogenoemde ‘verkleving’. Door een niet-zakelijke band neemt de kans op corruptie toe.
Door bijvoorbeeld een roulatiesysteem van medewerkers of kwaliteitstoetsing van dossiers of
functiescheiding kan dit worden voorkomen. Zie: Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst,
2012, p. 48 en 51. Zie in dit verband ook: Gribnau, 2013, p. 212.
Khan, 2006, p. 43 en zie ook HSBC, https://globalconnections.hsbc.com/global/en/tools-data/
country-guides/bd/tax-system.
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efficiency van de belastingdienst aldaar te verhogen. Door het wegvallen van bepaalde
handelingen (zoals het vaststellen van aanslagen en opmaken van aanslagbiljetten) kan
mankracht vrij worden gespeeld die vervolgens wordt ingezet om het toezicht achteraf bij
‘self-assessment’ te intensiveren zodat meer correcties kunnen worden aangebracht. Dit
komt overeen met de argumenten die de inspecteursvereniging gebruikt in haar pleidooi
voor een omzetting van de Nederlandse aanslag- naar aangiftebelastingen. De omzettingen
in Maleisië en Australië leren wel dat belastingplichtige kunnen worden geconfronteerd
met een toename van de administratieve lasten. Bepaalde werkzaamheden die in het
verleden door de belastingdienst werden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld het berekenen
van het verschuldigde bedrag), moeten zij sinds de omzetting zelf doen of daar iemand
voor inhuren. Dit komt neer op een verschuiving van kosten van de Belastingdienst naar
belastingplichtigen (zie ook paragraaf 1.4 hiervoor).95 In de onderzochte landen lijkt dit
echter een geaccepteerd gevolg te zijn dat ondergeschikt is aan het uiteindelijke doel om
de uitvoeringslasten van de Belastingdienst te verlagen en de correctiemogelijkheden van
de Belastingdienst te vergroten. De omzetting in Australië leert ten slotte dat de behoefte
aan rechtszekerheid van belastingplichtigen niet moet worden veronachtzaamd. Achteraf
beschouwd, was de omzetting aldaar op dat vlak te ruw. Om die reden zijn er in Australië
in de jaren erna verschillende wetsaanpassingen geweest met als doel de gevolgen van
die omzetting te mitigeren en tegemoet te komen aan de behoefte van belastingplichtigen
aan meer rechtszekerheid.
6.4

De vier factoren en hun impact

In het kader van dit proefschrift heb ik verschillende deelonderzoeken uitgevoerd. Daaruit
leid ik af dat vier factoren van invloed zijn op de keuze voor een heffingsmethode. Dit
betreft zowel de initiële keuze als de keuze voor een latere omzetting. Die vier factoren zijn:
● Uitvoeringslasten voor de Belastingdienst
● Correctiemogelijkheden (ten behoeve van de rechtsgelijkheid) voor de Belastingdienst
● Administratieve lasten voor de belastingplichtigen
● Behoefte aan rechtszekerheid voor belastingplichtigen
Op zichzelf beschouwd, zijn vier factoren niet veel. Dat zou de indruk kunnen wekken
dat het kiezen van een heffingsmethode een eenvoudige aangelegenheid is. Die indruk
is echter niet juist. Het begint er al mee dat bij een keuze alle vier de factoren moeten
worden betrokken en tegen elkaar moeten worden afgewogen. Wat daar de resultante
van is, laat zich op voorhand niet voorspellen. Het betreft namelijk een beleidspolitieke
beslissing waarbij telkens verschillende gewichten kunnen worden toegekend aan de vier
afzonderlijke factoren. Bovendien blijkt dat elke factor verschillende verschijningsvormen
kent. Dat laatste zal ik toelichten aan de hand van een aantal voorbeelden, waar ik in dit
verband verder geen waardeoordeel over uitspreek in de zin van dat de een belangrijker

95

In de literatuur over buitenlandse omzettingen lijkt dit een geaccepteerd gevolg. Mogelijk is dit
een gevolg van het feit dat in die literatuur vaak reeds doorgevoerde omzettingen behandelt,
waardoor leveren van kritiek op dit punt als een soort gepasseerd station wordt ervaren.
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zou zijn dan de ander en dat daarom meer gewicht aan moet worden toegekend96, zoals
die uit de deelonderzoeken naar voren zijn gekomen.
●● De factor Uitvoeringslasten voor de Belastingdienst is op verschillende manieren tot
uitdrukking gekomen in het kader van de keuze (waaronder omzettingen) van heffingsmethoden (zie de paragrafen 2.3.1, 2.5, 4.2.3, 4.3, 4.4 en 4.5). Zonder uitputtend te willen
zijn, betreft dit: minder personeelskosten voor het toezicht door de Belastingdienst,
lagere lasten als meerdere belastingjaren ineens kunnen worden gecontroleerd, hogere
lasten als gevolg van bezwaarprocedures, hogere lasten die verband houden met het
moeten opmaken van verschillende aanslagbiljetten, lasten die verband houden met
het moeten opleggen van voorlopige aanslagen, besparing op personeelskosten door
werkzaamheden te automatiseren en kosten voor ICT.
●● De factor Correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst (zie de paragrafen 3.2.2, 4.2.4
en 4.3) betrof onder andere: het versoepelen of zelfs willen laten vervallen van het
nieuwfeitvereiste, het tegengaan van corruptie (Pakistan en Bangladesh), het opleggen
van de verplichting aan belastingplichtigen om de Belastingdienst actief te informeren
over fouten in de aangifte.
●● De factor Administratieve lasten voor belastingplichtigen is onder andere tot uitdrukking
gekomen in het kader van: het horizontaal toezicht (het moeten inrichten van een tax
control framework), de lasten die verband houden met het actief moeten informeren
van de Belastingdienst in geval van geconstateerde fouten in de aangifte, de inhuur
van professionele hulp om ondersteuning te bieden bij het invullen van aangiften. Ik
verwijs hiervoor naar de paragrafen 2.3.1, 3.4.2, 4.2.3, 4.4 en 4.5.
●● De Behoefte aan rechtszekerheid van belastingplichtigen ziet onder andere op het vertrouwen dat belastingplichtigen ontlenen aan een aanslag waar niet zomaar op terug kan
worden gekomen, het vertrouwen dat belastingplichtigen ontlenen aan de juistheid van
de gegevens die de Belastingdienst vooraf invult in de aangifte inkomstenbelasting, het
rechtstreekse verband met de ingewikkeldheid van de belastingwetgeving (naarmate die
ingewikkelder wordt, worden belastingplichtigen onzekerder en neemt hun behoefte
aan ondersteuning (door de Belastingdienst dan wel via de inhuur van professionele
hulp) toe). Ik verwijs hiervoor naar de paragrafen 3.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.4 en 4.5.
Uit het bovenstaande komt ook naar voren dat factoren elkaar kunnen versterken: het
vooraf in vullen van aangiften heeft bijvoorbeeld zowel een positief effect op de behoefte aan rechtszekerheid van belastingplichtigen als op de uitvoeringslasten van de
Belastingdienst (vooral minder toezicht achteraf) en de actieve informatieplicht van
artikel 10a AWR leidt tot meer correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst en meer
rechtsgelijkheid tussen belastingplichtigen, terwijl het tegelijkertijd ook een positief
effect heeft op de uitvoeringslasten van de Belastingdienst (opnieuw minder toezicht
achteraf). In voorkomende gevallen kunnen de factoren echter ook tegengesteld op elkaar
inwerken. Een voorbeeld hiervan vormt horizontaal toezicht dat enerzijds een positief
effect heeft op de rechtszekerheid van belastingplichtigen en de uitvoeringslasten van de
96

Het doel is namelijk om de naar voren gebrachte argumenten te herleiden tot factoren die relevant
zijn bij het maken van keuzes rondom de heffingsmethoden. Het daarover uitspreken van een
waardeoordeel veronderstelt bovendien een bepaalde norm waarbij vaststaat welk gewicht moet
worden toegekend aan de verschillende factoren en de daarmee verband houdende argumenten.
Die norm zal echter nog moeten worden ontwikkeld (zie paragraaf 6.5).
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Belastingdienst. Daar staat tegenover dat belastingplichtigen een tax control framework
moeten hebben wat de nodige administratieve lasten met zich meebrengt. Ten slotte wijs
ik nog op ervaringen in het buitenland, vooral Australië, waaruit blijkt dat een omzetting
naar ‘self-assessment’ heeft geleid tot minder uitvoeringslasten voor de Belastingdienst
op het vlak van het toezicht. Daar staat echter tegenover dat de rechtszekerheid van
belastingplichtigen is afgenomen, de belastingdienst dientengevolge meer menskracht
heeft moeten inzetten om belastingplichtigen te ondersteunen bij het invullen van hun
aangiften en de administratieve lasten van diezelfde belastingplichtigen zijn toegenomen.
Bij het maken van een keuze op het vlak van de heffingsmethoden, moet derhalve een
afweging worden gemaakt tussen de verschillende factoren. Daarbij moet er rekening
mee worden gehouden dat elke factor meerdere verschijningsvormen kent. Die vormen
kunnen elkaar versterken, maar kunnen ook onderling tegenstrijdig zijn. Al met al is er
sprake, zie figuur 3 hieronder, van een hele kluwen aan onderlinge verbanden tussen de
verschijningsvormen.
Figuur 3 Relevante factoren bij de keuzes ten aanzien van de heffingsmethoden, de
verschillende verschijningsvormen en hun onderlinge verbanden

Het maken van een keuze op het vlak van de heffingsmethoden is door die veelheid aan
onderlinge verbanden een meerdimensionale en daardoor complexe aangelegenheid.
Om die reden adviseer ik het gebruik van een afwegingskader, zodat toekomstige keuzes
systematischer, beter onderbouwd en transparanter kunnen worden gemaakt dan thans
het geval is.
6.5

Aanzet voor een afwegingskader

Tot nu toe was er relatief weinig bekend over hoe keuzes op het vlak van de heffingsmethoden moeten worden gemaakt. Dat betreft zowel initiële keuzes als keuzes voor latere
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6.5

omzettingen. Dit onderzoek is een eerste stap naar meer inzicht hierin. Zoals ik hiervoor in
paragraaf 6.4 al schreef beveel ik bij toekomstige keuzes het gebruik van een afwegingskader
aan. Ik verwacht dat de kwaliteit van keuzes op dit terrein van de belastingwetgeving
daardoor zal verbeteren. De aanzet tot dat afwegingskader (inclusief een aantal vragen
die behulpzaam zijn bij de te maken afwegingen) dat is gebaseerd op de bevindingen uit
de verschillende deelonderzoeken (zie paragraaf 6.4), ziet er als volgt uit:
1. Uitvoeringslasten voor de Belastingdienst
Wat zijn de gevolgen voor de hoogte van de uitvoeringlasten voor de Belastingdienst indien
er wordt gekozen voor een bepaalde heffingsmethode?
–– Welke lasten houden verband met die keuze?
–– Wat zijn de gevolgen voor de hoeveelheid in te zetten mensen en middelen in het
toezicht?
–– Kan het toezicht meer vooraf plaatsvinden (in de vorm van voorlichting en ondersteuning) in plaats van achteraf?
–– Wat zijn de gevolgen voor de in te zetten ICT?
–– Wat betekent de keuze voor de mate van dienstverlening door de Belastingdienst?
–– Sluit het moment van toezicht logisch aan bij het object en het tijdvak waarover wordt
geheven?
2. Correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst
Wat zijn de gevolgen voor de correctiemogelijkheden als wordt gekozen voor een bepaalde
heffingsmethode?
–– Beschikt de Belastingdienst over voldoende mogelijkheden om de betreffende belastingwet te handhaven?
–– Beschikt de Belastingdienst over voldoende mogelijkheden om correcties aan te brengen
indien belastingplichtigen niet compliant zijn?
–– Wat is het meest doelmatige moment om eventuele correcties aan te brengen?
3. Behoefte aan rechtszekerheid van belastingplichtigen
Hoe zeker zijn belastingplichtigen dat zij in staat zijn om zelfstandig hun fiscale verplichtingen na te komen?
–– In hoeverre betreft het zekerheid die de Belastingdienst moet bieden?
–– Hoe kan rechtszekerheid worden geboden?
–– Hebben belastingplichtigen vooral behoefte aan zekerheid in de vorm van een aanslag
en waarom?
–– Hoeveel belastingplichtigen betreft het?
–– Wat voor soort belastingplichtigen betreft het (gewone burgers of – op financieel/
administratief terrein – professioneel geachte organisaties)?
4. Administratieve lasten voor de belastingplichtigen
Wat zijn de gevolgen voor de administratieve lasten van belastingplichtigen die verband
houden met de te maken afweging tussen de twee heffingsmethoden?
–– Wat moeten belastingplichtigen doen om de fiscale regels zelfstandig na te kunnen leven?
–– Wat zijn de gevolgen voor de hoeveelheid tijd en geld die (groepen van) belastingplichtigen moeten besteden aan hun administratie en belastingaangelegenheden?
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Keuzes ten aanzien van de heffingsmethoden zijn complex en vooralsnog tamelijk onvoorspelbaar. Dit afwegingskader is dan ook een eerste aanzet. Het zal zich door gebruik
in de praktijk en vervolgenonderzoek verder moeten ontwikkelen naar uiteindelijk een
omstandighedencatalogus waardoor het mogelijk wordt om aan de hand van een norm
de verschillende argumenten te waarderen en daarin een hiërarchie aan te brengen (zie
hoofdstuk 7).
6.6

Conclusie

Uit het deelonderzoek naar de ontwikkelingen op het vlak van het kernelement toezicht
(hoofdstuk 4) kwam al naar voren dat de verschillende daarbij naar voren gebrachte
argumenten kunnen worden herleid tot vier factoren. Dat betrof: uitvoeringslasten voor
de Belastingdienst, correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst, administratieve lasten
voor de belastingplichtigen en de behoefte aan rechtszekerheid van belastingplichtigen. Dit
hoofdstuk richtte zich op het beantwoorden van de vraag hoe keuzes voor heffingsmethoden
worden gemaakt. Dit betreft zowel initiële keuzes als keuzes voor latere omzettingen. Uit
de verschillende uitgevoerde deelonderzoeken komt naar voren dat ook diverse bij die
keuzes gebruikte argumenten uiteindelijk te herleiden zijn tot opnieuw deze vier factoren
zoals ik die reeds in hoofdstuk 4 onderscheidde. De uitkomsten van deze onderzoeken laten
bovendien zien dat dergelijke keuzes veel meer zijn dan wat vaak wordt aangenomen; een
verdeling van de verantwoordelijkheid tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst.
Verantwoordelijkheid is, zo heb ik in hoofdstuk 3 laten zien, op zichzelf al geen duidelijk
onderscheidend begrip. Bovendien veronderstelt het een niet-aanwezige en te eenvoudige zwartwit-tegenstelling. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij de keuze tussen
heffingsmethoden veel ingewikkelder verloopt, waarin verschillende argumenten worden
betrokken. Die verschillende argumenten zijn te herleiden tot dezelfde vier factoren als
hierboven al genoemd. Een extra ingewikkeldheid is dat die vier factoren zich stuk voor
stuk op een continuüm bevinden. Een keuze is derhalve niet een kwestie van ‘afvinken’ van
vier factoren. Ze kunnen variëren in vormen en omvang. De keuze van een heffingsmethode
laat zich daardoor nog niet voorspelen. Om het keuze proces te ondersteunen, heb ik een
aanzet tot een afwegingskader ontwikkeld dat deze vier factoren bevat. Het gebruik van
dit afwegingskader draagt bij aan meer systematische en beter onderbouwde keuzes op
het vlak van de heffingsmethoden in de toekomst.
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HOOFDSTUK 7

Conclusies en aanbevelingen

7.1

Inleiding

De aanleiding voor het schrijven van dit proefschrift vormt de al decennialange opvatting van de Nederlandse inspecteursvereniging dat de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting zouden moeten worden omgezet van aanslagbelastingen naar
aangiftebelastingen. Om haar opvatting kracht bij te zetten, wijst de inspecteursvereniging
naar andere landen waar omzettingen hebben plaatsgevonden naar ‘self-assessment’. Dat
de omzettingsvraag al zo lang in Nederlandse speelt, is op het eerste gezicht vreemd. Er
hoeft immers ‘slechts’ een keuze te worden gemaakt tussen twee opties (een aanslag- dan
wel een aangiftebelasting). Toch lukt het niet om vanuit de bestaande fiscale literatuur
antwoord te geven op de vraag hoe tussen deze twee methoden een keuze te maken. Naar de
heffingsmethoden, die bepalend zijn voor de manier waarop een belasting wordt geheven,
is binnen de Nederlandse belastingwetenschap tot nu toe namelijk nauwelijks onderzoek
gedaan. Daardoor is onduidelijk welke bedoeling de fiscale wetgever heeft gehad met het
onderscheid tussen de thans bestaande heffingsmethoden. Dat geldt ook voor de vraag
waarom destijds bij de invoering van de inkomsten- en vennootschapsbelasting is gekozen
voor een aanslagbelasting en niet voor een aangiftebelasting. Deze leemte vormt een
belangrijke aanleiding voor het schijven van dit proefschrift. Vanwege het ontbreken van
eerdere onderzoeken, heb ik in de eerste plaats een aantal deelonderzoeken uitgevoerd om
de bestaande situatie in kaart te kunnen brengen (welke heffingsmethoden zijn er zowel in
Nederland als internationaal en waarin verschillen ze van elkaar?). Deze antwoorden zijn
nodig om uiteindelijk vast te kunnen stellen welke factoren van invloed moeten zijn op
keuzes aangaande de heffingsmethoden. Alle hoofdstukken, behalve hoofdstuk 1, bevatten
daartoe analyses en conclusies. Of in Nederland bij de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting een omzetting van een aanslagbelasting naar een aangiftebelasting zou
moeten plaatsvinden, is uiteindelijk van beleidspolitieke vraag. De onderzoeksresultaten
maken het echter wel mogelijk om de daarbij gebruikte argumenten voor en tegen op een
systematische wijze in kaart te brengen en aan de hand daarvan aanbevelingen te doen.
In dit slothoofdstuk blik ik in paragraaf 7.2 eerst kort terug op de probleemstelling en de
daaruit voortvloeiende onderzoeksvragen. In paragraaf 7.3 zet ik vervolgens kort uiteen op
welke wijze ik het onderzoek heb uitgevoerd. In paragraaf 7.4 presenteer ik de belangrijkste
uitkomsten. In paragraaf 7.5 kom ik tot de eindconclusie en doe ik een aantal aanbevelingen ter ondersteuning van toekomstige keuzes op het vlak van de heffingsmethoden.
In paragraaf 7.6 zet ik uiteen voor welke onderwerpen het in mijn ogen wenselijk is daar
vervolgonderzoek naar te uit te voeren.
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7.2

De probleemstelling en bijbehorende onderzoeksvragen

Om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de vraag hoe keuzes op het vlak van de
heffingsmethoden worden gemaakt, heb ik in dit proefschrift met de volgende probleemstelling gewerkt:
Welke factoren bepalen de keuze en vormgeving van de heffingsmethoden bij rijksbelastingen?

Daarbij onderscheid ik samengevat de volgende onderzoeksvragen:
1. Hoe zijn de verschillende heffingsmethoden in Nederland tot ontwikkeling gekomen?
2. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van en verschillen tussen de Nederlandse heffingsmethoden?
3. Welke heffingstechnieken worden er globaal in andere landen toegepast die vergelijkbaar
zijn met de Nederlandse aangifte- en aanslagbelastingen en wat zijn de belangrijkste
onderlinge verschillen?
4. Hoe worden keuzes voor de heffingsmethoden gemaakt (bij invoering en bij latere
omzettingen)?
5. Hoe zou een afwegingskader ter ondersteuning van toekomstige keuzes van heffingsmethoden (initiële en omzettingen) eruit kunnen zien?
In de volgende paragraaf zet ik kort uiteen hoe ik het onderzoek heb uitgevoerd. De
antwoorden op de verschillende onderzoeksvragen heb ik in verkorte vorm opgenomen
in paragraaf 7.4. In paragraaf 7.5 behandel ik ten slotte de laatste onderzoeksvraag die
betrekking heeft op het ontwerp en gebruik van een afwegingskader.
7.3

Opzet van het onderzoek

Om antwoord te kunnen geven op de verschillende vragen heb ik eerst in hoofdstuk 2
onderzocht hoe de heffingsmethoden zoals we die thans kennen zijn ontstaan en waarom
er meerdere heffingsmethoden zijn. In hoofdstuk 3 heb ik onderzoek gedaan naar de vraag
of en in hoeverre de heffingsmethoden onderling verschillen. Een belangrijk onderdeel
van dat deelonderzoek is dat ik de heffingsmethoden op vier kernelementen onderling
heb vergeleken. Deze vier kernelementen volgen min of meer als vanzelf uit de structuur
van de AWR en zijn te onderscheiden binnen zowel een aanslag- als een aangiftebelasting.
Het betreft het doen van aangifte, het moment van toezicht, de betalingstermijnen en de
bestuurlijke boeten. Op het vlak van het toezicht doen zich verschillende ontwikkelingen
voor, vooral bij aanslagbelastingen. In hoofdstuk 4 heb ik om die reden een verdiepend
onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van die ontwikkelingen en de gevolgen daarvan
voor de onderlinge verschillen tussen de heffingsmethoden. In hoofdstuk 5 heb ik beperkt
onderzocht welke heffingstechnieken in andere landen worden toegepast. Ook ben ik nagegaan in hoeverre die technieken zijn te vergelijken met de Nederlandse heffingsmethoden
en wat de onderlinge verschillen zijn. In hoofdstuk 6 ben ik ten slotte nagegaan op grond
waarvan de keuze wordt gemaakt voor een bepaalde heffingsmethode bij invoering van
een belasting dan wel een latere omzetting.
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7.4

Uitkomsten van het onderzoek

7.4.1

Waarom zijn er verschillende heffingsmethoden?

7.4.2

Het resultaat van het rechtshistorisch onderzoek (literatuur en parlementaire stukken) naar
deze vraag is dat het onduidelijk is waarom de fiscale wetgever in het verleden het bestaan
van verschillende heffingstechnieken voor de toenmalige Nederlandse rijksbelastingen nodig
achtte. Waarschijnlijk moet de verklaring worden gezocht in doelmatigheidsafwegingen, wat
erop neerkomt dat de wetgever vooral keek naar de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst
en de administratieve lasten voor de belastingplichtige. Voor bepaalde belastingen was het
voor de Belastingdienst gemakkelijker om direct te heffen in plaats van achteraf (bijvoorbeeld
door de benodigde gegevens af te leiden uit bepaalde registers). De fiscale wetgever heeft
dat echter nooit geëxpliciteerd. Dit geldt ook voor keuzes tussen die technieken. Door
middel van dit onderzoek is vastgesteld dat er geen diepere bedoeling van de wetgever
schuilgaat achter het verschil tussen de huidige aanslag- en aangiftebelastingen en dat het
voortborduurt op een al ten minste twee eeuwen bestaand onderscheid. Dit wijkt af van
wat in de literatuur doorgaans wordt betoogd, namelijk dat het onderscheid is ingegeven
vanuit een zwart-witverdeling van de verantwoordelijkheden tussen belastingplichtigen
en de Belastingdienst. Het maken van een keuze blijkt veel complexer (zie paragraaf 7.4.4)
te zijn en veel geleidelijker te verlopen dan vaak wordt aangenomen.
7.4.2

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de heffingsmethoden en waarin
verschillen ze van elkaar?

Regelmatig wordt in de literatuur het beeld geschetst dat de heffingsmethoden elkaars
tegenpolen zijn. Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat het beeld van tegenpolen
in werkelijkheid veel genuanceerder ligt. Op drie van de vier kernelementen waarop ik de
heffingsmethoden heb vergeleken, is er namelijk nauwelijks (nog) sprake van onderlinge
verschillen. Het moment waarop het toezicht plaatsvindt, verschilt echter wel duidelijk. Als
gevolg van het nieuwfeitvereiste wordt het toezicht bij een aanslagbelasting vooral vóór
het formaliseren van de belastingschuld uitgeoefend, terwijl bij een aangiftebelasting het
toezicht altijd achteraf gebeurt. Vanwege nuances in de onderlinge verschillen leidt een
eventueel besluit tot een omzetting van een heffingsmethode er in mijn ogen niet toe dat
de heffing en inning daardoor opeens diametraal anders wordt. Verder blijkt dat duidelijke
definities van de heffingsmethoden ontbreken. Op basis van de resultaten van het onderzoek
kom ik tot de onderstaande omschrijvingen voor de Nederlandse heffingsmethoden in hun
huidige vorm. Het doel hiervan is om inzichtelijk te maken uit welke kernelementen ze
bestaan en waar ze onderling van elkaar verschillen:
●● Bij een aanslagbelasting formaliseert de Belastingdienst, in beginsel met behulp van
een door de belastingplichtige ingediende aangifte, de belastingschuld van diezelfde
belastingplichtige. Toezicht vindt uiterlijk op dat moment plaats. De hoogte van de
belastingschuld deelt de Belastingdienst via een formele beschikking (een aanslag) mee
aan de belastingplichtige. De belastingschuld kan vanaf dat moment worden ingevorderd.
Toezicht achteraf is mogelijk, maar de Belastingdienst kan de reeds geformaliseerde
belastingschuld nog slechts onder bepaalde voorwaarden corrigeren.
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●

Bij een aangiftebelasting formaliseert de belastingplichtige zelf zijn belastingschuld. Hij
betaalt deze en informeert de Belastingdienst gelijktijdig door middel van het indienen
van een aangifte. Een mededeling van de zijde van de Belastingdienst, in welke vorm dan
ook, blijft achterwege. Toezicht vindt achteraf plaats. Indien nodig kan de Belastingdienst
de geformaliseerde belastingschuld vrijwel ongeclausuleerd corrigeren.

Zoals ik hiervoor al schreef, vormt het moment waarop het toezicht wordt uitgeoefend het
belangrijkste verschil tussen de Nederlandse heffingsmethoden. Uit het deelonderzoek in
hoofdstuk 4 naar de ontwikkelingen op het vlak van het kernelement toezicht, komt naar
voren dat die zich vooral voordoen bij de aanslagbelastingen. Dit betreft het versoepelen
van de voorwaarden (wet en jurisprudentie) om over te kunnen gaan tot het opleggen van
een navorderingsaanslag. De correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst worden erdoor
vergroot. Het moment waarop het toezicht plaatsvindt, kan daardoor – indien nodig – naar
achteren verschuiven. Dit leidt tot steeds grotere gelijkenis met een aangiftebelasting.
Daarnaast heb ik in hoofdstuk 4 onderzocht welke ontwikkelingen zich voordoen op het
vlak van de actieve informatieplicht, het vooraf invullen van gegevens in aangiften en
het horizontaal toezicht. Uit dat onderzoek komt naar voren dat het verbeteren van de
correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst, het verlagen van de uitvoeringslasten
voor de Belastingdienst (efficiency) drijvende factoren zijn achter deze ontwikkelingen.
Daarnaast blijken de administratieve lasten voor belastingplichtigen en de behoefte aan
rechtszekerheid van belastingplichtigen twee relevante factoren in het geheel te zijn.
7.4.3

Welke heffingstechnieken worden in andere landen toegepast?

Om in hoofdstuk 6 een deelonderzoek uit te kunnen voeren naar de omzettingen van
heffingsmethoden, waaronder het buitenland, heb ik in hoofdstuk 5 eerst een deelonderzoek
uitgevoerd naar de in het buitenland toegepaste heffingsmethoden. Bij die buitenlandse
heffingsmethoden wordt in de literatuur onderscheid gemaakt tussen enerzijds direct of
administrative assessment en anderzijds self-assessment. Vaak wordt self-assessment
beschouwd als de techniek waar Nederland ook naartoe zou moeten overstappen. Daarvoor
is echter eerst van belang om vast te stellen wat de kenmerken zijn van beide heffingstechnieken en wat de onderlinge verschillen zijn.
Uit dat deelonderzoek komt naar voren dat er geen sprake is van twee wereldwijd uniform
toegepaste heffingstechnieken. Er blijkt namelijk sprake van onderlinge verschillen die
zich onder andere voordoen op het vlak van de termijnen waarbinnen het toezicht moet
plaatsvinden en bij de boeten. Van tegenpolen is dus ook buiten de landsgrenzen geen
sprake. Wel ben ik van mening dat er sprake is van een continuüm tussen aan het ene
uiterste de heffingstechniek waarbij het formaliseren van de belastingschuld volledig
door de belastingplichtige plaatsvindt en aan het andere uiterste de techniek waarbij die
taak volledig op de belastingdienst rust. Aan de hand van de belangrijkste kenmerken
zijn op dat continuüm vervolgens twee ‘families’ van toegepaste heffingstechnieken te
onderscheiden. De ene groep betreft de technieken die in het algemeen worden aangeduid
als ‘direct/administrative assessment’. Het vaststellen van de belastingschuld gebeurt
daarbij vooral door de Belastingdienst. Het toezicht vindt hier in de regel vooraf plaats. De
Nederlandse heffing bij wege van aanslag reken ik tot deze groep. De andere groep wordt
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vaak aangeduid als ‘self-assessment’. Toezicht vindt hier in principe alleen achteraf plaats,
omdat vooral de belastingplichtige de belastingschuld formaliseert. Heffing bij wege van
voldoening op aangifte en afdracht op aangifte behoren tot deze groep heffingstechnieken.
7.4.4

Hoe worden initiële keuzes en keuzes voor omzettingen gemaakt?

Naast het feit dat de Nederlandse fiscale wetgever niet uiteen heeft gezet waarom er
verschillende heffingsmethoden bestaan (hoofdstuk 2), expliciteert hij tot nu toe evenmin
waarom hij bij de invoering van een belasting voor een bepaalde heffingsmethode kiest
(hoofdstuk 6). Ten aanzien van mogelijke omzettingen van heffingsmethoden van rijksbelastingen binnen Nederland is vooral sprake van argumenten van individuen waarom
de wetgever daar al dan niet toe zou moeten besluiten en wat de eventuele gevolgen
daarvan zijn. Die verschillende argumenten heb ik herleid tot de volgende vier factoren:
correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst, uitvoeringslasten voor de Belastingdienst,
administratieve lasten van belastingplichtigen en de behoefte van belastingplichtigen aan
rechtszekerheid. Bij een keuze tussen de heffingsmethoden moet de wetgever deze vier
factoren in zijn afwegingen betrekken. Wat daarbij extra complicerend werkt, is dat die
factoren verschillende verschijningsvormen kennen die elkaar kunnen versterken maar
ook tegengesteld op elkaar kunnen inwerken.
Bij omzettingen in het buitenland blijken de administratieve lasten van belastingplichtigen
en de behoefte van belastingplichtigen aan rechtszekerheid overigens nauwelijks een
rol te spelen. Vooral de factoren (het vergroten van de) correctiemogelijkheden voor de
Belastingdienst en (het verlagen van) de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst blijken
de voornaamste beweegredenen achter die buitenlandse omzettingen te zijn.
7.5

Conclusies

Met dit proefschrift is een eerste stap gezet om het terrein van de Nederlandse heffingsmethoden in kaart te brengen. Uit het onderzoek komt naar voren dat anders dan wat in de
literatuur regelmatig wordt verondersteld, het onderscheid tussen de heffingsmethoden
niet is ingegeven vanuit een bepaalde voorgestane verantwoordelijkheidsverdeling tussen
belastingplichtigen en de Belastingdienst. Dit schetst een te eenvoudig beeld van wat
in werkelijkheid een vele malen complexere aangelegenheid is. Bij een keuze tussen
heffingsmethoden worden namelijk verschillende argumenten tegen elkaar afgewogen.
Deze argumenten herleid ik tot vier factoren die een rol spelen bij deze keuze. Dat zijn:
●● Uitvoeringslasten voor de Belastingdienst;
●● Correctiemogelijkheden1 (ten behoeve van de rechtsgelijkheid en juiste toepassing van
de belastingwet) voor de Belastingdienst;
●● Administratieve lasten voor de belastingplichtigen; en
●● Behoefte aan rechtszekerheid van belastingplichtigen.

1

Hieronder versta ik de mogelijkheden die het belastingrecht de Belastingdienst biedt om de
formele belastingschuld overeenkomstig de materiële belastingschuld vast te stellen.
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Voor deze vier factoren geldt bovendien dat ze zich op een continuüm bevinden. Elke
factor kan daardoor variëren in omvang en daarmee in de mate waarin hij meeweegt in
de uiteindelijke keuze. Dit kan ook nog eens van geval tot geval verschillen. Dit maakt
dat het kiezen van een heffingsmethode een zo complexe en een nog zo onvoorspelbare
zaak is. Om toekomstige keuzes van heffingsmethoden te ondersteunen, opdat ze meer
gestructureerd en beter onderbouwd worden gemaakt, heb ik een aanzet voor een afwegingskader ontworpen. Dit afwegingskader bestaat uit de vier factoren die relevant zijn bij
het maken van keuzes op het vlak van de heffingsmethoden. Zowel verschillende belangen
van de belastingplichtigen en de Belastingdienst kunnen via dit afwegingskader voor het
voetlicht worden gebracht en tegen elkaar worden afgewogen.
7.6

Aanbevelingen voor de toekomst

Op basis van de onderzoeksresultaten en de daaruit getrokken conclusies, kom ik tot de
volgende vijf aanbevelingen.
1. Het gebruik van het afwegingskader bij toekomstige keuzes van de heffingsmethoden
Ik beveel de ﬁscale wetgever aan om in het licht van de factoren die ik onderscheid in het
afwegingskader, te verantwoorden hoe keuzes tussen de heffingsmethoden worden gemaakt.
Het is gewenst dat keuzes op het vlak van de heffingsmethoden in de toekomst systematischer en beter onderbouwd worden gemaakt. Het gebruik van het afwegingskader
draagt daar aan bij. Door de gemaakte afwegingen expliciet op te nemen in bijvoorbeeld
de memories van toelichting, worden deze voor het parlement en de belastingwetenschap
zichtbaar en toetsbaar. Tevens biedt het de rechter meer handvatten om te beoordelen of
een bepaalde ontwikkeling in de uitvoering (bijvoorbeeld op het vlak van het toezicht)
nog aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever dan wel dat hij het oordeel
daarover aan de wetgever moet laten, omdat het om een dusdanig ruime wetsuitleg vraagt
dat feitelijk sprake is van rechtspolitieke beslissing.
2. Doorontwikkeling van het afwegingskader
Ik adviseer vervolgonderzoek naar het gepresenteerde afwegingskader.
Een eerste aanzet tot een afwegingskader is te vinden in paragraaf 6.5 hiervoor. Er is
echter nog relatief weinig informatie over keuzes tussen heffingsmethoden voorhanden en
bovendien blijkt uit dit onderzoek dat het maken van keuzes een veelzijdige en daarmee
een complexe aangelegenheid is. Een belangrijk doel bij het verder ontwikkelen van het
afwegingskader is het aanbrengen van een hiërarchie tussen de verschillende argumenten
en deze te voorzien van een bepaald gewicht. Dat vergt vervolgonderzoek zowel binnen
Nederland (naar resultaten waarbij gebruik is gemaakt van dit afwegingskader) als daarbuiten (naar de argumenten die zijn gebruikt bij initiële keuzes van heffingsmethoden
en bij omzettingen).
Daarnaast is het in mijn ogen van belang om voor de keuze van decentrale belastingen een
afwegingskader te ontwikkelen. Dit onderzoek heeft laten zien dat hier weliswaar dezelfde
factoren als bij rijksbelastingen van belang zijn, maar het heeft ook inzichtelijk gemaakt
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dat daar soms andere argumenten aan ten grondslag liggen. Dit betreft bijvoorbeeld het
vermelden van meerdere aanslagen op één aanslagbiljet om daarmee de uitvoeringslasten
voor de desbetreffende gemeente of waterschap te verlagen.
3. Tussentijdse evaluatie van belastingwetgeving
Mijn aanbeveling aan de wetgever is om in een wetgevingsevaluatie, bijvoorbeeld eens per
tien jaar, de keuze van de heffingsmethode te betrekken.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat nadat een belastingwet eenmaal is ingevoerd,
de omstandigheden na verloop van tijd kunnen wijzigen. Dit kunnen technologische
ontwikkelingen zijn, inhoudelijke wijzigingen in de betreffende belastingwet zelf of
gewijzigde maatschappelijke opvattingen. Naar mijn mening is het om die reden van
belang om belastingwetten met enige regelmaat te evalueren, waaronder de keuze voor
een bepaalde heffingsmethode.2 Dit met als doel om vast te stellen of omzetting naar een
andere heffingsmethode wel of niet moet plaatsvinden.
In dit verband beveel ik ook aan een verdiepingsonderzoek uit te voeren naar de invloed
die de tot nu toe doorgevoerde aanpassingen van het nieuwfeitvereiste hebben gehad op
de door de Belastingdienst opgelegde navorderingsaanslagen.
4. De mogelijkheid van gedragsbeïnvloeding via de keuze voor een bepaalde heffingsmethode
Ik beveel aan om te onderzoeken of en in hoeverre het mogelijk is om het nalevingsgedrag van
belastingplichtigen te beïnvloeden via de keuze voor een bepaalde heffingsmethode.
In dit proefschrift heb ik verschillende malen gewezen op internationaal onderzoek waarin
wordt gesteld dat het nalevingsgedrag van belastingplichtigen verbetert als gevolg van
de keuze voor ‘self-assessment’. Deze onderzoeken roepen nog de nodige vragen op. Om
die reden adviseer ik om binnen Nederland een multidisciplinair onderzoek uit te voeren
naar de vraag of het nalevingsgedrag van belastingplichtigen verband houdt met de keuze
voor een specifieke heffingsmethode. Dit kan bijvoorbeeld door na te gaan of belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ander nalevingsgedrag
laten zien dan bij de omzet- en/of loonbelasting. Een andere te onderzoeken vraag is of
de mate waarin belastingplichtigen zich betrokken voelen bij de totstandkoming van de
belastingschuld (in verband met de eventuele invoering van een ‘no touch aangifte’) invloed
heeft op hun belastingmoraal en compliance. Het doel van deze vervolgonderzoeken is
vast te stellen of er een verband is tussen het nalevingsgedrag en de heffingsmethoden en
het nalevingsgedrag dientengevolge onderdeel moet uitmaken van het afwegingskader.
5. Elders in de wereld toegepaste heffingstechnieken
Ik beveel vervolgonderzoek aan naar de heffingstechnieken die in het buitenland worden
toegepast.

2

Zie Gribnau & Lubbers, 2010, paragraaf 3 in het bijzonder.
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Uit dit onderzoek komt naar voren dat er vaak vanuit wordt gegaan dat er wereldwijd
twee uniforme heffingstechnieken zijn. Namelijk ‘direct of administrative assessment’ en
‘self-assessment’. Dit onderzoek heeft aangetoond dat er geen sprake is van uniformiteit.
Uit onderzoek van de bijvoorbeeld de AOTCA (zie hoofdstuk 6) blijkt tegelijkertijd dat er
nog de nodige onduidelijkheid is op diverse vlakken, zoals het wel of niet opleggen van
aanslagen. Ook op het vlak van de boeten en het toezicht (vooral de correctiemogelijkheden
voor de Belastingdienst) zijn er de nodige van onderlinge verschillen. Bij de vormgeving
van de heffingstechnieken, bijvoorbeeld in het kader van een vraag over het al dan niet
omzetten, kunnen landen echter leren van de wijze waarop andere landen invulling hebben
gegeven aan de vier kernelementen waaruit de heffingsmethoden bestaan. Om die reden
beveel ik aanvullend rechtsvergelijkend onderzoek aan naar de verschillen tussen de in
andere landen toegepaste heffingstechnieken.
In het verlengde daarvan beveel ik aan om nader onderzoek te doen naar de gevolgen
van de omzetting naar een andere heffingstechniek. Dit onderzoek heeft voor een aantal
landen al laten zien wat die gevolgen zijn. Via vervolgonderzoek kan meer inzicht worden
verkregen in de doelen die men bij die omzettingen voor ogen had, in welke mate die zijn
gerealiseerd en wat eventuele neveneffecten zijn.
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BIJLAGE 1

Expertsinterviews

Interview:

18 december 2014

Gesprekspartner: Edwin Visser is directeur Directe Belastingen en plaatsvervangend
directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën
Organisatie:

Het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken (DGFZ) houdt zich bezig
met het voorbereiden van het fiscale beleid en de voorbereiding van
de fiscale wetgeving.

Kenmerkende verschillen tussen de heffingsmethoden
Volgens Visser zitten er behoorlijke verschillen tussen de twee heffingsmethoden. Bij een
aanslagbelasting is er meer rechtszekerheid omdat een aanslag wordt opgelegd en er alleen
kan worden nagevorderd als er sprake is van een nieuw feit. Bij een aangiftebelasting is dat
in mindere mate het geval. Bij naheffing is de inspecteur alleen gebonden aan de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.
Welke argumenten spelen een rol bij de keuze van een heffingsmethode?
Bij voorstellen voor een wijziging gaat de discussie vaak over de rechtszekerheid en de
rechtsbescherming. Als voorbeeld noemt Visser in dit verband het wetsvoorstel Vereenvoudiging herziening formeel verkeer Belastingdienst van vorig jaar. In dat voorstel dat ter
consultatie werd voorgelegd, was ook een herzieningsmogelijkheid voor de Belastingdienst
opgenomen. Dat stuitte op veel weerstand onder anderen van Scheltema (regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht). In het ingediende wetsvoorstel is
uiteindelijk alleen een herziening door de belastingplichtige opgenomen.
In dat wetsvoorstel is ook de gedachte neergelegd om onderzoek te doen naar het wijzigen
van de heffingsmethode van de vennootschapsbelasting. Hiermee wordt meer verantwoordelijkheid bij de bedrijven neergelegd. Uit de gesprekken die vanuit DGFZ hierover met diverse
betrokkenen heeft gevoerd (NOB, RB, SRA, VNO-NCW en de Belastingdienst) kwam naar
voren dat zij alle tegen deze wijziging zijn. Alleen bij grote ondernemingen waar horizontaal
toezicht goed werkt, ondervindt deze gedachte minder bezwaren. De bezwaren liggen ook
hier op het gebied van rechtszekerheid en rechtsbescherming. Er wordt vooral gehecht aan
de rechtszekerheid die van een aanslag uitgaat. Maar volgens Visser kun je dat oplossen
door het inbouwen van bepaalde waarborgen die ook de gewenste rechtszekerheid bieden.
Waarom de rechtszekerheid bij de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting zo’n
belangrijke rol speelt, in tegenstelling tot de omzetbelasting en loonbelasting, kan Visser
niet goed verklaren. Bij ondernemers gaat het immers om dezelfde belastingplichtigen en
Belastingdienst. Visser heeft dit ook aan SRA en VNO gevraagd, maar daar geen duidelijk
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antwoord op gekregen. Het lijkt vooral een gevoelskwestie. Meer dan de omzetbelasting
(feitelijke gebeurtenissen) en loonbelasting (sprake van een inhoudingsplichtige, een
voorheffing van de inkomstenbelasting), wordt de vennootschapsbelasting als een erg
complexe belasting gezien. Het toezicht hierop door de bedrijven zelf, speelt hierbij ook
een rol. Dat de inspecteur nog ‘meekijkt’, is daarom erg welkom. Een voorbeeld van de
complexiteit van de vennootschapsbelastingwetgeving is de renteaftrekbeperking (Bosal).
Hierbij is sprake van lastige vraagstukken die om een beoordeling van geval tot geval
vragen. Internationaal opererende bedrijven die zich in Nederland vestigen, vinden de
bij een aanslag horende rechtszekerheid prettig. Volgens Visser is dit gevoelsmatig. Ze
voelen zich zekerder en dingen kunnen nog rechtgezet worden als men een fout maakt of
het niet eens is met de Belastingdienst. Belastingadviseurs, onder andere de NOB, vinden
dit ook prettig. In de Verenigde Staten werkt men wel met aangiftebelastingen, terwijl de
belastingwetgeving daar zeer complex is en behoorlijke sancties kent. Tegen de vorig jaar
voorgestelde omzetting worden soms argumenten gebruikt als ‘hier geen Amerikaanse
toestanden!’
Keuze voor een bepaalde heffingsmethode
De staatssecretaris bepaalt welke keuze voor de heffingsmethode uiteindelijk wordt
voorgelegd aan de Kamer. Daarin wordt hij geadviseerd in opties, inclusief voorkeursoptie.
Hierbij worden verschillende aspecten van de verschillende opties objectief gewogen.
In de parlementaire stukken zie je die afweging niet terug, omdat de staatssecretaris in
wetsvoorstellen alleen de uiteindelijke keuze voorlegt. De argumentatie erachter wordt
waarschijnlijk ook niet als heel belangrijk gezien. De heffing zelf is het belangrijkst.
Bij nieuw ingevoerde belastingen zoals de bankenbelasting en de verhuurdersheffing
(meteen gekozen om er een aangiftebelasting van te maken) was er geen weerstand tegen
deze heffingsmethode. Bij de bankenbelasting was sprake van een uitvoerbaar proces
voor de Belastingdienst (er hoefde geen complex systeem te worden gebouwd), een klein
aantal belastingplichtigen en er waren geen risico’s en bij de afstemming met het veld
kwam er geen weerstand. Het ging hier ook om een beperkte groep belastingplichtigen.
Bij de verhuurdersheffing was er weerstand tegen de heffing zelf, maar niet tegen de
heffingsmethode.
De toekomst van heffing bij wege van aanslag en heffing bij wege van voldoening op
aangifte
Visser ziet als toekomstscenario een samensmelting van beide heffingsmethoden voor zich
die de kenmerken van beide huidige methoden kent: efficiëntie en rechtsbescherming.
Belastingplichtigen krijgen daarin nog wel een bevestiging op hun aangifte, maar hebben
ook de mogelijkheid tot herziening. Na een bepaalde periode heeft de Belastingdienst in
de hybride vorm ook een nieuw feit nodig. Hij vindt dat bij Nederland passen: het zorgt
voor rechtsbescherming, het is eenvoudiger om ‘foutjes’ te herstellen en het is efficiënter.
De huidige wet- en regelgeving (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) geldt
als complex. Om die reden kan de verantwoordelijkheid nog niet volledig bij de belastingplichtigen worden neergelegd. Als deze belastingen meteen als aangiftebelastingen
waren ingevoerd dan had niemand daar, toen en nu, waarschijnlijk moeite mee gehad. Een
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wijziging van de heffingsmethode wordt dus op basis van gevoel als negatief beoordeeld.
Visser tekent daarbij aan dat hij denkt dat een wijziging van aanslag- naar aangiftebelasting
meer weerstand oplevert dan andersom. Het wordt gezien als nadelig voor de burger en
voordelig voor de overheid.
Ten slotte gaf Visser aan dat hij geen sturing ervaart vanuit internationale organisaties als
de OESO die op een mondiale beweging wijzen van het wijzigen van ‘direct assessment’
naar ‘self-assessment’. Hij adviseert deze vraag ook te stellen in het interview met de
plaatsvervangend directeur-generaal Belastingdienst.
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Interview:

21 januari 2015

Gesprekspartner:

Jeroen Lammers, manager Fiscaliteit, Ondernemersrecht en
Corporate Governance bij VNO-NCW en MKB-Nederland

Organisatie:

VNO-NCW en MKB zijn de ondernemingsorganisaties van
Nederland die de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven
behartigen op zowel nationaal als internationaal niveau.

Zijn er kenmerkende verschillen tussen de heffingsmethoden?
Lammers geeft aan dat door een ondernemersbril het belangrijkste verschil tussen de
heffingsmethoden het antwoord is op de vraag waar de risico's worden neergelegd. Waarbij
onder risico de onzekerheid over de juistheid van de belastingschuld moet worden verstaan.
In zijn ogen zijn aangiftebelastingen makkelijker uitvoerbaar voor de Belastingdienst,
maar moeilijker en kostbaarder voor de belastingplichtige. Aanslagbelastingen kennen
een dubbele handeling in de vorm van het uitreiken van de aangifte en vervolgens een
bericht waarin de Belastingdienst zich akkoord verklaart met de inhoud van de ingediende
aangifte. Voor ondernemers is het doen van een belastingaangifte een administratieve
handeling waar ze liefst zo snel mogelijk van af willen zijn. Ook willen ze zoveel mogelijk
– en zo snel mogelijk – zekerheid hebben over hoeveel belasting ze zijn verschuldigd. Als
belastingen meer open normen bevatten of als het anderszins lastiger is om de grondslag
te bepalen, dan is die zekerheid lager en lopen ze meer risico. Wanneer dat het geval is, is
het prettiger om nog ruimte te hebben voor discussie met de inspecteur in plaats van dat
bij het indienen van de aangifte de belastingschuld al moet zijn bepaald. Of je daarmee ook
kunt zeggen dat de loon- en omzetbelasting minder complex zijn dan de inkomsten- en
de vennootschapsbelasting is nog wel een vraag waar niet direct een volledig onderbouwd
antwoord op is te geven. Wel is het zo dat de omzetbelasting aangrijpt bij een handeling
die voor de ondernemer duidelijk is. Voor de loonbelasting geldt dat ook. Verder geldt
dat de systematiek van een aangiftebelasting ook goed aansluit bij de bedrijfsvoering van
belastingplichtige ondernemers. Zij moeten periodiek aangifte doen en de verschuldigde
belasting voldoen. Daarmee is het dan ook klaar. Als je hier een systematiek van een
aanslagbelasting zou toepassen (uitnodigen, aangifte en vervolgens een bericht van de
Belastingdienst) dan zou dat ook voor de ondernemer meer werk met zich meebrengen.
Welke argumenten spelen een rol bij de keuze van een heffingsmethode?
De heffingsmethode van een belasting is voor VNO-NCW geen onderdeel van wetsvoorstellen waar de primaire aandacht naar uitgaat. Het object van heffing en de beoogde
belastingplichtigen trekken vooral de aandacht. Een bijkomende verklaring voor de
geringe aandacht kan volgens Lammers voor een belangrijk deel ook worden gevonden
in het feit dat de laatste jaren belastingen zijn ingevoerd (zoals de milieubelastingen,
verhuurderheffing en bankenbelasting) die slechts een beperkt aantal belastingplichtigen
raken en ook een redelijk duidelijk heffingsobject kennen. Het risicoaspect is daarmee
voor VNO-NCW-MKB ook minder relevant.
Het onderzoek dat in de wet Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst werd
aangekondigd naar het omvormen van de vennootschapsbelasting van een aanslagbelasting
naar een aangiftebelasting dwong VNO-NCW-MKB min of meer voor het eerst grondig
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in de heffingsmethodiek te duiken. De conclusie was dat de vennootschapsbelasting (in
de huidige vorm) niet aan de voorwaarden van eenvoud en lage administratieve lasten
voldoet om in aanmerking te komen als aangiftebelasting. En overigens was de conclusie
dat ook aan de zijde van de Belastingdienst de uitvoeringskosten niet zouden verminderen.
Om de risico's af te dekken, staan bedrijven interne en externe accountants en belastingadviseurs ter beschikking. Lammers wijst er op dat deze veel gehoorde gedachtegang ook een
andere kant kent. De actuele verslagleggingsregels (IFRS) eisen namelijk een standpunt
van de accountant in de jaarrekening over de fiscale schuldpositie van een onderneming.
Als de zekerheid vermindert, bijvoorbeeld door een andere heffingsmethode (waarbij de
Belastingdienst geen zekerheid verschaft door middel van een aanslag) of door complexere
wetgeving, dan zal de accountant meer werk moeten verrichten om toch zicht te krijgen op
die fiscale positie. De administratieve lasten (in het bijzonder de kosten voor de accountant)
zullen hierdoor in versneld tempo toenemen.
Voorkeur voor een bepaalde heffingsmethode
Lammers geeft aan dat voor een antwoord op de vraag of een aangiftebelasting geschikter
is voor een zzp'er of voor een beursgenoteerde multinational, niet alleen moet worden
gekeken naar de professionaliteit van de organisatie. In zijn ogen moet vooral worden
gekeken naar de complexiteit van het bepalen van het inkomen of de winst van de betreffende ondernemingen. Dat zal voor een zzp'er in de regel makkelijker zijn dan voor
de multinational.
De toekomst van heffing bij wege van aanslag en heffing bij wege van voldoening op
aangifte
Of er in de toekomst nog aanslagbelastingen zullen worden ingevoerd, weet Lammers niet.
Als je naar het verleden kijkt, dan lijkt daar weinig kans op. De vennootschapsbelasting
levert echter steeds meer problemen op, dus daar zou op termijn wel eens een vervanger
voor kunnen komen.
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Interview:

25 februari 2015

Gesprekspartners:

Ruud Zuidgeest, hoofd Bureau Vaktechniek
Peter Goossens, medewerker Bureau Vaktechniek

Organisatie:

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een beroepsvereniging die
de (vaktechnische) belangen behartigt van circa 7.500 aangesloten leden. Leden zijn veelal werkzaam voor het midden- en
kleinbedrijf en particulieren.

Zijn er kenmerkende verschillen tussen de heffingsmethoden?
Zuidgeest en Goossens geven aan dat in hun ogen vooral de mate waarin rechtsbescherming wordt geboden aan belastingplichtigen een kenmerkend verschil is tussen de twee
heffingsmethoden. De mate waarin rechtsbescherming nodig is, hangt af van de complexiteit
(of eenvoud) van de wetgeving. Belastingmiddelen als de omzet- en loonbelasting worden,
ook door hun klanten, als relatief eenvoudige heffingen ervaren, waarbij ook veel informatie beschikbaar is (voorbeeld: het handboek bij de loonheffingen op de website van
de Belastingdienst) en daardoor makkelijker toepasbaar zijn voor belastingplichtigen. De
inkomsten- en vennootschapsbelasting bevatten veel meer open normen (bijvoorbeeld
goed koopmansgebruik) waardoor deze veel meer ruimte voor interpretatie en discussie
bieden (dus minder zekerheid bieden) en daardoor complexer zijn. Financieel belang
is in de ogen van Zuidgeest en Goossens geen factor die een rol speelt bij de mate van
rechtsbescherming en daarmee de keuze van de heffingsmethoden. De rechtszekerheid
vertaalt zich in een besef dat de Belastingdienst later niet zomaar meer kan teruggekomen
op een eenmaal opgelegde aanslag. Daar speelt wel een bepaalde mate van gevoel mee dat
dit anders is dan ten opzichte van aangiftebelastingen. Bij de gevoelde voor- en nadelen
speelt mogelijk mee dat sprake is van een situatie die zo is gegroeid waardoor wijzigen
misschien moeilijker is dan als vanaf het begin af aan een andere keuze was gemaakt.
Welke argumenten spelen een rol bij de keuze van een heffingsmethode?
Het belangrijkste argument is de complexiteit van de wetgeving. Daar moet naar de
mening van Zuidgeest en Goossens echter ook de complexiteit van de branche waarin de
belastingplichtigen opereren in acht worden genomen, hun (financiële/fiscale) expertise
en hun aantal. In dat verband verwijzen ze naar de belastingplichtige banken voor de
bankenbelasting. Dit betreft een complexe branche, waarin belastingplichtigen zelf al
veel expertise bezitten en hun aantal gering is. Van daaruit is het te billijken dat bij de
bankenbelasting is gekozen voor voldoening op aangifte. Voor de vennootschapsbelasting
is sprake van een veel bredere groep belastingplichtigen, variërend van multinationals tot
de bakker op de hoek. Vooral voor de kleinere belastingplichtigen (bv’s van MKB ondernemingen) geldt dat ze meer behoefte hebben aan eenvoud en duidelijkheid, minder open
normen (eventueel een grofmaziger systeem en/of forfaits) en rechtszekerheid. Naarmate
de situatie van een belastingplichtige complexer wordt, zullen forfaits e.d. echter sneller
nadeliger kunnen uitpakken. Specifiek voor particulieren geldt nog dat het vooraf invullen
van gegevens in eerste instantie helpt, maar dat belastingplichtigen op de langere termijn
zich gaan afvragen of de aanslag wel juist is, waarbij ze die vooral vergelijken met die van
vorige jaren. Dan kunnen ze tot de conclusie komen dat aftrekposten als zorgkosten niet
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mee worden genomen. De VIA is niet meer dan een hulpmiddel bij het invullen, maar het
helpt niet bij ingewikkelde regelingen als bijvoorbeeld de eigenwoningregeling. De VIA
biedt verder geen vergelijking met de gegevens van vorige jaren en biedt ook geen hulp
bij de beantwoording van de vraag ‘heb ik alle mogelijkheden wel benut?’.
Voorkeur voor een bepaalde heffingsmethode
De keuze van de heffingsmethode is vooral een aangelegenheid van de wetgever. Als de
wetgever kiest voor een weinig robuuste belasting met veel maatwerk, dan komt naar de
mening van het RB een VOA niet in aanmerking als heffingsmethode. Bij de becommentariëring van wetsvoorstellen let het RB ook op de gekozen heffingssystematiek, maar tot
op heden is de gekozen systematiek vaak ook als een gegeven beschouwd. De focus is
dus vooral gericht op eenvoud. Voor belastingadviseurs is bovendien een aandachtspunt
dat de werkzaamheden bij voldoening op aangifte kunnen leiden tot een aantal extra
piekmomenten per jaar, wat niet goed aansluit bij hun bedrijfsvoering (elke maand of
elk kwartaal een piek als gevolg van het met enige regelmaat gegevens verzamelen voor
een aangifte in plaats van eens per jaar een piek in een periode dat zij ook jaarrekeningen
e.d. moeten opstellen). Anderzijds is het ook gewoon zo dat een in enige mate complexe
aanslagbelasting voor belastingadviseurs werk oplevert.
De toekomst van heffing bij wege van aanslag en heffing bij wege van voldoening op
aangifte
In zijn algemeenheid geldt dat de ontwikkelingen binnen de heffingsmethoden (zoals
bijvoorbeeld het voorstel Soepel Herzien) vanuit de overheid, overigens zonder helder het
waarom aan te geven, komen en minder van onderaf. De belastingadviseurs zijn op dat
punt misschien ook wel wat behoudend; behoud het huidige systeem en bekijk hoe je dat
kunt verbeteren (if it ain't broke, don't fix it). Goossens geeft aan dat automatisering steeds
meer mogelijkheden biedt en dat –andersom -invoering van voldoening op aangifte goede
automatiseringsmogelijkheden biedt. Hoe meer automatisering, hoe meer heffingsmethoden.
Hierbij is het echter wel van belang om te kijken naar de ontwikkelingen op het terrein
van bijvoorbeeld SBR. Dit is een beweging die van bovenaf in gang is gezet. Het vergt de
nodige investeringen van belastingplichtigen en hun adviseurs. Maar na een voortvarend
begin, blijkt een verdere ontwikkeling uiteindelijk erg moeizaam te verlopen (vergelijk
ook de introductie van het papierloze kantoor). Dit draagt niet bij aan acceptatie en een
vermindering van administratieve lasten.
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Interview:

17 maart 2015

Gesprekspartner:

Theo Poolen was tot 1 februari 2015 lid van het managementteam Belastingdienst, belast met de portefeuille fiscaliteit bij
het ministerie van Financiën (Chief Fiscal Affairs Officer). Vanaf
1 februari is hij benoemd tot directeur Kwaliteit Fiscaliteit en
Accountancy bij de Belastingdienst.

Organisatie:

Het directoraat-generaal Belastingdienst (DGBel) bestuurt de
uitvoering van de belastingwetgeving, inclusief de douanewetgeving en de niet-fiscale wetgeving die de Belastingdienst
uitvoert.

Kenmerkende verschillen tussen de heffingsmethoden
Volgens Poolen komen de verschillen tussen de twee heffingsmethoden vooral tot uitdrukking in de extra handeling die de inspecteur moet verrichten in de vorm van het op
leggen van een aanslag bij aanslagbelastingen. Dit heeft ook een uitgebreider logistiek
proces voor de Belastingdienst tot gevolg. En ten slotte kan bij een aanslagbelasting alleen
worden nagevorderd als er sprake is van een nieuw feit, terwijl de inspecteur bij naheffing
alleen gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Welke argumenten spelen een rol bij de keuze van een heffingsmethode?
Bij invoering van een nieuwe belasting wordt bij de keuze van de heffingsmethode vooral
gekeken naar de uitvoerbaarheid en toetsbaarheid, en daarnaast spelen de administratieve
lasten voor belastingplichtigen en Belastingdienst een rol. Het doel is om de belastingheffing zo efficiënt mogelijk te laten verlopen tegen zo laag mogelijke perceptiekosten. Ook
speelt bij de keuze mee de grondslag waarover wordt geheven (aansluiten bij wat er al
aan informatie voorhanden is (bijvoorbeeld jaarstukken of gegevens over bezittingen) dan
wel dat de informatie zelf moet worden gegenereerd), de complexiteit van belasting, de
hoeveelheid belastingplichtigen die het raakt en het kennisniveau van de belastingplichtigen.
Keuze voor een bepaalde heffingsmethode
Bij de keuze voor een heffingsmethode moet ook worden gekeken naar de vraag wat
maatschappelijk past. In het verleden werd vooral met papieren aangiften gewerkt en was
het mogelijk om vormvrije bijlagen mee te sturen. De inspecteur had bij voorrangsposten
(door middel van het afknippen van een hoekje van de aangifte) ongeveer een jaar de
tijd (eind van het jaar t+1) om de aangifte te beoordelen. Een belastingplichtige voor de
inkomstenbelasting moest dan ook tot die tijd wachten tot hij geld terug kreeg. Het niet
of onvoldoende beoordelen van de vormvrije bijlagen kon ertoe leiden dat de inspecteur
achteraf niet meer kon navorderen omdat hij niet beschikte over een nieuw feit. Op een
gegeven moment is er meer snelheid in het proces gebracht. Tegenwoordig worden aangiften
inkomstenbelasting voornamelijk digitaal gedaan en ze worden in principe binnen enkele
maanden behandeld. Belastingplichtigen hebben daardoor veel sneller hun geld terug.
Bijlagen kunnen niet meer worden meegestuurd.
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De toekomst van heffing bij wege van aanslag en heffing bij wege van voldoening op
aangifte
De wijze waarop aanslagbelastingen worden geheven, lijkt inmiddels al erg op dat van
aangiftebelastingen. Materieel zijn de verschillen dus niet groot. Het in overeenstemming brengen van de en materiële formele werkelijkheid zou een volgende stap zijn.
De precieze voor- en nadelen van een wijziging zullen om die reden nog nader moeten
worden onderzocht. Verder moet rekening worden gehouden met een psychologisch
effect bij belastingplichtigen. Bij hen bestaat de perceptie dat zij er bij een wijziging in
heffingsmethode qua rechtszekerheid op achteruit zullen gaan.
Een belangrijke voorwaarde voor het invoeren van een aangiftebelasting is dat er zekerheid bestaat over de juistheid van de belastingschuld. Een aandachtspunt daarbij is de
complexiteit van de betreffende belastingwetgeving. Ingewikkelde wetgeving zou volgens
Poolen moeten prikkelen tot het doorvoeren van vereenvoudigingen. Dit ziet zowel op het
wetgevende vlak als op het proces van vaststellen van de belastingschuld. Bij dit proces is
vooral werken in de actualiteit belangrijk. Dit kan door zaken tussen belastingplichtigen en
Belastingdienst aan de voorkant zoveel mogelijk in één keer goed te regelen. Dit voorkomt
dat belastingambtenaren moeten worden ingezet om individuele aangiften ex post te
controleren en draagt ook bij aan zoveel mogelijk werken in de actualiteit. Vooroverleg
is daarbij een belangrijk instrument, evenals het doorlichten van ketens van subjecten
(bijvoorbeeld branches) en horizontaal toezicht. Voor horizontaal toezicht geldt dat het
onzekerheid vooraf kan wegnemen waardoor een soort ‘green lane’ kan ontstaan om
aangiften te behandelen. Voor aanslagbelastingen betekent dit dat zij worden behandeld
alsof sprake is van een aangiftebelasting.
Poolen geeft aan dat hij geen sturing ervaart vanuit internationale organisaties als de
OESO die op een mondiale beweging wijzen van het wijzigen van ‘direct assessment’
naar ‘self-assessment’.
Ten aanzien van een wijziging van een aanslagbelasting naar een aangiftebelasting wijst
Poolen ten slotte nog op kasschuifeffecten waar rekening mee moet worden gehouden als
gevolg van het niet meer kunnen opleggen van voorlopige aanslagen. Hier zal een oplossing
voor moeten worden gevonden.
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Aantal door de Belastingdienst
verwerkte aangiften in relatie tot de
omvang van diens personeelsbestand
(periode 1956-2015)
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BIJLAGE 3

In het buitenland toegepaste
heffingstechnieken

Australië
De bevindingen van een door de Commissioner of Taxation van de Australische belastingdienst, ATO, in 1984 ingestelde werkgroep en een uitgevoerde evaluatie vormden de
aanleiding voor de omzetting naar ‘self-assessment’ (1986).1 De werkgroep, die het proces
van het indienen van aangiften tot en met het opleggen van aanslagen doorlichtte, stelde dat:
●● de kosten van het opleggen van aanslagen hoger waren dan de extra opbrengsten die
werden gegenereerd met het aanbrengen van eventuele correcties door de aanslagregelende ambtenaren;
●● het opleggen van aanslagen vanuit kostenoogpunt niet als effectief was te beschouwen;2
●● van het opleggen van aanslagen voor bedrijven een weinig compliance-verhogend
effect uitging;
●● het niet mogelijk was om effectief te reageren op de maatschappelijke trend dat
belastingplichtigen assertiever werden en steeds meer beroepsprocedures gingen
voeren tegen door de ATO opgelegde aanslagen3;
●● het uit oogpunt van kosteneffectiviteit voor de hand lag om de heffingsmethode om
te zetten naar ‘self-assessment’.
Daarnaast wees de evaluatie uit dat belastingambtenaren weinig tot geen voldoening
haalden uit hun aanslagregelende werkzaamheden (het veelal overeenkomstig de aangifte
opleggen van aanslagen).4 Wat de oorzaak daarvan was, is in de evaluatie of in de andere
onderzochte bronnen niet toegelicht.
Onder het systeem van ‘direct/administrative assessment’ had de Australische belastingdienst, ATO de plicht om eventuele fouten in de aangifte direct te corrigeren. Een
correctie achteraf (nadat de aanslag al vaststond; vergelijkbaar met de Nederlandse
navorderingsaanslag) was slechts in beperkte mate toegestaan. Alleen als het om nieuwe
feiten ging, mocht er achteraf worden gecorrigeerd. Dat mocht echter niet als het een
1
2
3

4

In 1989 werd ook ‘self-assessment voor bedrijven en pensioenfondsen ingevoerd.
Williams, 1992, p. 21.
De ATO zette aldus in op het eerder in de tijd onderkennen en afhandelen van problemen. Een
beweging die ook in Nederland zichtbaar is in het kader van Horizontaal Toezicht waarbij wordt
ingezet op het vooraf borgen van de kwaliteit van de aangifte en mogelijke verschillen van opvatting
via vooroverleg aan de orde komen. Zie Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst, 2012,
p. 66.
D'Ascenzo, 1993.
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foute interpretatie van het recht betrof. Een belangrijke reden voor de beperking om de
aanslag achteraf te kunnen corrigeren, vormde bescherming van de belastingplichtige
die vertrouwen moest kunnen ontlenen aan de aanslag. Over het opleggen van boeten
binnen deze heffingsmethode heb ik alleen kunnen achterhalen dat deze slechts konden
worden opgelegd als de belastingplichtige valse of misleidende feiten (zodoende niet in
geval van onjuiste toepassing van het recht) had aangeleverd.5 Informatie over de ingezette
toezichtcapaciteit heb ik niet gevonden.
De keerzijde van ‘direct/administrative assessment’ was dat eventueel gemiste belastingopbrengsten als gevolg van niet gecorrigeerde fouten voor rekening van de gemeenschap
als geheel kwamen. Dit werd niet wenselijk geacht. Als onderdeel van een pakket aan
wetsaanpassingen werden Australische particuliere belastingplichtigen in 1992 zelf verantwoordelijk gemaakt voor het formaliseren van hun belastingschuld. Voor ondernemers
was het systeem al in 1986/1987 geïntroduceerd. Dit wordt ‘self-assessment’ genoemd.
De invoering ging gepaard met de invoering van een nieuw boeteregime, een nieuw
stelsel van rentes en de uitbreiding van de periode waarbinnen aangiften kunnen worden
herzien/gecorrigeerd. Om de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van belastingplichtigen
te vergroten, heeft de Australische regering de afgelopen jaren de wetgeving op het terrein
van boeten, rentes en herzieningsperiode versoepeld.6
Binnen het Australische systeem van ‘self-assessment’ zijn er twee varianten: één voor
ondernemers en één voor particulieren. Bij particulieren legt de ATO aan de hand van
de ingediende aangifte nog wel een aanslag op voor ze tot betaling hoeven over te gaan.
Ondernemers moeten het verschuldigde bedrag zelf berekenen en tegelijk met het indienen van de aangifte voldoen. Zowel de aangiften van particulieren als van ondernemers
worden achteraf door de ATO aan toezicht onderworpen. Eventueel geconstateerde fouten
kunnen onbeperkt worden gecorrigeerd (in onze termen: nageheven). In het geval dat
uit toezicht op de aangifte naar voren komt dat een belastingplichtige een te laag bedrag
heeft aangegeven en dit wordt gecorrigeerd (via een ‘amended assessment’) moet de
belastingplichtige een zogenoemde Shortfall Interest Charge betalen.7 Deze wordt berekend over periode tussen de vervaldag voor de betaling op de ingediende aangifte en de
‘amended assessment’. Bovenop de ‘interest charge’ voor het niet of te laat voldoen van
het verschuldigde belastingbedrag, kan een boete worden opgelegd. De hoogte daarvan
is afhankelijk van de vraag of belastingplichtige een redelijke mate van zorgvuldigheid
heeft betracht bij het opstellen en indienen van de aangifte. Het gaat hierbij niet meer
alleen om het aanleveren van de juiste feiten, maar ook om de juiste toepassing van het
recht, beleidsregels en gerechtelijke uitspraken. Als geen sprake was van een redelijke
mate van zorgvuldigheid dan bedraagt de boete ten minste 25% van het te weinig geheven
bedrag aan belasting.

5
6
7

Vos & Mihail, 2006, p. 13 en 14.
Vos & Mihail, 2006, p. 4.
Joseph, 2003, p. 317.
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Medio 2013 telde de ATO 25.093 werknemers.8 In 1998 betrof dit nog 16.895 werknemers.9
Voor beide jaren geldt dat het een totaal is van zowel voltijd- als deeltijdwerknemers.
Informatie over het aantal fte’s heb ik niet kunnen vinden. Dat geldt ook voor informatie
over door de ATO de ingezette toezichtcapaciteit en gegenereerde aantallen en dergelijke.
Bangladesh
Bangladesh hanteert voor de heffing van inkomstenbelasting twee heffingsmethoden
naast elkaar. Een groot deel van de inkomstenbelasting wordt via ‘direct/administrative
assessment’ geheven en een klein deel (sinds 1981) via ‘self-assessment’.
Bij de heffing via ‘direct/administrative assessment’ moeten belastingplichtigen eerst
aangifte doen van hun inkomen, waarna de belastingdienst een soort hoorzitting organiseert.
Belastingplichtigen moeten daar verschijnen met alle documenten op basis waarvan hij hun
aangifte hebben ingevuld. Na het beoordelen van de stukken berekent de belastingdienst
het inkomen en legt vervolgens een aanslag op.10 Evenals te zien is bij Pakistan, vindt het
uitoefenen van toezicht en formalisering van de belastingschuld op vrijwel hetzelfde
moment plaats. Ook hier geldt dat bij deze vorm van ‘direct/administrative assessment’
er één-op-één-contact is tussen een belastingplichtige en een belastingambtenaar. Belastingplichtigen kunnen ook opteren voor belastingheffing via ‘self-assessment’ waarbij de
belastingplichtige de aangifte indient en het verschuldigde bedrag voldoet. In 1992 werd
het voor een grotere groep belastingplichtigen mogelijk om via ‘self-assessment’ belasting
te betalen. Het vergroten van de compliance, het verminderen van de discretionaire
bevoegdheden van belastingambtenaren, het tegengaan van corruptie en het vereenvoudigen van het systeem van aanslagregeling11 waren reden om hiertoe over te gaan.12 Bij
het indienen van de aangifte ontvangen belastingplichtigen een bevestiging die geldt als
een soort aanslag.13 De ingediende aangiften kunnen nog wel worden onderworpen aan
toezicht achteraf door de National Board of Revenue (NBR). Hiervoor geldt een termijn
van 24 maanden na het einde van het desbetreffende aanslagjaar, maar niet later dan 15
maanden na het einde van de maand waarin de aangifte is ingediend.14 Als het aangegeven
bedrag te laag blijkt te zijn dan kan een ‘assessment’ worden opgelegd, te vergelijken met
wat wij kennen als naheffingsaanslag.
Aan belastingplichtige ondernemers en particulieren die geen aangifte inkomstenbelasting
indienen, kan een boete worden opgelegd van 10% (met een minimum van Tk. 2.500 (ca.
€ 25) over het inkomen van het jaar ervoor. Dit bedrag kan bij een voortdurende fout
worden verhoogd met Tk. 50 (€ 0,51) per dag.15 Als een belastingplichtige de benodigde
8
9
10
11
12
13
14
15

Australian Government, Australian Taxation Office, Commissioner of Taxation, Annual report
2012–13, p. 119.
Australian Government, Australian Taxation Office, Commissioner of Taxation, Annual report
1998–99, Appendix 2, p. 75.
Sarker, 2003, p. 171.
Waar de vereenvoudiging precies op zag, is niet nader toegelicht.
Sarker, 2003, p. 172.
Rahman, http://www.taxadvisors-bd.com/basics_of_tax.html; geraadpleegd op 3 juli 2018.
HSBC, https://globalconnections.hsbc.com/global/en/tools-data/country-guides/bd/tax-system;
geraadpleegd op 3 juli 2018.
http://www.nbr-bd.org/income_tax.htm; geraadpleegd op 13 oktober 2014.
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gegevens of inlichtingen niet verstrekt, kan een boete van Tk. 25.000 (ca. € 255) worden
opgelegd.16 Informatie over de ingezette toezichtcapaciteit en daarmee behaalde resultaten
heb ik niet gevonden.
Ierland
Tot 1988 hanteerde Ierland ‘direct/administrative assessment’ als heffingsmethode voor
belastingplichtige particulieren en ondernemingen. Dit hield in dat zij aangifte moesten
doen van hun inkomen of winst, waarna de aangiften werden beoordeeld door de Ierse
belastingdienst; de Revenue. Zonder verdere betrokkenheid van de belastingplichtige legde
de Revenue vervolgens een aanslag op. Informatie over eventuele sancties en de ingezette
toezichtcapaciteit heb ik niet gevonden.
In 1988 werd ‘self-assessment’ ingevoerd. De verantwoordelijkheid voor het berekenen en
aangeven van het inkomen c.q. de winst kwam bij de belastingplichtigen te liggen.17 Dit
betekent dat belastingplichtigen in principe zelf moeten berekenen hoeveel belasting ze
zijn verschuldigd. Met ingang van 2013 wordt deze heffingsmethode ook bij de ‘corporation
tax’ toegepast.18 Voor particuliere belastingplichtigen die vroeg aangifte doen, rekent de
Revenue als een soort service voor hen uit hoeveel belasting ze zijn verschuldigd en legt
het daarvoor een aanslag op met daarop het verschuldigde bedrag aan belasting.19 Het
verschil met Australië is dat alleen bij vóór een bepaalde datum ingediende aangiften
een aanslag wordt opgelegd.
De aangiften van particulieren en ondernemers worden achteraf aan toezicht onderworpen.
Als hieruit naar voren komt dat een te laag bedrag is aangegeven en voldaan, dan kan de
belastingdienst daarvoor een ‘assessment’ (te vergelijken met onze naheffingsaanslag)
opleggen. Hiervoor geldt een termijn van maximaal vier jaar na het einde van het betreffende
belastingjaar. Echter in geval van fraude is de periode om een ‘assessment’ op te leggen
onbeperkt.20 Als een belastingplichtige verzuimt om aangifte te doen dan kan hij daarvoor
een boete krijgen van € 950. Voor het indienen van een onjuiste aangifte is de boete in geval
van nalatigheid € 125 plus het verschil tussen het daadwerkelijk verschuldigde bedrag en
het aangegeven/betaalde bedrag aan belasting. Als sprake is van frauduleus handelen dan is
de boete € 125 plus tweemaal het verschil tussen het daadwerkelijk verschuldigde bedrag
en het aangegeven/betaalde bedrag. In het geval van te late betaling wordt een rente van
0.0219% per dag in rekening gebracht. Als de aangifte niet binnen één maand na vereiste
datum is ingediend, wordt 5% (met een maximum van €12.695) extra in rekening gebracht.
Bij twee maanden is die verhoging 10% (met een maximum van € 63.485).21

16
17
18
19
20
21

KPMG, 2011, p. 12.
Corbett & Rossney, 2011, p. 630.
http://www.revenue.ie/en/business/full-self-assessment.html; geraadpleegd op 13 juli 2018.
http://www.revenue.ie/en/tax/it/leaflets/it10.html#section7; geraadpleegd op 3 juli 2018.
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/JDCN-89HSNA; geraadpleegd op
3 juli 2018.
http://www.taxworld.ie/taxes/it/current/summary; geraadpleegd op 3 juli 2018.
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In 2013 voerde de Revenue zo’n 8.000 ‘audits’ (boekenonderzoeken) uit. Het telde ongeveer
5.700 personen.22 In 1996 lag het aantal audits op circa 21.000 en het personeelsbestand
circa 6.000 personen.23 Informatie over aantallen in oudere jaren heb ik niet kunnen vinden.
Indonesië
Indonesië hervormde in 1983 zijn belastingstelsel. Dit betrof zowel een inhoudelijke
hervorming als een algemene introductie van ‘self-assessment’ als heffingsmethode. Ik
heb geen informatie kunnen vinden over de heffingsmethode zoals die tot en met 1983
werd toegepast.
‘Self-assessment’ in Indonesië houdt in dat belastingplichtigen zelf het verschuldigde
bedrag aan belasting berekenen, voldoen en aangeven. De ‘Directorate General of Taxes’
kan de aangiften onderwerpen aan toezicht achteraf (onder normale omstandigheden
tot vijf jaar na het indienen hiervan). Als het aangegeven bedrag te laag blijkt te zijn dan
kan een ‘tax assessment letter’ worden opgelegd, te vergelijken met wat wij kennen als
een naheffingsaanslag.24 Wanneer een belastingplichtige het verschuldigde bedrag niet
of te laat voldoet, kan een ‘interest penalty’ worden opgelegd van 2% per maand met een
maximum van 48%. De boete voor het te laat indienen van een aangifte bedraagt IDR
100.000 (ca. € 6,50) in het geval van de ‘income tax’ en IDR 1.000.000 (ca. € 65) voor de
‘corporate income tax’. Als sprake is van een te lage aangifte dan kan naast de ‘interest
penalty’ een boete wegens ‘underpayment’ worden opgelegd van 50%.25 Informatie over
de ingezette toezichtcapaciteit en daarmee behaalde resultaten heb ik niet gevonden.
Japan
In 1947 voerde Japan een ‘self assessment systeem’ in. Tot dat moment paste Japan ‘direct/
administrative assessment’ toe. Dit hield in dat de Japanse belastingdienst een schatting
maakte van het inkomen c.q. de bruto winst en op basis daarvan het bedrag berekende
dat de belastingplichtige was verschuldigd. Dit werd vervolgens meegedeeld aan de
belastingplichtige. Voor de schatting maakte de Japanse belastingdienst (National Tax
Agency Japan) gebruik van derdengegevens en van informatie die de belastingplichtige
verstrekte. Bij particulieren moest de schatting, voor deze kon worden meegedeeld aan
de belastingplichtige, eerst worden goedgekeurd en vastgesteld door een commissie
waarvan de leden werden gekozen uit belastingbetalers. Binnen deze heffingsmethode
hoefde de belastingplichtige zelf geen gegevens aan te leveren. Meer details over deze
heffingsmethode heb ik niet gevonden.
De invoering van ‘self-assessment’ vond plaats op het moment dat Japan na de overgave
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, bezet was door de geallieerden (feitelijk de
Verenigde Staten). Onder leiding van Douglas MacArthur, werden verschillende hervormingen doorgevoerd. Een daarvan betrof de invoering van ‘self-assessment’ naar het
voorbeeld van de Amerikaanse federale inkomstenbelasting. Daarnaast speelde mee
dat invoering van ‘self-assessment’ als bewijs werd gezien van de democratisering van
22
23
24
25

Revenue, Revenue Commissioners, Headline Results for 2013, p. 3 en 4.
Revenue, Annual Report 1997, p. 36 en 64.
Gunadi, 2001, p. 267. Zie ook Harsono, 2014, p. 2.
PwC, 2013, p. 77 en 82.
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het Japanse belastingstelsel. Bovendien kampte Japan met een hoge inflatie. Belasting
werd geheven over het inkomen van het vorige jaar, waardoor het moeilijk was om de
belastingopbrengsten goed te kunnen begroten. Met ‘self-assessment’ werd belasting
gedurende het jaar belasting geheven over het inkomen.26
Sinds de invoering van ‘self-assessment systeem’ moeten de belastingplichtigen hun
inkomsten over het lopende jaar en het daarover verschuldigde belastingbedrag zelf
berekenen en aangeven. Achteraf vindt toezicht plaats om na te gaan of het juiste bedrag
is voldaan.27 In 2006 werkte ongeveer 70% van het personeelsbestand van de National Tax
Agency Japan in het toezicht. Hun activiteiten leiden ertoe dat jaarlijks bij ca. 4% van de
ondernemingen een boekenonderzoek wordt ingesteld. Over particulieren heb ik alleen
kunnen achterhalen dat het percentage daarvoor lager ligt dan voor ondernemingen.28 Op
het moment dat belastingplichtigen niet op tijd betaalt, wordt rente in rekening gebracht
(afhankelijk van het moment in principe 7,3%29 of 14,6%). Daarnaast kent Japan boeten voor
te weinig aangeven (10%), te laat aangeven (15% of 20%, afhankelijk van het bedrag) en
fraude (35% of 40%). Informatie over de ingezette toezichtcapaciteit en daarmee behaalde
resultaten heb ik niet gevonden.
Luxemburg
Met ingang van 1 februari 2010 heeft Luxemburg ‘self-assessment’ voor de vennootschapsbelasting en de vermogenswinstbelasting ingevoerd.30 Tot die tijd kende Luxemburg voor
die belastingen enkel de heffingsmethode waarbij de belastingdienst aan de hand van de
aangifte een belastingaanslag oplegt. Deze aanslag is definitief. Vergelijkbaar met wat
we in Nederland kennen, kan de belastingdienst alleen in het geval van nieuwe feiten die
binnen een bepaalde termijn aan het licht komen alsnog heffen over een eventueel tekort.
Informatie over de ingezette toezichtcapaciteit heb ik niet gevonden.
Bij ‘self-assessment’ legt de Luxemburgse belastingdienst een ‘bulletin d’impôt’ op op basis
van de aangifte van de belastingplichtige. Dit gebeurt zonder dat de aangifte op dat moment
inhoudelijk is beoordeeld. Naast de vier eerdere gesignaleerde vormen is hier opnieuw
sprake van een variant binnen ‘self-assessment’ waarbij niet enkel de belastingplichtige
maar ook de belastingdienst een rol heeft bij het berekenen van de belastingschuld.
Toezicht vindt achteraf plaats. Daarbij geldt een termijn geldt van maximaal vijf jaar. Als
blijkt dat een belastingplichtige te weinig belasting heeft betaald, dan volgt daarvoor een
aanslag (vergelijkbaar met onze naheffingsaanslag). De invoering van ‘self-assessment’
in Luxemburg betekent niet dat ‘direct/administrative assessment’ niet meer wordt
toegepast. Beide heffingsmethoden functioneren op dit moment naast elkaar waarbij de
Luxemburgse belastingdienst de discretionaire bevoegdheid heeft, en zodoende niet de
26
27
28
29
30

Usui, 2002, p. 6.
Kimura, 2006, p. 2-3; Usui, 2002, p. 6.
Kimura, 2006, p. 7.
Door de lage rentestand wordt een lager percentage gehanteerd. Deze varieerde van 4.5% en 4.7%
tussen 2000 en 2009; zie http://japantax.org/?p=478.
Administration des contributions directes du Grand-Duché de Luxembourg, Newsletter du
29 janvier 2010, Imposition suivant declarationhttp://www.impotsdirects.public.lu/archive/
newsletter/2010/nl_29012010/index.html.
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belastingplichtige, om te bepalen in welke gevallen de ene of de andere heffingsmethode
wordt toegepast.31 De Luxemburgse regering beraadt zich nog over verdere uitbreiding
naar andere belastingen en belastingplichtigen.32
In het geval van te laat betalen, wordt een rente berekend van 0,6% per maand. Voor het
niet of te laat indienen van een aangifte kan een boete worden opgelegd van 10% van het
verschuldigde belastingbedrag naast een boete die kan oplopen tot € 1.239,47.33 Informatie
over de ingezette toezichtcapaciteit heb ik niet gevonden.
Maleisië
‘Self-assessment’ werd in Maleisië in twee stappen ingevoerd: in 2001 voor ondernemers
en in 2004 voor particulieren. Voor die tijd moesten belastingplichtigen onder ‘direct/
administrative assessment’ een aangifte invullen op basis waarvan de Maleisische belastingdienst, the Inland Revenu Board (IRB), een aanslag vaststelde zodat de belastingschuld
kon worden geïnd. Informatie over eventuele sancties, op welke momenten toezicht werd
uitgeoefend en de ingezette toezichtcapaciteit heb ik niet gevonden.
Onder 'self-assessment’ moet de belastingplichtige zelf formaliseren wat de grondslag is
waarover hij belasting moet betalen, zelf berekenen hoeveel belasting hij is verschuldigd,
dit bedrag direct voldoen aan de IRB en hier ook aangifte van doen. De IRB gaat ervan
uit dat de informatie in de aangifte (zoals deze is ingediend door de belastingplichtige)
juist is en deze accepteert deze ook.34 Achteraf voert de IRB steekproefsgewijs toezicht
uit bij een aantal belastingplichtigen om te zien of ze juist aangifte hebben gedaan.35 In
principe richt het toezicht zich op één jaar, maar kan eventueel worden uitgebreid naar
vijf jaar. In geval van fraude, belastingontduiking of opzettelijke nalatigheid geldt geen
maximumtermijn. De termijnen zijn korter dan die golden ten opzichte van het moment
van invoering van ‘self-assessment’. Toen richtte het toezicht zich op een periode van één
tot drie jaar en er was geen maximumtermijn in geval van uitbreiding.36 Als blijkt dat een
belastingplichtige zijn verplichtingen niet of niet volledig is nagekomen, dan moet hij het
tekort alsnog voldoen. De IRB legt daarvoor dan een ‘assessment’ op, vergelijkbaar met
onze naheffingsaanslag. Als een belastingplichtige verzuimt een aangifte in te dienen, kan
hiervoor een boete worden opgelegd van RM 200 (circa € 48) tot RM 2.000 (circa € 480),
een gevangenisstraf of beide. Het indienen van een onjuiste aangifte kan worden beboet
met RM 1.000 tot RM 10.000 plus 200% van het te weinig aangegeven belastingbedrag.
Als sprake is van het opzettelijk ontduiken van belasting, dan is de boete RM 1.000 tot RM
20.000 plus 300% van het te weinig aangegeven belastingbedrag. Voor het te laat betalen
van belasting kan de IRB een boete van 10% van het verschuldigde bedrag opleggen en

31
32
33
34
35
36

Loyens & Loeff, 2010, p. 2.
EY, 2013, p. 2.
Deloitte, International tax, Luxembourg Highlights 2014, p. 2 en 3.
Jaidi, Noordin, & Kassim, 2013, p. 56-65.
Kasipillai & Hanefah, 2000, p. 107.
KPMG, Malaysian Inland Revenue Board’s Frameworks on Tax Audits, 2013.
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een aanvullende boete van 5% als het verschuldigde bedrag na 60 dagen nog steeds niet
is voldaan.37
Uit de jaarverslagen van de IRB leid ik af dat het personeelsbestand in 2012 van 10.658
personen telde. In 2001 waren dat 7.100 (waarvan 6.557 bezet).38 Het aantal ‘tax audits’
was in 1997 nog 811, in 2000: 3.827 en in 2012: 18.701.39 Informatie over welk deel daarvan
werd ingezet voor welke toezichtactiviteiten heb ik niet kunnen achterhalen.
Nieuw Zeeland
De wijziging van Nieuw Zeeland van ‘direct/self-assessment’ is een geleidelijk proces
geweest. Deze begon eind jaren tachtig van de vorige eeuw en leidde in 2001 tot een
wettelijke verankering.40 Over de inhoud van de oorspronkelijke heffingsmethode heb ik
geen informatie kunnen vinden.
Bij de aanvankelijk ingevoerde vorm van ‘self-assessment’ berekenden belastingplichtigen
zelf wat ze aan belasting waren verschuldigd, maar de belastingdienst van Nieuw-Zeeland,
the Inland Revenue Department (IRD), was nog steeds verplicht om aanslagen op te
leggen. Uiteindelijk wijzigde Nieuw Zeeland deze methode in 1999 waarin de plicht tot
het opleggen van een aanslag voor de IRD verviel. Dat laat onverlet dat belastingplichtigen
voor de inkomstenbelasting de mogelijkheid hebben om de IRD te vragen het door hen
verschuldigde bedrag uit te rekenen.41 Naast de varianten zoals bijvoorbeeld bij Australië en
Ierland is hier sprake van weer een andere variant. In dit geval hoeft de belastingschuld niet
alleen door de belastingplichtige te worden berekend, maar heeft de belastingdienst daarin
ook nog een rol. In Nieuw-Zeeland werd naast self-assessment ook een nieuw rente- en
boeteregime ingevoerd om invulling te kunnen geven aan de modernisering van de IRD
en de grotere verantwoordelijkheid die bij belastingplichtigen werd neergelegd om zelf
hun eigen belastingverplichtingen te berekenen. James en Alley wijzen erop dat invoering
van ‘self-assessment’ vaak wordt geassocieerd met het invoeren van een boeteregime
voor degenen die hun verplichtingen niet nakomen.42 De aangiften van particulieren en
ondernemers worden achteraf aan toezicht onderworpen. Als hieruit naar voren komt dat
een te laag bedrag is aangegeven en voldaan, dan kan de belastingdienst daarvoor een
‘notice of assessment’ (te vergelijken met onze naheffingsaanslag) opleggen. Hiervoor
geldt een termijn van maximaal vier jaar na het einde van het betreffende belastingjaar.
Echter in geval van fraude is de periode om een ‘assessment’ op te leggen onbeperkt.43
In het geval dat belastingplichtigen te weinig belasting hebben voldaan, wordt vanaf de dag
dat ze belasting zijn verschuldigd tot de dag van betaling rente in rekening gebracht. Deze

37
38
39
40
41
42
43

http://www.hasil.gov.my/goindex.php?kump=5&skum=5&posi=3&unit=7000&sequ=11; geraadpleegd op 3 juli 2018.
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Annual Report 2012, p. 108; Annual Report 2001, p. 113.
Idem. Annual report 2000, p. 75; Annual Report 2012, p. 23.
The Commonwealth Association of Tax Administrators, 2003, p. 28.
Loo, McKerchar & Hansford, 2005, p. 690-693.
James & Alley, Tax Compliance, 2002, p. 37.
http://selfassessment.treasury.gov.au/content/discussion/14Appendix4.asp; geraadpleegd op 3
juli 2018.
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bedraagt op dit moment 8,4%.44 Te laat betalen wordt daarnaast beboet (1%, een extra 4% na
zeven dagen) en vervolgens iedere maand 1% extra). De boete voor niet-betalen bedraagt 10%.
Verder kent Nieuw-Zeeland een boete voor het te laat indienen van een aangifte: minimaal
$ 50 (ca. € 31) en maximaal $ 500 (ca. € 310), afhankelijk van de hoogte van het inkomen.
Als sprake is van een te lage aangifte dan kan een boete worden opgelegd die afhankelijk
van de reden varieert van 20% (gebrek aan zorgvuldigheid) tot 150% (belastingontduiking).45
In 2013 telde de IRD 5.475 fte. Het oudste jaarverslag dat op de website van de IRD is te
vinden, is over 2002. In dat jaar telde het personeelsbestand 4.547 fte.46 Informatie over
Welk deel daarvan werd ingezet voor welke toezichtsactiviteiten heb ik niet gevonden.
Nigeria
In Nigeria werd in 1992 self-assessment op beperkte schaal (alleen belastingplichtigen
met weinig inkomen) ingevoerd. Over de heffingsmethode zoals die tot en met 1991 werd
toegepast, heb ik geen detailinformatie kunnen vinden.
In 2002 is ‘self-assessment’ voor alle belastingplichtigen (particulieren en ondernemers)
ingevoerd.47 Van belastingplichtigen wordt verwacht dat ze hun belastingverplichtingen
zelf berekenen, het verschuldigde bedrag voldoen via de aanschaf van een zogenoemd
e-ticket bij een aangewezen bank en hun aangifte indienen bij de Nigeriaanse belastingdienst. Deze accepteert de aangiften zoveel mogelijk zoals deze worden ingediend. Pas
achteraf wordt met behulp van risicoselectie een deel van de aangiften geselecteerd voor
toezicht. Als dan blijkt dat een belastingplichtige zijn verplichtingen niet of niet volledig
is nagekomen, dan moet hij dat alsnog doen via een ‘additional assessment’ (vergelijkbaar
met onze naheffingsaanslag). De termijn hiervoor is gemaximeerd op 6 jaar na het betreffende belastingjaar. Als sprake is van fraude dan is de termijn ongelimiteerd. In geval
van het niet of niet op tijd voldoen van belasting wordt een boete (10%) en rente 12%) in
rekening gebracht.48 Nigeria kent daarnaast voor de ‘corporate income tax’ (maar niet voor
de ‘personal income tax’) een boete voor het te laat doen van aangifte. Deze bedraagt in
de eerste maand N 25.000 (ca. € 120) en vervolgens N 5.000 (ca. € 24) extra voor iedere
maand dat dit verzuim het langer duurt.49 Informatie over de ingezette toezichtcapaciteit
en daarmee behaalde resultaten heb ik niet gevonden.
Pakistan
Tot 1979 kende Pakistan enkel ‘direct/administrative assessment’. Informatie heb ik daarover
nauwelijks kunnen achterhalen, behalve dat belastingambtenaren belastingplichtigen
thuis bezochten (niet duidelijk is of dit bij elke belastingplichtige plaatsvond of alleen in
bepaalde gevallen) waarbij het inkomen werd vastgesteld en het daarover verschuldigde
bedrag aan belasting. Op één moment werd toezicht uitgeoefend en de belastingschuld
44
45
46
47
48
49

http://www.ird.govt.nz/how-to/debt/penalties/interest/interest-overview/; geraadpleegd op 3
juli 2018.
http://www.grantthornton.co.nz/services/tax/quick-tax-facts.html; geraadpleegd op 3 juli 2018.
Inland Revenue, Annual Report 2013, p. 145; Annual Report 2002, p. 49.
http://www.academia.edu/3532783/Ayuba_A._2013_._Determinants_of_tax_compliance_behavi
our_via_Self_Assessment_System_SAS_._The_case_of_selected_states_in_Nigeria; geraadpleegd
op 3 juli 2018.
Christian N. Onyegbule, 2012.
PwC, 2014, p. 8.
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geformaliseerd. Keerzijde van deze werkwijze – met één-op-één-contact tussen belastingplichtigen en ambtenaren van de Pakistaanse belastingdienst (Pakistani Central Board of
Revenue (CBR)) – was een grotere kans op corruptie door samenspanning.50 Informatie
over eventuele sancties en de ingezette toezichtcapaciteit heb ik niet gevonden.
In 1979 voerde Pakistan voor zijn burgers met een laag inkomen een eenvoudig ‘self-assessment’ systeem in, waardoor vanaf dat moment twee heffingsmethoden tegelijk naast
elkaar functioneerden. Sinds juli 2002, toen ‘self-assessment’ algemeen werd ingevoerd,
kent Pakistan weer één heffingsmethode voor de inkomstenbelasting. Belastingplichtigen
moeten hierin zelf het door hen over het inkomen verschuldigde bedrag aan belasting
berekenen, voldoen en aangeven. Een bepaald percentage van de aangiften wordt geselecteerd voor toezicht achteraf.51 52 Voor particulieren en ondernemers geldt een sanctie
van 0,1% per dag (met een minimum van PKR 5.000 (ca. € 38) en een maximum van 25%)
voor het niet op tijd voldoen van het verschuldigde belastingbedrag.53 Informatie over
termijnen voor toezicht achteraf, de ingezette toezichtcapaciteit en daarmee behaalde
resultaten heb ik niet gevonden.
Seychellen
Sinds 1 januari 2010 is ‘self-assessment’ in de Seychellen ingevoerd voor de ‘business tax’.
De heffingsmethode voor de ‘income tax’ is nog steeds ‘direct/administrative assessment’.
Bij deze laatste heffingsmethode moeten belastingplichtigen de belastingdienst van de
Seychellen, de Seychelles Revenue Commission (SRC), alle relevante informatie verschaffen.
Op basis daarvan kan de SRC het belastbaar inkomen en het daarover verschuldigde bedrag
aan belasting formaliseren. Hiervoor ontvangt de belastingplichtige een ‘assessment’
(in onze termen een aanslagbiljet) waarop het verschuldigde bedrag staat en de datum
waarop deze moet zijn voldaan. Informatie over wanneer toezicht plaatsvindt, heb ik niet
kunnen vinden.
Bij ‘self-assessment’ moeten de belastingplichtigen zelf bepalen hoeveel belasting ze
zijn verschuldigd en daarvan aangifte doen. De aangifte wordt door de SRC in principe
geaccepteerd zoals deze is ingediend. Op basis daarvan stelt SRC een ‘assessment notice’ op.
Belastingplichtigen zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van het verschuldigde bedrag
op het moment dat ze de aangifte indienen. Achteraf worden de aangiften aan het toezicht
van de SRC onderworpen. Deze heeft twee jaar de tijd (vier jaar bij belastingplichtigen
met complexe belastingaangelegenheden) om eventuele correcties aan te brengen. Als
sprake is van het ontgaan van belasting of fraude is er geen gelimiteerde termijn.54 Voor
het te laat indienen van een aangifte kan de SRC een boete opleggen ter hoogte van het
verschuldigde belastingbedrag of (indien hoger) SCR 2.000 (circa € 114). Voor het te laat

50
51
52
53
54

Gray, 1989, p. 34-35.
Ahmed, http://economyofpakistan.blogspot.nl/2007/09/income-tax-self-assessment-scheme.html;
geraadpleegd op 3 juli 2018.
Khan, 2006, p. 43.
Deloitte, 2013, p. 2 en 3.
http://www.nation.sc/article.html?id=235011 en http://www.nation.sc/article.html?id=235164;
geraadpleegd op 3 juli 2018.
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betalen van belasting kan de SRC een boete opleggen van 20% per jaar. Voor het indienen
van een onjuiste aangifte bedraagt de boete ook 20% per jaar.55
In 2013 telde de SRC 328 personen en 247 in 2011.56 In 2013 werden 299 ‘audit cases’
afgerond.57 Over 2011 heb ik geen cijfers kunnen achterhalen.
Sri Lanka
De heffingsmethode van de inkomstenbelasting in Sri Lanka (zowel particulieren als
ondernemers) wijzigde in 1972 van ‘direct/administrative assessment’ naar ‘self-assessment’. Over de heffingsmethode zoals die in Sri Lanka tot 1972 werd toegepast, heb ik
geen informatie kunnen vinden.
Voor wat betreft ‘self-assessment’ geldt dat belastingplichtigen op basis van het inkomen
van het vorige jaar een schatting moeten maken van het door hen verschuldigde bedrag
aan belasting. Dit moeten ze aangeven bij de belastingdienst (Sri Lanka Inland Revenue)
en vervolgens moeten ze ieder kwartaal een deel van het verschuldigde bedrag voldoen.58
Dit betekent dat de belastingplichtige gegevens aan moet leveren. Verder komt uit de
geraadpleegde literatuur naar voren dat toezicht achteraf plaatsvindt. Over sancties heb
ik alleen informatie kunnen vinden in relatie tot de ‘corporate income tax’. Voor het niet
op tijd indienen (maximaal Rs 50.000 (= ca. € 300), te laat betalen (10% van bedrag dat
moet worden voldaan) en het onjuist doen van aangifte (maximaal 200% van het te weinig
aangegeven bedrag).59 Informatie over sancties in relatie tot bijvoorbeeld de ‘income tax’,
de ingezette toezichtcapaciteit en daarmee behaalde resultaten heb ik niet gevonden.
Verenigd Koninkrijk
Het Verenigd Koninkrijk kende aanvankelijk voor verschillende belastingen ‘direct/administrative assessment’. Details over deze heffingsmethode heb ik niet kunnen achterhalen.
Een handboek op het gebied van belastingheffing in het Verenigd Koninkrijk, van de hand
van Lymer en Oates, vermeldt hierover enkel dat de belastingdienst, Her Majesty’s Revenue
and Customs (HMRC), bepaalde de belastinschuld van belastingplichtigen vaststelde. Dit
wijzigde voor particulieren in 1996 en voor ondernemers in 1999. Lymer en Oates geven
aan dat het voordeel hiervan voor HMRC is dat het geen belastingaanslagen meer hoeft te
vervaardigen. En door meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij de belastingplichtigen
– ook Shaw, Slemrod en Whiting noemen deze verschuiving in verantwoordelijkheid het
belangrijkste resultaat van de invoering van ‘self-assessment’ – kan HMRC meer capaciteit
inzetten op het corrigeren van foute aangiften en op dienstverlening.60 61 Specifieke voordelen
voor de belastingplichtigen worden niet genoemd.

55
56
57
58
59
60
61

http://www.src.gov.sc/pages/generalinfo/penaltiesExamples.aspx; geraadpleegd op 3 juli 2018.
Seychelles Revenue Commission, Annual Report 2013, p. 13; Annual Report 2011, p. 38.
Seychelles Revenue Commission, Annual Report 2013, p. 38.
Sri Lanka, 2003, p. 39-42.
Inland Revenue, Guide to corporate income tax return, Year of assessment 2008/2009, p. 2.
Mirrlees e.a., 2010, p. 1144.
Lymer & Oats, 2010, p. 19.
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Vanaf het moment van invoering van ‘self-assessment’ moeten belastingplichtigen zelf
formaliseren hoeveel belasting ze zijn verschuldigd. Particulieren (dit betreft vooral
zelfstandigen zonder personeel, directeuren van bedrijven en werknemers met complexe
belastingaangelegenheden62) hebben de mogelijkheid, afhankelijk van het moment waarop
ze aangifte doen, om hun belastingverplichtingen door HMRC te laten bepalen.63 Dit is
een vierde variant naast de eerdere drie die we hebben gezien in Australië, Ierland en
Nieuw-Zeeland. Na het indienen van de aangifte volgt in dat geval een ‘Self Assessment
Statement’ waarop het bedrag staat vermeld hoeveel belasting is verschuldigd en hoe dat te
voldoen. Het bedrag op dit overzicht kan afwijken van het bedrag dat de belastingplichtige
zelf heeft berekend. Dergelijke verschillen kunnen het gevolg zijn van opgelegde boeten,
aangebrachte correcties of door cumulatie van (veelal uit voorgaande jaren nog openstaande)
belastingschulden.64 HMRC heeft recent aangekondigd om digitale domeinen in te gaan
voeren voor particuliere belastingplichtigen en kleine ondernemers. In dat domein zal
HMRC gegevens over deze groepen belastingplichtigen presenteren. Dit met als uiteindelijk
doel (vergelijkbaar met ons ‘voorinvullen’) dat belastingplichtigen de gegevens enkel nog
hoeven te accorderen en daarmee de administratieve lasten te verminderen.65
Voor het te laat indienen van een aangifte geldt een boete van £100 (ca. € 126). Daar
bovenop komt een boete van £10 (ca. € 12,60) per dag met een maximum van 90 dagen.
In dat geval, en de boete inmiddels is opgelopen tot £1.000 (€ 1.260), wordt – afhankelijk
van de extra duur van het verzuim – een aanvullende boete opgelegd van 5% of 10% over
het verschuldigde belastingbedrag. Voor het te laat betalen van belasting geldt een boete
van 5, 10 of 15% (afhankelijk van de duur van het verzuim).66 De boete voor een onjuiste
aangifte bedraagt 30% (niet-opzettelijk), 70% (opzettelijk) of 100% (opzettelijk en verborgen).67 Toezicht op de ingediende aangiftes vindt achteraf plaats. HMRC moet hier binnen
12 maanden na het indienen van de aangifte mee starten. Als er een vermoeden is van
misleiding dan mag dat ook later starten.
In 2013 was het personeelsbestand van HMRC 63.186 personen en in 2000 ongeveer 59.876
personen.68 Informatie over welk deel daarvan werd ingezet voor welke toezichtactiviteiten
heb ik niet kunnen achterhalen.

62
63
64
65
66
67
68

Voor werknemers en gepensioneerden geldt dat ze in de regel geen aangifte hoeven te doen,
omdat in bronheffing (Pay as You Earn) volstaat. In Nederland vormt deze groep echter een groot
deel van de populatie particuliere belastingplichtigen.
Australian Government, Review of Income Tax Self Assessment, Discussion Paper Appendix 4:
International comparisons, gepubliceerd op: http://selfassessment.treasury.gov.au/content/
discussion/14Appendix4.asp.
Loo, McKerchar & Hansford, 2005, p. 697-703.
https://www.gov.uk/government/publications/making-tax-easier; geraadpleegd op 3 juli 2018.
HMRC, Compliance checks series, CC/FS18a; Deloitte, Tax return penalty regime, briefing document,
May 2011.
http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/penalties.htm; geraadpleegd op 3 juli 2018.
HM Revenue & Customs, Annual Report and Accounts 2013, p. 83; Inland Revenue, Annual Report,
For the year ending 31st March 2001, p. 62.
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Vlaams Gewest
België is een federale staat die naast drie gemeenschappen ook uit drie gewesten bestaat.
Zowel de gemeenschappen als de gewesten beschikken over een grondwettelijke bevoegdheid om belastingen te heffen. Vanwege moeilijkheden met territoriale afbakening, maken
de gemeenschappen van die bevoegdheid geen gebruik. De gewesten doen dat echter wel.69
Voor wat betreft het Vlaams Gewest kwam men op een bepaald moment tot de conclusie
dat de belastingen die de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) int, een bont geheel waren
geworden van naast elkaar bestaande wetteksten.70 Dat leidde tot de wens om die regels
omwille van de overzichtelijkheid zoveel mogelijk te uniformeren en te harmoniseren.71
En tegelijk de heffing en inning efficiënter en klantgerichter te maken. Uiteindelijk leidde
dat tot het opstellen en introductie van de ‘Vlaamse Codex Fiscaliteit’.72 De VCF is op 1
januari 2014 in werking getreden en is inmiddels van toepassing voor elf door Vlabel
geïnde belastingen.73 De VCF kent een structuur die bestaat uit zeven titels. De derde titel
regelt de procedures inzake de aangifteplicht en de invordering. In artikel 3.2.1.0.1 VCF
is bepaald dat de belastingen – met uitzondering van het eurovignet, waarvoor eerst een
uitnodiging tot betaling wordt verzonden – door middel van kohieren worden vastgesteld.74
Voor deze zogenoemde kohierbelastingen geldt dat de belastingschuld wordt opgenomen
in een kohier. Het kohier is een authentieke akte en de wettelijke titel voor de invordering
van de belasting. Het bevat al de elementen die van belang zijn om de belastingschuld en
de belastingplichtige te identificeren. Na de uitvoerbaarverklaring van het kohier wordt
een aanslag(biljet) opgemaakt waarin het door de belastingplichtige verschuldigde bedrag
wordt vermeld. Vervolgens start er een betalingstermijn waarbinnen het verschuldigde
bedrag moet worden voldaan. Naast het bedrag van de belastingschuld bevat de aanslag
alle noodzakelijke gegevens die de belastingplichtige nodig heeft om gebruik te kunnen
maken van zijn bezwaarrecht. Tegenover de wijze van inkohieren van belastingen staat
nog een andere manier van heffing: de zogenoemde formaliteits- of contantbelastingen.
Een aangifte is hier vaak niet nodig. Deze belastingen worden in de regel onmiddellijk
geïnd op het moment dat het betalingsbewijs wordt uitgereikt.75

69
70

71
72
73

74
75

Peeters & Smet, 2016.
Vlabel is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid dat deel uitmaakt
van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting. Het is opgericht voor de uitvoering
van het beleid inzake Vlaamse fiscaliteit en is belast met de inkohiering, inning, invordering,
bezwaarafhandeling, bezwaarbeslissing en controle van de Vlaamse belastingen. Zie: Peeters &
Smet, 2015, p. 12.
Vlaams Parlement, stuk 2210 (2013-2014) – nr. 2, p. 4 en 5.
Vlaams Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, BS 23 december
2013; Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 31 december 2013.
Onroerende voorheffing, verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling, Eurovignet, verkrottingsheffing woningen en gebouwen, leegstandsheffing bedrijfsgebouwen, erfbelasting (vroegere
successierechten), schenkbelasting (registratierecht op schenkingen), verkooprecht (registratierecht
op verkoop onroerende goederen), verdeelrecht (registratierecht op verdelingen) en het recht op
hypotheekvestiging.
In Nederland kenden we in het verleden ook kohieren. Dit zijn administratieve stukken waarin
de gegevens werden vastgelegd die aan de basis lagen van de van belastingplichtigen te heffen
belasting. Zie hiervoor paragraaf 2.2.
http://binnenland.vlaanderen.be/fiscaliteit/verklaring-namen-van-belastingsoorten; zie ook
Peeters & Smet, 2015, p. 7; Tiberghien, 2015, p. 220.
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Zuid-Korea
Zuid-Korea voerde in 1996 ‘self-assessment’ in voor de income tax. De heffingsmethode van
de corporate tax is ook ‘self-assessment’. Belastingplichtigen zijn bij deze heffingsmethode
verantwoordelijk voor het berekenen van de door hen verschuldigde belasting, deze te
voldoen en daar ook aangifte van te doen. De Koreaanse belastingdienst onderwerpt de
aangiften aan toezicht achteraf. Dit kan tot vijf jaar na het indienen van de aangifte.76 Als
een belastingplichtige geen aangifte indient, wordt een boete opgelegd van 20% over het
verschuldigde belasting. Voor een onjuiste aangifte kent Zuid-Korea een boete van 10 of
30% (afhankelijk van de hoogte van het belastingbedrag in relatie tot de belastinggrondslag
waarover deze wordt berekend). Voor het niet of te laat betalen, kent Zuid-Korea nog
een boete van 0.03% per dag over het nog te betalen belastingbedrag.77 Informatie over
de ingezette toezichtcapaciteit en daarmee behaalde resultaten heb ik niet gevonden.
Informatie over de heffingsmethode zoals die vóór 1996 werd toegepast, heb ik eveneens
niet kunnen vinden. Wel blijken de ‘Inheritance & gift tax’ en de ‘Comprehensive Real
Estate Tax’ in Zuid-Korea via ‘direct/administrative assessment’ te worden geheven. Voor
die heffingsmethode geldt dat de belastingaangiften als hulpmiddel worden beschouwd
voor de Koreaanse overheid om de grondslag te bepalen waarover belasting moet worden
geheven en het daarover verschuldigde bedrag te berekenen.78 Dit is vergelijkbaar met
onze aanslagbelastingen.

76
77
78

EY, 2013, p. 5.
Ministry of Strategy and Finance Korea, 2012, p. 131 en 132.
Ministry of Strategy and Finance Korea, 2012, p. 21, p. 91 en p. 219.

178

Heffingsmethoden_PL_V2.3.indd 178

9-5-2019 14:38:14

179

Heffingsmethoden_PL_V2.3.indd 179

9-5-2019 14:38:14

II. Registratie-, zegel-,
griffie-, hypotheek-, en
successierechten

1820

I. Directe belastingen
●● grondbelasting
●● personele en meubilaire belasting
●● recht op deuren en
vensters
●● patentrecht

1815

Directe belastingen of
beschreven middelen
a. Grondbelasting
b. Regt op deuren en
vensters
c. Personele
en mobilaire
belastingen
d. Patenten
e. Dienstbodengeld
f.
Paarden, plaisieren passageld

1850
A. Directe belastingen
a. grondbelasting
b. personeel
c. patenten

1840
A. Directe belastingen
a. grondbelasting
b. personeel
c. patenten

1830
I. 1. Directe belastingen
a. grondbelasting
b. personeel
●● huurwaarde
●● deuren en vensters
●● haardsteden
●● meubilair
●● dienstboden
●● paarden
c. patenten

Overzicht rijksbegrotingen

BIJLAGE 4

A. Directe belastingen
a. grondbelasting
b. personeel
c. patenten

1860

A. Directe belastingen
a. grondbelasting
b. personeel
c. patenten

1870

A. Directe belastingen
a. grondbelasting
b. personeel
c. patenten

1880
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C. Indirecte belastingen
a. zegelrechten
b. registratierechten
c. hypotheekrechten
d. rechten van successie en overgang
bij overlijden

C. Indirecte belastingen
a. zegelrechten
b. registratierechten
c. hypotheekrechten
d. successierechten

C. Indirecte belastingen
•
zegelrechten
•
registratie-, griffieen hypotheekrecht
•
successierechten

C. In- en uitgaande
rechten en scheepvaartrechten

IV. Recht op de
gouden- en zilveren
werken

Middelen te water
v. Convoyen en
licenten
w. Buitenlandse
producten
x. Watertollen

C. Indirecte belastingen
a. zegelrechten
b. registratierechten
c. hypotheekrechten
d. rechten van successie en overgang
bij overlijden

B. Accijnzen
1
suiker
2
wijn
3
binnenlands
en buitenlands
gedestilleerd
4
zout
5
zeep
6
bier en azijnen
7
geslagt

B. Accijnzen
14 suiker
15 wijn
16 binnenlands
en buitenlands
gedestilleerd
17 zout
18 zeep
19 bier en azijnen
20 geslagt

B. Accijnzen
–
suiker
–
wijn
–
binnenlands
gedestilleerd
–
buitenlands
gedestilleerd
–
zout
–
zeep
–
bier en azijnen
–
geslagt
–
steenkolen
–
turf

B. Accijnzen
1
suiker
2
wijn
3
binnenlands
gedestilleerd
4
buitenlands
gedestilleerd
5
geslagt
6
zout
7
zeep
8
bier en azijnen
9
steenkolen
10 turf
11 gemaal
12 collectief zegel
13 vervoerbiljetten

B. Accijnzen
A.
●
suiker
●
wijn
●
binnenlands
gedestilleerd
●
buitenlands
gedestilleerd
●
geslagt
B.
●
zout
●
zeep
●
bier en azijnen
●
turf
●
steenkolen
C.
●
gemaal
●
collectief zegel
●
vervoerbiljetten

I. 2. In- en uitgaande
rechten en accijnzen
●
zout
●
geslagt
●
wijn
●
binnenlands
gedestilleerd
●
buitenlands
gedestilleerd
●
bier
●
azijn
●
suiker
●
collectief zegel

II. Indirecte
belastingen,
registratie-, zegel-,
griffie-, hypotheek- en
successierechten

1880

1870

1860

1850

1840

1830

1820

III Inkomende en
uitgaande rechten,
accijnzen en waterstaat
●
zout
●
buitenlandse
harde zeep
●
wijn
●
binnenlands
gedestilleerd
●
buitenlands
gedestilleerd
●
bieren
●
azijn
●
tonnengeld
●
turf
●
steenkolen
●
koffie
●
suiker
●
waag
●
rondemaat
●
potasch
●
zegel

1815

Indirecte belastingen
of onbeschreven
middelen
g. Zout
h. Zeep
i.
Waag
j.
Rondemaat
k. Gemaal
l.
Wijn
m. Jenever
n. Buitenlandse
brandewijn
o. Last-, water-, plaisier-, passagegeld
p. Turf
q. Collectief zegel
r.
4 pct. van het
additioneel
s. Gouden en
zilveren werken
t.
Regt op de
successiën
u. Registratie en
zegel
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III. Posterijen

V. Posterijen

IV. Rechten van waarborg op de gouden- en
zilveren werken

1830

1820

1815

Diverse, mitsgaders
casuële inkomsten
a. Posterijen
b. Domeinen
c. Loterijen
d. Cautien
e. Recognitie van
de thee
f.
Verkoop van nagelen en olieteiten
g. Verkoop van overtollige objecten

D. Indirecte belastingen
1
zegel- en successie
rechten
2
registratie-, griffie
en hypotheekrechten

1840

1850

1860

1870

1880
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1900

A. Directe belastingen
●
grondbelasting
●
personeel
●
belasting op
bedrijfs- en andere
inkomsten
●
vermogensbelasting

1890

A. Directe belastingen
a. grondbelasting
b. personeel
c. patenten

A. Directe belastingen
1
grondbelasting
2
personeel
3
belasting op
bedrijfs- en andere
inkomsten
4
vermogensbelasting

1910
A. Overige belastingen
○
grondbelasting
○
personele
belasting
○
inkomstenbelasting
○
divident- en
tantiemebelasting
○
vermogensbelasting
○
accijns op suiker
○
accijns op wijn
○
accijns op
gedistilleerd
○
accijns op zout
○
accijns op bier
○
accijns op geslacht
○
belasting op
speelkaarten
○
zegelrechten
○
registratierechten
○
hypotheekrechten
○
rechten van
successie, van
overgang bij
overlijden en van
schenking
○
belasting op
gouden en zilveren
werken
○
essaailoon
○
statistiekrecht

1920
Belastingen
–
oorlogswinstbelasting
–
grondbelasting
–
personeele
belasting
–
inkomstenbelasting
–
vermogensbelasting
–
dividend- en
tantiemebelasting
–
recht op de invoer
–
statistiekrecht
–
accijns op zout
–
accijns op geslacht
–
accijns op wijn
–
accijns op
gedisstilleerd
–
accijns op bier
–
accijns op suiker
–
accijns op tabak
–
belasting op
gouden en zilveren
werken
–
rechten en boeten
van zegel
–
rechten en boeten
van registratie
–
rechten en noeten
van successie,
van overgang bij
overlijden en van
schenking
–
recht op de mijnen

1930
Belastingen
–
grondbelasting
–
inkomstenbelasting
–
vermogensbelasting
–
verdedigingsbelasting I
–
belasting van de
doode hand
–
dividend- en
tantiemebelasting
–
invoerrechten
–
statistiekrecht
–
accijns op zout
–
accijns op geslacht
–
accijns op wijn
–
accijns op
gedisstilleerd
–
accijns op bier
–
accijns op suiker
–
accijns op tabak
–
belasting op
gouden en zilveren
werken
–
omzetbelasting
–
couponbelasting
–
rechten en boeten
van zegel
–
rechten en boeten
van registratie
–
rechten en noeten
van successie,
van overgang bij
overlijden en van
schenking

1940

1950
Belastingen
–
inkomstenbelasting
–
vermogensbelasting
–
vernnootschapsbelasting
–
loonbelasting
–
dividendbelasting
–
commissarissenbelasting
vereveningsheffing
–
–
opbrengst van
herkapitalisatiebelasting en
superdividendbelasting
–
motorrijtuigenbelasting
–
bijzondere wijnbelasting
–
invoerrechten
–
statistiekrecht
–
accijns op zout
–
accijns op
gedisstilleerd
–
accijns op bier
–
accijns op suiker
–
accijns op tabak
–
belasting op
gouden en zilveren
werken
–
omzetbelasting
–
rechten van zegel
–
rechten van
registratie
–
rechten van
successie

1960
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II. Belastingen op
inkomen, winst en
vermogen
–
inkomstenbelasting
–
vermogensbelasting
–
vennootschapsbelasting
–
loonbelasting
–
dividendbelasting
–
commissarissenbelasting
–
rechten van
successie

I. Kostprijsverhogende
belastingen
–
motorrijtuigenbelasting
–
invoerrechten
–
accijns op wijn
–
accijns op
gedisstilleerd
–
accijns op bier
–
accijns op suiker
–
accijns op tabak
–
omzetbelasting
–
rechten van zegel
–
rechten van
registratie
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1910
B. Accijnzen
11 suiker
12 wijn
13 binnenlands
en buitenlands
gedistilleerd
14 zout
15 bieren en azijn
16 geslagt

C. Indirecte belastingen
17 zegelrechten
18 registratierechten
19 hypotheekrechten
20 rechten van successie en overgang
bij overlijden

1900

B. Accijnzen
5
suiker
6
wijn
7
binnenlands
en buitenlands
gedistilleerd
8
zout
9
bieren en azijn
10 geslagt

C. Indirecte belastingen
1
zegelrechten
2
registratierechten
3
hypotheekrechten
4
rechten van successie en overgang
bij overlijden

1890

B. Accijnzen
1
suiker
2
wijn
3
binnenlands
en buitenlands
gedistilleerd
4
zout
5
zeep
6
bieren en azijn
7
geslagt

C. Indirecte belastingen
a. zegelrechten
b. registratierechten
c. hypotheekrechten
d. rechten van successie en overgang
bij overlijden

1920

1930

1940

1950

1960
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k.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

n.

m.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

n.

m.

l.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

e.

d.

n.

m.

l.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

e.

d.

m.

l.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

e.

d.

m.

l.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

e.

d.

n.

m.

l.

k.

f.
g.
h.
i.
j.

e.

d.

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op
personenauto’s en
motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte
olie
Accijns van
minerale oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van
rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Kapitaalsbelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Afvalstoffen- en
grondwaterbelasting
Regulerende
energiebelasting
Waterbelasting
Belasting op
brandstoffen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen
Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op
personenauto’s en
motorrijwielen
Accijns van lichte
olie
Accijns van
minerale oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van
rechtsverkeer
Motorrijtuigenbelasting
Verbruiksbelasting
op een milieugrondslag
Verbruiksbelasting
op alcoholvrije
dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen

a.
b.
c.

Invoerrechten
Omzetbelasting
Bijzondere
verbruiksbelasting
van personenauto’s
Accijns van lichte
olie
Accijns van
minerale oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Suikeraccijns
Accijns van alcoholvrije dranken
Belastingen van
rechtsverkeer
Motorrijtuigenbelasting

a.
b.
c.

Invoerrechten
Omzetbelasting
Bijzondere
verbruiksbelasting
van personenauto’s
Accijns van lichte
olie
Accijns van
minerale oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Suikeraccijns
Accijns van alcoholvrije dranken
Belastingen van
rechtsverkeer
Motorrijtuigenbelasting

a.
b.
c.

Invoerrechten
Omzetbelasting
Bijzondere
verbruiksbelasting
van personenauto’s
Accijns van lichte
olie
Accijns van
minerale oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Suikeraccijns
Accijns van alcoholvrije dranken
Belastingen van
rechtsverkeer
Motorrijtuigenbelasting
Grondbelasting
(rijksopcenten)

a.
b.
c.

Invoerrechten
Omzetbelasting
Bijzondere
verbruiksbelasting
van personenauto’s
Accijns van lichte
olie
Accijns van
minerale oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Suikeraccijns
Accijns van alcoholvrije dranken
Belastingen van
rechtsverkeer
Motorrijtuigenbelasting
Grondbelasting
(rijksopcenten)

a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.

Invoerrechten
Omzetbelasting
Bijzondere
verbruiksbelasting
van personenauto’s
Benzineaccijns
Olieaccijns
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Suikeraccijns
Rechten van zegel
Rechten van
registratie
Motorrijtuigenbelasting
Grondbelasting
(rijksopcenten)

I. Kostprijsverhogende
belastingen:

I. Kostprijsverhogende
belastingen:

I. Kostprijsverhogende
belastingen:

I. Kostprijsverhogende
belastingen:

I. Kostprijsverhogende
belastingen:

Motorrijtuigenbelasting
Invoerrechten
Wijnaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Suikeraccijns
Tabaksaccijns
Omzetbelasting
Rechten van zegel
Rechten van
registratie
Grondbelasting
(rijksopcenten)

2000

1995

1990

1985

1980

1975
I. Kostprijsverhogende
belastingen:

1970

I. Kostprijsverhogende
belastingen

1965

I. Kostprijsverhogende
belastingen:
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h.

g.

d.
e.
f.

c.

h.

g.

f.

Inkomsten
belasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Commissarissenbelasting
Vermogens
belasting
Successierechten
g.
h.

f.

b.
c.
d.
e.

Inkomsten
belasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogens
belasting
Successierechten
Personele
belasting (rijksopcenten)
i.

g.
h.

f.

b.
c.
d.
e.

a.

Inkomsten
belasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogens
belasting
Successierechten
Personele
belasting (rijksopcenten)
Belasting op
vermogensaanwas

a.

b.
c.
d.
e.

a.

a.

Inkomsten
belasting
Vermogens
belasting
Vennootschapsbelasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Commissarissenbelasting
Rechten van
successie
Loterijbelasting

II. Belastingen op
inkomen. winst en
vermogen:

II. Belastingen op
inkomen. winst en
vermogen:

II. Belastingen op
inkomen. winst en
vermogen:

b.

1980

1975

1970

1965

II . Belastingen op
inkomen. winst en
vermogen:

g.

f.

b.
c.
d.
e.

a.

Inkomsten
belasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogens
belasting
Successierechten

II. Belastingen op
inkomen. winst en
vermogen:

1985

g.

f.

b.
c.
d.
e.

a.

Inkomsten
belasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogens
belasting
Successierechten

II. Belastingen op
inkomen. winst en
vermogen:

1990

g.

f.

b.
c.
d.
e.

a.

Inkomsten
belasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogens
belasting
Successierechten

II. Belastingen op
inkomen. winst en
vermogen:

1995

Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting
Successierechten

II. Belastingen op
inkomen. winst en
vermogen:

2000
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2002

I. Kostprijsverhogende
belastingen:

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Kapitaalsbelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Afvalstoffenbelasting
Grondwaterbelasting
Regulerende energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen

2001

I. Kostprijsverhogende
belastingen:

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Kapitaalsbelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Afvalstoffen- en
grondwaterbelasting
Regulerende energiebelasting
Waterbelasting
Belasting op
brandstoffen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen

2003

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Kapitaalsbelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Afvalstoffenbelasting
Grondwaterbelasting
Regulerende energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen

I. Kostprijsverhogende
belastingen:

2004

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Kapitaalsbelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Grondwaterbelasting
Afvalstoffenbelasting
Regulerende energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen

I. Kostprijsverhogende
belastingen:

2005

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Kapitaalsbelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Grondwaterbelasting
Afvalstoffenbelasting
Regulerende energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen

Kostprijsverhogende
belastingen:

2006

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Kapitaalsbelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Grondwaterbelasting
Afvalstoffenbelasting
Regulerende energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen

Kostprijsverhogende
belastingen:

2007

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Kapitaalsbelasting
Beursbelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Grondwaterbelasting
Afvalstoffenbelasting
Regulerende energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen

Kostprijsverhogende
belastingen:
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II. Belastingen op inkomen. winst en vermogen:

II. Belastingen op inkomen. winst en vermogen:

Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting
Successierechten

Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting
Successierechten

Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting
Successierechten

2003

2002

2001

II. Belastingen op inkomen. winst en vermogen:
Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting
Successierechten

II. Belastingen op inkomen. winst en vermogen:

2004

2007
Belastingen op inkomen.
winst en vermogen:
Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting
Successierechten

2006
Belastingen op inkomen.
winst en vermogen:
Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting
Successierechten

Belastingen op inkomen.
winst en vermogen:
Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting
Successierechten

2005
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2009

Kostprijsverhogende
belastingen:

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Grondwaterbelasting
Afvalstoffenbelasting
Energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen
Luchthavenbelasting
Verpakkingenbelasting

2008

Kostprijsverhogende
belastingen:

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Grondwaterbelasting
Afvalstoffenbelasting
Energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen
Luchthavenbelasting
Verpakkingenbelasting

2010

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Grondwaterbelasting
Afvalstoffenbelasting
Energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen
Verpakkingenbelasting
Vliegbelasting

Indirecte belastingen:

2011

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Grondwaterbelasting
Afvalstoffenbelasting
Energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen
Verpakkingenbelasting
Vliegbelasting

Indirecte belastingen:

2012

Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Kapitaalsbelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Grondwaterbelasting
Afvalstoffenbelasting
Energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen
Verpakkingenbelasting
Bankbelasting

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns

Indirecte belastingen:

Indirecte belastingen:
Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen
Verhuurderheffing
Bankbelasting

Indirecte belastingen:
Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale
oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Kapitaalsbelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een
milieugrondslag
Grondwaterbelasting
Afvalstoffenbelasting
Energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken
Belasting op zware
motorrijtuigen
Verpakkingenbelasting
Bankbelasting
Verhuurdersbelasting

2014

2013
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2014
Directe belastingen
Loon- en Inkomsten
belasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Successierechten

2013
Directe belastingen
Loon- en Inkomsten
belasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting
Successierechten

2012
Directe belastingen
Loon- en Inkomsten
belasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting
Successierechten

2011
Directe belastingen
Loon- en Inkomsten
belasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting
Successierechten

2010
Directe belastingen
Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Successierechten

2009

Belastingen op inkomen.
winst en vermogen:

Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Successierechten

2008

Belastingen op inkomen.
winst en vermogen:

Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Successierechten

Bijlage 4 / Belastingen vermeld in rijksbegrotingen 1815 - 2018

189

Heffingsmethoden_PL_V2.3.indd 189

9-5-2019 14:38:15

Heffingsmethoden_PL_V2.3.indd 190
Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een milieugrondslag
Afvalstoffenbelasting
Energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
Belasting op zware motorrijtuigen
Verhuurderheffing
Bankbelasting

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een milieugrondslag
Afvalstoffenbelasting
Energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
Belasting op zware motorrijtuigen
Verhuurderheffing
Bankbelasting

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een milieugrondslag
Afvalstoffenbelasting
Energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
Belasting op zware motorrijtuigen
Verhuurderheffing
Bankbelasting

Directe belastingen
Loon- en Inkomstenbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Successierechten

Invoerrechten
Omzetbelasting
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen
Accijnzen
Accijns van lichte olie
Accijns van minerale oliën
Tabaksaccijns
Alcoholaccijns
Bieraccijns
Wijnaccijns
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting
Assurantiebelasting
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen op een milieugrondslag
Afvalstoffenbelasting
Energiebelasting
Waterbelasting
Brandstoffenheffingen
Verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken
Belasting op zware motorrijtuigen
Verhuurderheffing
Bankbelasting

Directe belastingen

Loon- en Inkomstenbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Successierechten

Loon- en Inkomstenbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Successierechten

Loon- en Inkomstenbelasting
Dividendbelasting
Kansspelbelasting
Vennootschapsbelasting
Successierechten

Directe belastingen

Indirecte belastingen:

Indirecte belastingen:

Indirecte belastingen:

Indirecte belastingen:

Directe belastingen

2018

2017

2016

2015
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BIJLAGE 5

Ingevoerde belastingen en hun
heffingsmethoden

Naam

Aanduiding

Grondslag

Aangifte Formaliseren grondslag Belastingvereist

en berekenen belas-

plichtige/

tingschuld

inhoudings

Belasting-

Belasting-

plichtige:

plichtige/

dienst

particulier of
ondernemer

inhoudingsplichtige
1820 - 1890
Personele

Directe

Huurwaarde,

Belasting

belasting

deuren, vensters,

Directe

Uitgeoefend

belasting

beroep of bedrijf

Indirecte

Goederen (zout,

belasting

slachtvee, wijn,

Accijnzen

X

P/O

Ja

X

O

haardsteden etc.

(1822)
Patent (1823)

Ja

Ja

X

O

Ja

X

P/O

gedistilleerd etc.)
Successie-

Indirecte

Verkregen boedel

recht (1859)

belasting

door overlijden

Vermogens-

Directe

Fictieve

belasting

belasting

inkomsten uit

1890 - 1960
Ja

X

P

Ja

X

O

vermogen

(1892)
Bedrijfsbelas- Directe

Inkomsten uit

ting (1893)

belasting

beroep en bedrijf

Inkomsten-

Directe

Inkomen

Ja

X

P

belasting

belasting
Vermeerdering

Ja

X

P/O

(1914)
Oorlogs-

-

winstbelas-

van inkomen of

ting (1916)

winst
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Naam

Aanduiding

Grondslag

Aangifte Formaliseren grondslag Belastingvereist

en berekenen belas-

plichtige/

tingschuld

inhoudings-

Belasting-

Belasting-

plichtige:

plichtige/

dienst

particulier of
ondernemer

inhoudingsplichtige
Verdedi-

Directe

Inkomen en

gingsbelas-

belastingen

vermogensbezit

-

Uitgedeelde

Ja

X

P

Ja

X

O

ting I en II
(1916)
Dividend- en

winsten en

tantièmebe-

tantièmes

lasting (1917)
Motorrijtui-

-

Rijden op de

Ja

X

P/O

Nee

X

O

openbare weg

genbelasting
(1926)
Omzetbelas-

-

ting (1933)

Levering van
roerende zaken

Belasting van

Directe

Zuiver vermogen

de doode

belasting

van instellingen

Ja

X

O

Besluit op de

Directe

winstbelas-

belasting

Behaalde winsten

Ja

X

O

Behaalde winsten

Ja

X

O

Inkomen

Ja

X

P/O

-

Loon

Ja

X

O

-

Loon

Ja

X

O

Commissaris- -

Beloning

Ja

X

O

senbelasting

commissaris

hand (1934)

ting (1940)
Besluit op de

Directe

vennoot-

belasting

schapsbelasting (1942)
Besluit op de

Directe

inkomsten-

belasting

belasting
(1941)
Besluit op de
loonbelasting
(1940)
Vereveningsheffing (1941)

(1941)

192

Heffingsmethoden_PL_V2.3.indd 192

9-5-2019 14:38:16

Bijlage 5 / Ingevoerde belastingen en hun heffingsmethod
Naam

Aanduiding

Grondslag

Aangifte Formaliseren grondslag Belastingvereist

en berekenen belas-

plichtige/

tingschuld

inhoudings

Belasting-

Belasting-

plichtige:

plichtige/

dienst

particulier of
ondernemer

inhoudingsplichtige
Dividendbe-

-

lasting (1941)

Opbrengsten

Ja

X

O

van aandelen,
winstbewijzen
e.d.

Superdi-

-

Uitkeringen en

Ja

X

O

Ja

X

P/O

Inkomen

Ja

X

P/O

Loon

Ja

Vermogen

Ja

Opbrengsten

Ja

X

O

Ja

X

O

herkapitalisatie

vidend en
herkapitalisatiebelasting
(1941)
Successie-

-

Verkregen boedel
door overlijden

recht (1956 +
2010)
1960 - heden
Inkomstenbe- Directe
lasting (1964

belasting

+ 2001)
Loonbelas-

Directe

ting (1964)

belasting

Vermogens-

Directe

belasting

belasting

X

O
X

P

(1965)
Dividendbe-

Directe

lasting (1964) belasting

van aandelen,
winstbewijzen
e.d.

Omzetbelas-

-

ting (1968)

Levering van
goederen en
diensten

Vennoot-

Directe

schapsbelas-

belasting

Behaalde winsten

Ja

(verschillende

Ja

X

O

ting (1969)
Belastingen van

-

X

P/O

grondslagen)

rechtsverkeer
(1970)
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Naam

Aanduiding

Grondslag

Aangifte Formaliseren grondslag Belastingvereist

en berekenen belas-

plichtige/

tingschuld

inhoudings-

Belasting-

Belasting-

plichtige:

plichtige/

dienst

particulier of

inhou-

ondernemer

dingsplichtige
Loterijbelas-

Directe

Prijzen gewon-

ting/kans-

belasting

nen met loterijen

-

Met motorrijtuig

Ja

X

P/O

Ja

X

P/O

Ja

X

O

Ja

X

O

Ja

X

O

Ja

X

O

Ja

X

P/O

Ja

X

O

spelbelasting
(1981)
Belasting van
personen-

toetreden tot

auto’s en

Nederlandse

motorrijwie-

wegennet

len (1992)
Verbruiks-

-

Liters alcoholvrije drank

belasting op
alcoholvrije
dranken
(1992)
Belasting

-

Met vrachtwagen

op zware

zwaarder dan 12

motorrijtui-

ton gebruiken
van de snelweg

gen (1995)
Verbruiksbe-

-

(verschillende
grondslagen)

lasting op een
milieugrondslag (1995)
Bankenbelas- -

Ongedekte

ting (2012)

schulden van
banken

Verhuur-

-

Waarde van

derheffing

huurwoningen in

(2013)

de gereguleerde
sector

Resolutieheffing (2014)

-

Gegarandeerde
deposito's
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SAMENVATTING

De Nederlandse belastingwetten bestaan in de regel uit een aantal vaste onderdelen. Naast
het belastingobject, het belastingsubject en het tarief, is dat de manier waarop de desbetreffende belasting wordt geheven. Voor het heffen van rijksbelastingen kent de Algemene
wet inzake rijksbelastingen (AWR) grof gezegd twee methoden: aangiftebelastingen en
aanslagbelastingen. Bij de invoering van een belastingwet moet de wetgever kiezen voor
een van deze twee heffingsmethoden. Daarnaast heeft de wetgever de mogelijkheid om
deze initiële keuze bij een eventuele tussentijdse evaluatie te herzien. Centraal in dit
onderzoek staat de vraag welke factoren bepalend zijn voor de wetgever bij de keuze
tussen de heffingsmethoden en bij de vormgeving daarvan.
Achtergrond van het onderzoek
De Nederlandse vereniging voor belastinginspecteurs pleit er al ruim een halve eeuw voor
om de huidige heffingsmethoden van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting
(aanslagbelastingen) om te zetten naar zogenoemde aangiftebelastingen. Daarbij wijst zij
ook op omzettingen in het buitenland.
In dat pleidooi worden de heffingsmethoden voorgesteld als een soort tegenpolen (een
dichotomie). Naar op welke punten de heffingsmethoden van elkaar verschillen en of
die verschillen in de loop van de tijd groter of juist kleiner zijn geworden, is tot nu toe
echter nauwelijks wetenschappelijk onderzoek verricht. Dat geldt ook voor de vraag of
de Nederlandse heffingsmethoden ongeclausuleerd zijn te vergelijken met de in andere
landen toegepaste heffingstechnieken en of daardoor voor een eventuele omzetting in
Nederland kan worden verwezen naar ervaringen in het buitenland.
Onderzoeksvraag
De constatering dat er naar de heffingsmethoden tot nu toe nauwelijks onderzoek is gedaan,
terwijl ze een basaal onderdeel vormen van een belastingwet, vormt een belangrijke reden
voor het schrijven van dit proefschrift. Daar komt bij dat een toetsingskader ontbreekt
waarmee het mogelijk is om de opvattingen van de Nederlandse inspecteursvereniging
– en reacties daarop in de fiscale literatuur – aan een objectieve analyse te onderwerpen.
Naast een fiscaalwetenschappelijke relevantie is er ook een maatschappelijke relevantie om onderzoek te doen naar dit onderwerp. Via de heffingsmethode komt namelijk
een bepaalde (rechts)betrekking tussen de overheid (Belastingdienst/inspecteur) en de
belastingplichtige of inhoudingsplichtige (hierna aangeduid als belastingplichtige) tot
uitdrukking. Maatschappelijke opvattingen over hoe de verantwoordelijkheden tussen
overheid (Belastingdienst) en belastingplichtigen moeten worden verdeeld, hebben uiteindelijk invloed op welke keuzes worden gemaakt op het vlak van de heffingsmethoden.
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De keuze voor een heffingsmethode (zowel bij invoering als bij eventuele tussentijdse
omzetting) en de vormgeving daarvan zijn het resultaat van een beleidspolitiek afwegingsproces. Dit proces laat zich niet voorschrijven vanuit een wetenschappelijk perspectief. Wel
is het mogelijk om onderzoek te doen naar de factoren die in acht moeten worden genomen
bij keuzes tussen heffingsmethoden en bij de vormgeving van die heffingsmethoden. De
centrale onderzoeksvraag voor dit proefschrift luidt om die reden:
Welke factoren dienen de keuze en vormgeving van de heffingsmethoden bij rijksbelastingen
te bepalen?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag onderscheid ik een aantal onderzoeksvragen en
bijbehorende deelvragen. Deze vragen worden in de hoofdstukken 2 tot en met 6 behandeld.
Toegepaste onderzoeksmethoden
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen en deelvragen heb ik gebruik gemaakt
van verschillende onderzoeksmethoden. Dit betreft in de eerste plaats de juridisch doctrinaire of dogmatische methode. Deze onderzoeksmethode heeft het geldende positieve
recht als object van onderzoek. Dit positieve recht bestaat onder andere uit nationale en
internationale wet- en/of regelgeving, jurisprudentie en commentaren in de literatuur
(doctrine). In dat verband heb ik (exploratief) een overzicht gemaakt van de tot nu toe
in Nederland ingevoerde belastingen en ben ik aan de hand daarvan nagegaan hoe de
heffingsmethoden van die belastingen zijn gekozen. Verder heb ik vier kwalitatieve,
semigestructureerde expertinterviews afgenomen. Dit met als doel om van deze experts
te vernemen hoe zij de verschillen tussen de heffingsmethoden zien en hoe volgens hen
keuzes op dat vlak in de praktijk worden of zouden moeten worden gemaakt. Om na
te kunnen gaan welke heffingsmethoden worden toegepast bij de belastingen die door
Nederlandse decentrale overheden worden geheven en hoe die worden gekozen, heb ik een
intern rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de belangrijkste
overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse heffingsmethoden en de elders in
de wereld toegepaste heffingstechnieken, heb ik een exploratief extern rechtsvergelijkend
onderzoek uitgevoerd onder een aantal daarvoor geselecteerde landen. Voor die groep
landen heb ik ten slotte onderzocht om welke reden zij zijn overgegaan tot een omzetting
van de toegepaste heffingstechnieken.
Bevindingen
In hoofdstuk 2 ben ik nagegaan waarom er in Nederland meerdere heffingsmethoden
zijn. Uit dat deelonderzoek komt naar voren dat de wetgever dit tot nu toe nooit heeft
toegelicht. Op basis van de bestudeerde bronnen ga ik er echter vanuit dat het bestaan
van meer dan één heffingsmethode moet worden verklaard uit een streven naar een zo
doelmatig mogelijke uitvoering van de belastingwetten. De heffingsmethode die dat het
beste mogelijk maakt, wordt daarbij gekozen dan wel daarop aangepast. Bij de heffing van
de Vermogensbelasting 1892 komt bijvoorbeeld expliciet naar voren dat het zowel voor de
Belastingdienst als de belastingplichtigen uitvoeringstechnisch beter was als de aanslag
niet langer enkel zou worden gebaseerd op de bij de Belastingdienst bekende gegevens.
In plaats daarvan werd het wenselijker geacht dat tevens gebruik zou worden gemaakt
van gegevens waarover de belastingplichtige zelf beschikte die hij vervolgens invult in de
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zogenoemde eigen aangifte. Dit voorkwam onder andere onnodige bezwaarschriften. Ik leid
daaruit af dat zowel uitvoeringslasten voor de Belastingdienst als administratieve lasten voor
de belastingplichtigen een rol spelen bij het bestaan van verschillende heffingsmethoden
en het maken van een keuze daartussen.
Om te kunnen onderzoeken hoe de Nederlandse heffingsmethoden ten opzichte van
elkaar zijn te positioneren, onderscheid ik vier kernelementen (het doen van aangifte, het
toezicht, de betaling en boeten). Op deze vier kernelementen heb ik de heffingsmethoden
vervolgens in hoofdstuk 3 onderling vergeleken. Uit dit deelonderzoek komt naar voren
dat het moment waarop het toezicht plaatsvindt (vóór dan wel na het vaststellen van de
belastingschuld) het meest kenmerkende verschil vormt tussen de beide heffingsmethoden.
Ten aanzien van de drie overige kernelementen zijn er geringe onderlinge verschillen.
Van een dichotomie tussen beide heffingsmethoden kan naar mijn mening om die reden
niet worden gesproken. Doordat sprake is van verschillende kernelementen waarbij de
wetgever tal van keuzemogelijkheden heeft, is sprake van een haast oneindige hoeveelheid
variaties in de vormgeving van de heffingsmethoden. Ik ben daarom van mening dat de
Nederlandse heffingsmethoden zich bewegen op een continuüm. Het moment waarop het
toezicht plaatsvindt, vormt daarbij het kantelpunt in het onderscheid tussen aangifte- en
aanslagbelastingen. Zolang dat toezicht overwegend vooraf plaatsvindt, wordt in de regel
gesproken over een aangiftebelasting. Zodra dat opschuift naar voornamelijk achteraf dan
is sprake van een aanslagbelasting. Door het versoepelen van de navorderingsvereisten
heeft de Belastingdienst meer mogelijkheden gekregen voor toezicht achteraf. Verder
hebben zich sinds de invoering van de AWR op het vlak van de naheffingsmogelijkheden
nauwelijks veranderingen voorgedaan. Dit alles heeft ertoe geleid dat de onderlinge verschillen tussen de heffingsmethoden kleiner zijn geworden, waarbij de aanslagbelastingen
groeien als het ware steeds meer naar de aangiftebelastingen toe groeien. Op basis van deze
onderzoeksresultaten kom ik tot de volgende omschrijvingen voor de huidige Nederlandse
heffingsmethoden voor de rijksbelastingen:
●● Bij een aanslagbelasting formaliseert de Belastingdienst, in beginsel met behulp van
een door de belastingplichtige ingediende aangifte, de belastingschuld van diezelfde
belastingplichtige. Toezicht vindt uiterlijk op dat moment plaats. De hoogte van de
belastingschuld deelt de Belastingdienst via een formele beschikking (een aanslag) mee
aan de belastingplichtige. De belastingschuld kan vanaf dat moment worden ingevorderd.
Toezicht achteraf is mogelijk, maar de Belastingdienst kan de reeds geformaliseerde
belastingschuld nog slechts onder bepaalde voorwaarden corrigeren. In voorkomende
gevallen kan de Belastingdienst een verzuim- of vergrijpboete opleggen.
●● Bij een aangiftebelasting formaliseert de belastingplichtige zelf zijn belastingschuld. Hij
betaalt deze en informeert de Belastingdienst gelijktijdig door middel van het indienen
van een aangifte. Een mededeling van de zijde van de Belastingdienst, in welke vorm
dan ook, blijft achterwege. Toezicht vindt achteraf plaats. Indien nodig kan de Belastingdienst de geformaliseerde belastingschuld vrijwel ongeclausuleerd corrigeren. In
voorkomende gevallen kan de Belastingdienst een verzuim- of vergrijpboete opleggen.
Vanwege het feit dat het kernelement toezicht het meest kenmerkende verschil vormt tussen
de heffingsmethoden, heb ik dit in hoofdstuk 4 aan een nader onderzoek onderworpen.
Het deelonderzoek is gericht op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op het
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vlak van de navorderingsvereisten, de actieve informatieplicht, het vooraf invullen van
gegevens in aangiften en het horizontaal toezicht. Het doel daarvan is vast te stellen wat
de betekenis van deze ontwikkelingen is voor de onderlinge verschillen op het vlak van
dit kernelement. Het resultaat van dat deelonderzoek is dat de eerder geconstateerde
onderlinge verschillen eerder kleiner worden dan groter:
● Door het versoepelen van de navorderingsvereisten wordt het makkelijker om het toezicht bij aanslagbelastingen – net als bij aangiftebelastingen – achteraf uit te oefenen. De
aanslagbelastingen groeien daardoor steeds meer in de richting van aangiftebelastingen.
● Bij het horizontaal toezicht is te zien dat door de daarbij toegepaste werkwijze (geen
toezicht vooraf meer), aanslagbelastingen een soort aangiftebelastingen worden.
● Door steeds meer gegevens vooraf in te vullen, kan worden verdedigd dat een omzetting naar een aangiftebelasting voor de hand zou liggen. Met de gegevens kan de
belastingplichtige immers makkelijk zelf zijn belastingschuld formaliseren. Echter, als
aanslagen uiteindelijk al zoveel mogelijk zonder tussenkomst van een aangifte kunnen
worden vastgesteld (no touch) dan ligt het meer voor de hand om de heffingsmethode
niet om te zetten.
Daarnaast ben ik nagegaan welke factoren van invloed zijn op die ontwikkelingen. Uit het
onderzoek blijkt verder dat meerdere factoren op diverse manieren van invloed zijn op de
ontwikkelingen op het vlak van het kernelement toezicht. Dit zijn het verbeteren van de
correctiemogelijkheden voor de Belastingdienst en zo laag mogelijke uitvoeringslasten
voor de Belastingdienst (bij het versoepelen van de navorderingsvereisten, de invoering
van de actieve informatieplicht en het horizontaal toezicht). Daar staat tegenover dat door
het versoepelen van de navorderingsvereisten de rechtszekerheid van belastingplichtigen
afneemt en dat de administratieve lasten voor belastingplichtigen toenemen door de actieve
informatieplicht en het kwaliteitssysteem dat een voorwaarde vormt voor deelname aan
horizontaal toezicht. Het vooraf invullen van gegevens maakt het voor belastingplichtigen
makkelijker om aangifte te doen. Dit draagt bij aan het verlagen van hun administratieve
lasten. Bovendien helpt het bij het voorkomen van fouten, waardoor de rechtszekerheid
van belastingplichtigen toeneemt. De Belastingdienst hoeft vervolgens minder mankracht
in te zetten op het toezicht op die aangiften. Dit draagt bij aan lagere uitvoeringslasten
voor de dienst.
Naast de vraag in hoofdstuk 3 naar de onderlinge positionering van de Nederlandse
heffingsmethoden, ben ik in hoofdstuk 5 door middel van een extern rechtsvergelijkend
deelonderzoek nagegaan hoe deze zijn te plaatsen ten opzichte van in het buitenland
toegepaste heffingstechnieken. Evenals in Nederland het geval, heb ik deze technieken
vergeleken op een aantal kernelementen (doen van aangifte, toezicht, boeten en informeren van belastingen over de hoogte van het door hen verschuldigde belastingbedrag).
Anders dan wat uit de literatuur zou kunnen worden aangenomen, door het gebruik
van termen als ‘direct’ of `administrative assessment’ en ‘self-assessment’, blijkt uit dit
deelonderzoek dat er geen sprake is van mondiale uniformiteit. Tussen de door landen
toegepaste heffingstechnieken zijn daarvoor te veel onderlinge verschillen waarneembaar.
Landen geven namelijk aan elk kernelement hun eigen invulling. De heffingstechnieken
zijn echter wel op een continuüm te plaatsen. Daarbij zijn twee groepen of ‘families’ van
heffingstechnieken te onderscheiden, waarbij het moment waarop het toezicht plaatsvindt
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– evenals in Nederland het geval – onderscheidend is. Bij de ene groep heffingstechnieken is
de belastingdienst primair verantwoordelijk voor het formaliseren van de belastingschuld.
Het toezicht vindt daarbij voornamelijk voorafgaand aan het vaststellen van de zogenoemde
‘assessment’ plaats. Deze groep duid ik aan als 'direct/administrative assessment'. De
Nederlandse heffing bij wege van aanslag is hieraan het meest verwant. Bij de andere groep
heffingstechnieken is de belastingplichtige primair verantwoordelijk voor het formaliseren
van de belastingschuld. De belastingdienst stelt hierbij in de regel geen assessment vast.
Toezicht vindt daarom in de regel achteraf plaats. Dit duid ik aan als ‘self-assessment’. De
Nederlandse heffing bij wege van voldoening en afdracht op aangifte komt overeen met
deze groep heffingstechnieken.
Uit het deelonderzoek naar de ontwikkelingen op het vlak van het kernelement toezicht
(hoofdstuk 4) kwam al naar voren dat daarop vier van invloed zijnde factoren kunnen worden
onderscheiden. In hoofdstuk 6 heb ik vervolgens onderzocht of er naast deze factoren nog
andere factoren zijn die van invloed zijn op de keuze van een heffingsmethode. Dit betreft
zowel een keuze bij invoering van een belasting als bij een latere omzetting. Daartoe heb ik
verschillende deelonderzoeken uitgevoerd, waarin zowel rijks- als decentrale belastingen
zijn betrokken. Daarnaast heb ik onderzocht waarom andere landen zijn overgegaan tot
omzettingen van heffingstechnieken en welke factoren daarbij relevant zijn. Aan de hand
van de resultaten van deze verschillende deelonderzoeken concludeer ik dat zowel initiële
keuzes als keuzes voor latere omzettingen van heffingsmethoden de resultante zijn van
een afwegingsproces tussen de volgende vier factoren: uitvoeringslasten voor de belastingdienst, correctiemogelijkheden voor de belastingdienst, administratieve lasten voor
de belastingplichtigen en de behoefte aan rechtszekerheid van belastingplichtigen. Daarbij
moet echter wel in ogenschouw worden genomen dat deze vier factoren verschillende
verschijningsvormen kennen. Deze versterken elkaar soms, terwijl ze in voorkomende
gevallen ook met elkaar in tegenstrijd kunnen zijn. Dit maakt het afwegingsproces bij het
kiezen van een heffingsmethode tot een complexe aangelegenheid.
Conclusies en aanbevelingen
Dit proefschrift is een eerste stap naar wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de
Nederlandse heffingsmethoden. Op basis van de uitkomsten daarvan concludeer ik dat het
gewenst is dat keuzes van heffingsmethoden in de toekomst gestructureerd en beter onderbouwd worden gemaakt. Ik heb daartoe een aanzet voor een afwegingskader ontworpen
ter ondersteuning van toekomstige keuzes. Dit afwegingskader bestaat uit de vier factoren
die relevant zijn bij het maken van keuzes op het vlak van de heffingsmethoden. Dat zijn:
●● Uitvoeringslasten voor de Belastingdienst;
●● Correctiemogelijkheden (ten behoeve van de rechtsgelijkheid) voor de Belastingdienst;
●● Administratieve lasten voor de belastingplichtigen; en
●● Behoefte aan rechtszekerheid van belastingplichtigen.
Zowel de belangen van de belastingplichtigen als van de Belastingdienst kunnen via dit
afwegingskader voor het voetlicht worden gebracht en tegen elkaar worden afgewogen.
Om die reden beveel ik aan dat dit afwegingskader bij toekomstige keuzes van de heffingsmethoden wordt gebruikt. Door de gemaakte afwegingen expliciet op te nemen
in bijvoorbeeld de memories van toelichting, worden deze voor het parlement en de
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belastingwetenschap zichtbaar en toetsbaar. Verder biedt het de rechter meer handvatten
om te beoordelen of een bepaalde ontwikkeling in de uitvoering (bijvoorbeeld op het vlak
van het toezicht) nog aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever bij de
gekozen heffingsmethode en de vormgeving daarvan. Als dat niet meer het geval is, ligt
het op de weg van de wetgever om opnieuw te beslissen over die bedoelingen.
Ten tweede adviseer ik vervolgonderzoek naar het gepresenteerde afwegingskader, zodat
het in de toekomst kan worden doorontwikkeld naar een omstandighedencatalogus dat
ondersteunend is aan keuzes op het vlak van de heffingsmethoden. Daarnaast is het in mijn
ogen van belang om voor de keuze van decentrale belastingen een afzonderlijk afwegingskader te ontwikkelen. Dit onderzoek heeft laten zien dat hier weliswaar dezelfde factoren
als bij rijksbelastingen van belang zijn, maar het heeft ook inzichtelijk gemaakt dat daar
soms andere argumenten aan ten grondslag (kunnen) liggen. Dit betreft bijvoorbeeld het
vermelden van meerdere aanslagen op één beschikking om daarmee de uitvoeringslasten
voor desbetreffende gemeente of waterschap te verlagen. Iets wat vanwege bijvoorbeeld
de verschillende definities van belasting- en inhoudingsplichtigen bij rijksbelastingen
niet mogelijk is.
Mijn derde aanbeveling is om in een wetgevingsevaluatie, bijvoorbeeld eens per tien jaar,
ook de keuze van de heffingsmethode te betrekken. Uit dit onderzoek komt naar voren
dat nadat een belastingwet eenmaal is ingevoerd, de omstandigheden na verloop van tijd
kunnen wijzigen. Dit kunnen technologische ontwikkelingen zijn, inhoudelijke wijzigingen
in de betreffende belastingwet zelf of gewijzigde maatschappelijke opvattingen. Naar mijn
mening is het om die reden van belang met enige regelmaat te evalueren of de eerder
gekozen heffingsmethode na verloop van tijd nog steeds de meest voor de hand liggende
is, of dat omzetting naar een andere heffingsmethode zou moeten plaatsvinden.
Het vierde advies richt zich op het initiëren van een multidisciplinair onderzoek naar de
vraag of en in hoeverre het mogelijk is om het nalevingsgedrag van belastingplichtigen te
beïnvloeden via de keuze voor een bepaalde heffingsmethode. In sommige internationaal
onderzoeken wordt namelijk gesteld dat het nalevingsgedrag van belastingplichtigen
verbetert als gevolg van de keuze voor ‘self-assessment’. Dit roept de vraag op of een
dergelijke verbetering uitsluitend verband houdt met de gekozen heffingstechniek of dat
hierop ook andere factoren van invloed zijn. Het uiteindelijke doel van dit voorgestelde
onderzoek is vast te stellen of het afwegingskader moet worden uitgebreid met een factor
gedragsbeïnvloeding.
Ten slotte beveel ik aan om vervolgonderzoek te doen naar de heffingstechnieken die in het
buitenland worden toegepast. Meer inzicht in het functioneren van de elders toegepaste
heffingstechnieken is in mijn ogen gewenst, omdat het bijdraagt bij aan een nog duidelijker
beeld van de onderlinge overeenkomsten en verschillen. Hierbij valt te denken aan de
vraag of er wel of geen formele beschikking wordt opgemaakt (vergelijkbaar met wat in
Nederland worden aangeduid als een aanslag), hoe het toezicht plaatsvindt, welke boeten
tot welke hoogte kunnen worden opgelegd.
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SUMMARY

Dutch tax laws generally consist of a number of fixed components. In addition to the
tax object, the tax subject, and the tax rate, it is the manner in which the respective tax
is levied. The State Taxes Act (AWR) roughly consists of two methods for levying state
taxes: taxes payable based on filing a tax return (on the basis of self-assessment), and
return-based taxes. When introducing a tax law, the legislator must opt for one of these
two assessment methods. In addition, the legislator has the option to revise this initial
choice in the event of an interim evaluation. Central to this research is the question: which
are the critical factors for the legislator to consider when determining which assessment
method to apply and whilst designing it?
Background of this research
For more than half a century, the Dutch Association of Tax Inspectors has been arguing for
the current assessment methods for income tax and corporation tax (which are return-based
taxes) to be converted into so-called self-assessment taxes. Therein, they also refer to such
conversions in other countries.
In their plea, the assessment methods are presented as a kind of opposites (a dichotomy).
However, the points at which the assessments methods differ from each other, and whether
those differences have become larger or smaller over time, have hardly been scientifically
investigated thus far. This also applies to the question of whether the Dutch assessment
methods can be compared unequivocally with the assessment methods applied in other
countries and whether, as a result, reference can be made to experiences abroad for a
possible conversion in the Netherlands.
Research question
The observation that, until now, little research has been done into the assessment methods,
while they form a basic part of a tax law, is an important motivation for writing this
dissertation. Furthermore, no testing framework exists that makes it possible to subject
the views of the Dutch inspectorate's association – and subsequent responses to it in tax
literature – to an objective analysis. In addition to fiscal scientific relevance, there is also
social relevance to conducting research into this subject. The assessment method expresses
a certain (legal) relationship between the government (the Dutch Tax and Customs Administration / inspector) and the taxpayer or withholding agent (hereinafter referred to as
taxpayer). Social views on how responsibilities should be divided between the government
(Dutch Tax and Customs Administration) and taxpayers ultimately influence the choices
made in the area of assessment methods.
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The choice for an assessment method (both upon introduction as well as in the event of an
interim conversion), and the design thereof, are the result of a political policy evaluation
process. This process cannot be prescribed from a scientific perspective. It is, however,
possible to conduct a study into the factors that must be taken into account during the
selection of an assessment method and whilst designing such a method. The central
research question for this dissertation is therefore:
Which factors should determine the choice and design of the assessment methods for
state taxes?
To answer this question, I distinguish a number of research questions and associated
sub-questions. These questions are dealt with in Chapters 2 to 6.
Applied research methods
To answer the research questions and sub-questions, I used different research methods.
This primarily concerns the legal doctrinal or dogmatic method, which has the applicable
positive law as the object of research. This positive law includes national and international
legislation and/or regulation, case law and comments in literature (doctrine). For this
purpose, I have created an (exploratory) overview of the taxes that have been introduced
in the Netherlands thus far, upon which I have examined how the assessment methods for
these taxes have been chosen. In addition, I have conducted four qualitative, semi-structured,
expert interviews. The purpose of this is to learn from these experts how they view the
differences between the assessment methods, and how, in their opinion, choices in that
area are, or should be made in practice. In order to be able to ascertain which assessment
methods are applied to the taxes levied by Dutch local and regional authorities, and how
they are chosen, I have conducted an internal comparative law study. In order to gain
insight into the most important similarities and differences between Dutch assessment
methods and those applied elsewhere in the world, I conducted an exploratory external
comparative law study among a number of selected countries. Finally, for these selected
countries, I have investigated the reason why they have implemented a conversion of the
applied assessment methods.
Findings
In Chapter 2, I discuss why multiple assessment methods are applied in the Netherlands.
This sub-study shows that the legislator has, thus far, never provided an explanation for
this. However, on the basis of the sources studied, I assume that the existence of more
than one assessment method must be explained by the pursuit of the most efficient
implementation of the tax laws. The assessment method that best enables this is chosen
or adjusted accordingly. In the case of the levying of the Wealth Tax 1892, for example, it
explicitly emerges that, from a technical implementation perspective, it was better for both
the Dutch Tax and Customs Administration and the taxpayers if the assessment would no
longer be based solely on the data known to the Dutch Tax and Customs Administration.
Instead, it was considered more desirable to also make use of information the taxpayer
had at his or her disposal, which he or she enters into a so-called self-assessment form.
This prevented unnecessary objections, among other things. I conclude from this that both
the implementation costs for the Dutch Tax and Customs Administration on the one hand,
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and the administrative burden for taxpayers on the other, play a role in the existence of
different assessment methods and in making a choice between them.
To be able to investigate how the Dutch assessment methods can be positioned in relation
to each other, I distinguish four key elements: filing a tax return, monitoring, payment,
and penalties. In Chapter 3, I compare the assessment methods based on these four core
elements. This sub-study shows that the time at which monitoring takes place (before or
after determining the tax liability), is the most characteristic difference between the two
assessment methods. There are only slight differences between the methods with respect
to the other three core elements. In my view, there exists no dichotomy between the two
assessment methods for this reason. Because there are different core elements where the
legislator has numerous options, there are an almost infinite number of variations in the
design of the assessment methods. I am therefore of the opinion that the Dutch assessment
methods operate on a continuum. The moment at which monitoring takes place, forms the
tipping point in the distinction between self-assessment and return-based taxes. As long as
the monitoring predominantly takes place in advance, it generally concerns a return-based
tax. As soon as this shifts to monitoring mainly taking place afterwards, it is considered
self-assessment tax. By relaxing the additional tax assessment requirements, the Dutch Tax
and Customs Administration has been given more options for monitoring afterwards. For
the rest, since the introduction of the State Taxes Act (AWR), hardly any changes have been
made with respect to additional taxation options. All this has minimized the differences
that exist between the assessment methods, whereby the return-based taxes appear to
be evolving more and more towards self-assessment-based taxes.
Based on these research results, I arrive at the following descriptions of the current Dutch
assessment methods for state taxes:
●● In the case of a return-based tax assessment, the Dutch Tax and Customs Administration
formalizes, in principle with the aid of a tax assessment filed by the taxpayer, the tax
liability of the respective taxpayer. Monitoring takes place at that time, at the latest.
The Tax and Customs Administration informs the taxpayer of the amount of the tax
liability via a formal decision (an assessment notice). From that moment on, the tax
liability can be collected. Retrospective monitoring is possible, but the Tax and Customs
Administration can only correct the already formalized tax liability under certain
conditions. Where applicable, the Tax and Customs Administration may impose a
default surcharge or negligence penalty.
●● In the case of self-assessment tax, the taxpayer formalizes his or her own tax liability,
makes payment and simultaneously informs the Dutch Tax and Customs Administration by filing a tax return. There is no communication from the Tax and Customs
Administration, in whatever form. Monitoring takes places afterwards. If necessary, the
Tax and Customs Administration may correct the formalized tax liability, practically
without prejudice. Where applicable, the Tax and Customs Administration may impose
a default or negligence penalty.
As the core element of monitoring is the most characteristic difference between the
assessment methods, I have examined this further in Chapter 4. The sub-study focuses on
the developments that have taken place in the area of additional taxation requirements,
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the active disclosure obligation, pre-filling data in tax returns, and horizontal monitoring.
The purpose of this is to determine the significance of these developments with respect
to the mutual differences in the area of this core element. The result of this sub-study is
that the previously identified mutual differences are becoming smaller rather than larger:
● The relaxation of the additional taxation requirements makes it easier to perform
monitoring of return-based taxes – similar to self-assessment taxes – afterwards. As a
result, the return-based taxes are moving more and more towards self-assessment taxes.
● With horizontal monitoring, it can be seen that, as a result of the working method
that is applied (no more prior monitoring), return-based taxes have become a kind of
self-assessment taxes.
● By pre-filling more and more data, it can be argued that a conversion to self-assessment
taxes would be obvious, as with the data provided, the taxpayer can easily formalize
his own tax liability. However, if assessments can ultimately be mostly determined
without the intervention of a tax return (no touch), then it is more obvious to not
convert the assessment method.
Furthermore, I have investigated which factors influence those developments. The research
also shows that several factors influence the developments with respect to the core element
of monitoring in various ways: the improvement of the correction options for the Dutch Tax
and Customs Administration, and the lowest possible implementation costs for the Dutch
Tax and Customs Administration (when relaxing the additional taxation requirements,
the introduction of the active disclosure obligation, and horizontal supervision). On the
other hand, the relaxation of the additional taxation requirements reduces taxpayers’ legal
certainty and increases the administrative burden for taxpayers as a result of the active
disclosure obligation and the quality system that is required for participation in horizontal
monitoring. Pre-filling data makes it easier for taxpayers to file a tax return, and thereby
helps lowering their administrative burden. Moreover, it helps to prevent errors, thereby
providing the taxpayers with increased legal certainty. This in turn means that the Dutch
Tax and Customs Administration needs fewer staff to monitor these tax returns, thereby
lowering its implementation costs.
In addition to the question of the mutual positioning of Dutch assessment methods in
Chapter 3, I also examined how these methods can be compared to assessment methods
applied in other countries by means of an external comparative legal study in Chapter 5.
Just like in the Netherlands, I have compared these methods based on a number of key
elements (filing a tax return, monitoring, penalizing and informing with respect to tax
liability). Contrary to what could be assumed from literature, based on the use of common
terms such as “direct or administrative assessment” and “self-assessment”, this sub-study
shows that no global uniformity can be identified. There are too many differences between
the assessment methods applied by the countries, because each country implements each
core element differently. The assessment methods, however, can be placed on a continuum
in which two groups or “families” of assessment methods can be distinguished, whereby
the moment at which monitoring takes place – as is the case in the Netherlands – is
distinctive. In the one group of assessment methods, the tax authorities are primarily
responsible for formalizing the tax liability; monitoring mainly takes place prior to the
so-called “assessment”. I refer to this group as “direct/administrative assessment”. The
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Dutch levy by way of return-based assessment is most closely related to this. In the other
group of assessment methods, the taxpayer is primarily responsible for formalizing the
tax liability. For that reason, as a rule, the tax authorities do not establish an assessment.
Monitoring therefore usually takes place afterwards. I refer to this as “self-assessment”.
The Dutch levy by way of settlement and payment upon filing a tax return corresponds
to this group of assessment methods.
The sub-study into the developments in the field of the core element of monitoring
(Chapter 4) already showed that four influencing factors can be distinguished. In Chapter 6,
I investigated whether any other factors besides these factors exist that influence the choice
of assessment method. This concerns the choice when a tax is introduced as well as in the
event of a conversion later on. To that end, I have conducted various sub-studies, in which
both government and decentralized taxes are involved. In addition, I have investigated why
other countries have implemented conversions of assessment methods and which factors
are relevant in this. On the basis of the results of these different sub-studies, I conclude
that both initial choices and choices for later conversions of tax methods are the result
of an evaluation process between the following four factors: implementation costs for
the tax authorities, correction options for the tax authorities, administrative burdens for
taxpayers and the need for legal certainty for taxpayers. However, it must be borne in mind
that these four factors come in different forms. Sometimes they reinforce each other, while
in other cases, they can also conflict with each other. This makes the evaluation process
when choosing an assessment method a complex matter.
Conclusions and recommendations
This dissertation is a first step to scientific research in the field of Dutch tax assessment
methods. Based on the results, I conclude that it is desirable that choices of assessment
methods are to be structured and better substantiated in the future. To this end, I have
designed an initiative for an evaluation framework to support future choices. This evaluation
framework consists of the four factors that are relevant when making choices in the area
of assessment methods. These are:
●● Implementation costs for the Dutch Tax and Customs Administration;
●● Correction possibilities (for the benefit of legal equality) for the Dutch Tax and Customs
Administration;
●● Administrative burdens for taxpayers; and
●● Need for legal certainty for taxpayers.
Both the interests of taxpayers and the Dutch Tax and Customs Administration can be
brought to the fore through this evaluation framework and weighed against each other.
For that reason, I recommend that this evaluation framework be used in future selections
of assessment methods. By explicitly including the trade-offs made in, for example, the
explanatory memoranda, these will become visible and verifiable for parliament and tax
science. It also provides the court with more tools to assess whether a particular development in implementation (for example in the field of monitoring) is still in line with the
original intention of the legislator with regard to the chosen assessment method and its
design. If that is no longer the case, it is up to the legislator to re-evaluate the decisions
regarding those intentions.
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Secondly, I recommend follow-up research into the evaluation framework presented, so
that it can be further developed in the future into a scenario-catalogue that is supportive of
choices in the area of assessment methods. In addition, I believe it is important to develop
a separate evaluation framework for decentralized tax options. This research has shown
that the same factors as for state taxes apply here, but it has also made it clear that other
arguments underlie or may be underlying this. This concerns, for example, the reporting of
multiple tax assessments in one decision in order to reduce the implementation costs for
the municipality or water board concerned, which is something that is not possible in state
taxes for instance because of the different definitions of taxpayers and withholding agents.
My third recommendation is to include the choice of assessment method in a legislative
review, for example once every ten years. This research shows that once a tax law has
been introduced, circumstances may change over time. These may include technological
developments, substantive changes to the relevant tax law itself or changed social views.
In my opinion, it is therefore important to evaluate with some regularity whether the
previously chosen assessment method is still the most suitable after some time, or whether
conversion to another assessment method should take place.
The fourth recommendation focuses on initiating a multidisciplinary study into whether
and to what extent it is possible to influence the compliance behaviour of taxpayers through
the choice of a specific assessment method. Indeed, in some international studies, it is
stated that the compliance behaviour of taxpayers improves as a result of the choice for
“self-assessment”. This raises the question of whether such an improvement is exclusively
related to the chosen assessment method or whether other factors also influence this. The
ultimate goal of this proposed research is to determine whether the evaluation framework
should be extended with a behavioural influence factor.
Lastly, I recommend conducting a follow-up study of the assessment methods that are
applied abroad. A better insight into the functioning of the assessment methods applied
elsewhere is, in my view, desirable because it contributes to an even clearer picture of
the mutual similarities and differences. This includes questions such as whether or not
a formal decision is made (comparable to what is referred to as an assessment notice in
the Netherlands), how monitoring is executed, which penalties can be imposed, and to
what extent.
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Trefwoordenlijst

K
kantoortoets
kohier
kohierbelasting

1.6.1, 3.4.2, 3.4.3
2.2, 2.3, 6.3.4
6.3.4

L
loonheffingen

3.3.4, 3.3.5

N
nalevingsgedrag
nieuwfeitvereiste

1.7.4
4.2.3, 6.2.2, 6.3.2

O
OESO
omzetbelasting
onbeschreven middelen
onroerendezaakbelasting

1.1, 1.2, 5.1, 5.2
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 4.3,
2.2, 2.3
5.3.1, 6.2.3

P
parkeerbelasting
personele belasting
provincie

6.2.3
2.2.1, 2.4
1.3, 6.2.3

Q
quotisatie

2.2, 2.2.1

R
rechtsbescherming
rechtsgelijkheid
repartitiestelsel
rioolheffing
risicoselectie

4.2.3, 4.5, 6.2.2
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3, 6.4, 7.5
2.2.1
6.2.3, 6.3.3
3.4.3, 3.4.4, 4.2.4, 5.3.2

S
stelselwet
suppletie

2.1, 2.2.1, 2.3
3.2.1, 3.6.4, 4.3

T
toezicht
achteraf
vooraf

3.4.2
3.4.3, 3.4.4

U
uitworp

3.4.2, 4.2.2
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Trefwoordenlijst

V
vennootschapsbelasting
vergrijpboete
verhuurderheffing
vermogensbelasting
verzuimboete
voldoening op aangifte
vooringevulde aangifte

3.3.3, 3.3.4
3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 4.3
3.3.4
2.3.1, 4.2.1
3.6.2, 3.6.3, 3.6.4
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.4, 5.1, 5.4, 6.2.1, 6.2.3, 6.3.2, 6.3.3
4.4

W
waterschapsbelastingen
waterschappen
weegmodule
weegregels
werknemersverzekeringen
WOZ

6.2.3
1.3, 1.6.2, 6.2.1, 6.2.2
3.4.2
3.4.2
1.6.1
6.2.3
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Toezicht Organisatie. Daarin heeft hij onder andere de verantwoordelijkheid gehad voor
het beleid rondom het uitnodigen van particuliere belastingplichtigen tot het doen van
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2005 lid van het bestuur van de Vereniging van Hogere Ambtenaren bij het Ministerie
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