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VOORWOORD

“Er is in die tijd veel gebeurd….”

Op 18 december 2018 is het 50 jaar geleden dat het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT), een 
samenwerking tussen de fiscale secties van de juridische (TLS) en economische (TiSEM) 
faculteiten van Tilburg University, is opgericht. Een succesvolle samenwerking die binnen 
de Nederlandse fiscaal academische wereld uniek is te noemen. Goede reden om deze 
50e verjaardag te vieren met een jubileumcongres en een feest. Bij een dergelijk jubileum 
mag een jubileumbundel niet ontbreken. Deze bundel ligt hier voor u en kent een inhoud-
lijk een driedeling.

In deel 1 wordt door Peter Essers ingegaan op de totstandkoming en de historie van het 
FIT. Door een drietal emeriti-hoogleraren wordt vervolgens een portret geschetst van drie 
hoogleraren die voor de oprichting en de latere uitbouw van het FIT van doorslaggevende 
betekenis zijn geweest: Mathieu Smeets, Jan van Dijck en Chris Geppaart.

In deel 2 wordt vervolgens door Eric Kemmeren respectievelijk Cees Peters en Gerard 
Staats nader ingegaan op 50 jaar fiscaal wetenschappelijk onderzoek respectievelijk fis-
caal wetenschappelijk onderwijs binnen het FIT. Uiteraard is de historie van het FIT mede      
beïnvloed door de algemene Nederlandse en Europese academische ontwikkelingen (zo-
als bijvoorbeeld de invoering van het BaMa-systeem en de internationalisering) zodat 
deze bijdragen ook exemplarisch zijn voor 50 jaar fiscaal wetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs binnen Nederland.

In deel 3 worden ten slotte de ontwikkelingen besproken van de verschillende vakgebieden 
waarbinnen het FIT onderzoek en onderwijs (heeft) verricht in de afgelopen 50 jaar. Wat 
opvalt is dat de hoofdvakken (inkomstenbelasting (winst en niet-winst), vennootschaps-
belasting, internationaal belastingrecht, omzetbelasting en successiewet) ook 50 jaar ge-
leden al werden gegeven. Daarnaast hebben maatschappelijke ontwikkelingen ertoe geleid 
dat er een heel palet aan (master) keuzevakken is ontstaan, zoals fiscale aspecten van ou-
dedagsvoorzieningen, fiscaal strafrecht en transfer pricing, met als nieuwste loot aan de 
stam Tax & Technology. In deze bundel zijn de bijdragen beperkt tot de hiervoor genoemde 
hoofdvakken. Omdat pensioenen zeer nauw verweven zijn met de inkomstenbelasting en 
loonbelasting wordt ook aan dit rechtsgebied een bijdrage gewijd.  De bijdragen geven 
een mooi overzicht van de ontwikkeling van het belastingrecht in al zijn deelterreinen over 
de afgelopen 50 jaar. We hopen dat daarmee dit FIT-jubileumboek een veel bredere groep 
van geïnteresseerden aanspreekt dan de (op zich al omvangrijke) groep van alumni van de 



beide Tilburgse fiscale opleidingen fiscaal recht en fiscale economie.

In alle bijdragen wordt niet alleen teruggekeken op de afgelopen 50 jaar, maar wordt de 
blik ook op de toekomst gericht. Over 50 jaar zullen we weten in hoeverre deze toekomst-
visies uit zijn gekomen.

Wij bedanken alle auteurs die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze bun-
del. Een woord van dank ook voor het werk van Esmée de Neijs bij het samenstellen van 
deze feestbundel. We wensen u veel leesplezier!!

Namens het Fiscaal Instituut Tilburg,

Prof. mr. Inge van Vijfeijken, prof. mr. Ton Stevens en mr. dr. Sonja Dusarduijn RB

Voorwoord
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Deel 1
Historie van het 

Fiscaal Instituut Tilburg



Prof. dr. Peter Essers

Fiscaal Instituut Tilburg 50 jaar:
een terugblik en vooruitblik

1. Inleiding
Een terugblik op 50 jaar Fiscaal Instituut Tilburg (FIT) roept gevoelens van verwondering 
en bewondering op. Verwondering, omdat er in die halve eeuw zoveel werk is verricht en 
er zoveel bijzondere gebeurtenissen zijn geweest dat het bijna niet doenlijk is om dit alles 
in één boek te beschrijven. Bewondering, voor het feit dat het FIT vanaf de start in 1968 
tot heden altijd zeer succesvol is geweest en een uitstekende reputatie heeft opgebouwd, 
niet alleen in de nationale fiscale wereld maar ook ver daarbuiten, zoals de wereld van 
het internationale belastingrecht, van andere wetenschapsgebieden en maatschappelijke 
terreinen, zoals de rechterlijke macht, het bedrijfsleven en de overheid. 

In deze bijdrage zal ik in paragraaf 3 proberen een aantal factoren aan te duiden die naar 
mijn mening aan het succes van het FIT hebben bijgedragen. Het kan niet anders dan dat 
dit een subjectieve beschrijving zal zijn. Van de 50 jaar FIT, heb ik er 38 persoonlijk meege-
maakt. Van 1978, het jaar dat ik mijn kandidaatsexamen economie heb gehaald, tot 1982, 
toen ik de studie fiscale economie afrondde, was ik student aan de fiscaal-economische 
opleiding. Van 1984 tot 1991 was ik universitair (hoofd)docent belastingrecht en van 1991 
tot heden hoogleraar belastingrecht. Een zo lange periode maakt het onmogelijk om als 
een buitenstaander naar de geschiedenis van het FIT te kijken, laat staan er een objectief 
oordeel over uit te spreken. Niettemin zal ik een poging doen om mijn persoonlijke erva-
ringen zo goed mogelijk te staven met meer objectieve gegevens. Daartoe verwijs ik ook 
naar de andere in dit boek opgenomen bijdragen, zoals de fraaie beschrijvingen van de 
karakteristieke (fulltime) hoogleraren Mathieu Smeets, Jan van Dijck en Chris Geppaart, 
personen die erg belangrijk zijn geweest voor het ontstaan en de verdere ontwikkeling 
van het FIT. Daarnaast zijn in dit boek waardevolle bijdragen opgenomen waarin de ont-
wikkeling van het onderwijs en onderzoek van het FIT centraal staat. Om de lezer niet bij 
voorbaat af te schrikken (goed nieuws is immers vaak geen nieuws of op zijn best saai), 
zal ik in paragraaf 4 ook aandacht besteden aan enkele mogelijke bedreigingen, beter 
gezegd, uitdagingen voor de toekomst. In paragraaf 2 zal ik eerst kort het ontstaan en de 
geschiedenis van het FIT schilderen.
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Prof. dr. Peter Essers

2. Korte geschiedenis van het FIT
Het FIT is niet vanuit het niets ontstaan. Belastingrecht werd al ver voor de Tweede We-
reldoorlog in Tilburg gedoceerd. De eerste hoogleraar belastingrecht in Tilburg was M.J.H. 
(Mathieu) Smeets (1896-1984). Hij combineerde vanaf 1931 zijn werkzaamheden aan het 
Ministerie van Financiën met een lectoraat (in de huidige tijd te vergelijken met een uni-
versitair hoofddocentschap) in het belastingrecht aan de toenmalige Roomsch Katholieke 
Handelshoogeschool te Tilburg (vanaf 1936: Katholieke Economische Hoogeschool). In 
1936 werd zijn leeropdracht uitgebreid met het vak Leer der openbare financiën. In 1946 
werd Smeets in Tilburg benoemd tot buitengewoon hoogleraar, in 1949 volgde zijn benoe-
ming tot fulltime gewoon hoogleraar. Belastingrecht was in die tijd in Tilburg nog slechts 
een keuzevak. De belangrijkste fiscale opleiding was toen de Rijksbelastingacademie te 
Rotterdam, die was opgericht in 1939 en die voorzag in een opleiding tot belastingin-
specteur. In oktober 1951 startte Smeets in Tilburg de tweejarige postdoctorale opleiding 
tot belastingkundige. Deze opleiding was tot stand gekomen na een positief advies van 
een commissie van de Vereniging voor Belastingwetenschap. Het ging om een kopstudie 
van 1½ à 2 jaren na het doctoraalexamen economie of rechten. Twee jaar later zou een 
dergelijke opleiding ook aan de UvA in Amsterdam worden aangeboden. In 1954 was 
J.E.A.M. (Jan) van Dijck (1923-2012) als assistent van Smeets naar Tilburg gekomen. Van 
1955 tot 1963 was hij lector. In 1963 werd hij benoemd tot hoogleraar belastingrecht aan 
de economische faculteit. Smeets droeg in 1960 zijn leeropdracht voor wat betreft de leer 
der openbare financiën over aan Th. A. (Theo) Stevers (1923-2013), die eerst lector en 
daarna hoogleraar werd. In 1964 werd D. (Dieter) Brüll (1922-1996) parttime docent be-
lastingrecht in Tilburg; in 1967 werd hij tot buitengewoon hoogleraar in Tilburg benoemd. 
Hij was vooral verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek op het terrein van de 
belastingheffing van ondernemingen. In 1966 werd Ch.P.A. (Chris) Geppaart (1931-2016) 
benoemd tot hoogleraar belastingrecht aan de juridische faculteit met als speciale aan-
dachtsgebieden methodologie en formeel belastingrecht. Smeets nam in november 1967 
afscheid van Tilburg. In 1968 ontstond wettelijk de mogelijkheid tot invoering van docto-
rale fiscale studierichtingen in de juridische en economische faculteiten. In Amsterdam, 
Leiden, Groningen, Rotterdam en Tilburg werden deze doctorale opleidingen toen aange-
boden. Daarnaast bleven de postdoctorale opleidingen tot belastingkundige bestaan. Het 
gevolg was een in potentie aanzienlijke uitbreiding van het aantal studenten. Dit is een 
van de redenen geweest om tot de oprichting van het FIT over te gaan. Doorslaggevend 
was de wens om een sterkere grondslag te leggen voor het doen van wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van het belastingrecht en de openbare financiën. Vanwege de 
onderlinge verwevenheid van de sectoren belastingrecht en openbare financiën werd de 
behoefte gevoeld aan een nauwe samenwerking tussen deze beide terreinen. Ook was een 
verregaande samenwerking nodig bij het verzorgen van het onderwijs in de fiscaal-juridi-
sche en fiscaal-economische doctorale en postdoctorale studies. 
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Fiscaal Instituut Tilburg 50 jaar: een terugblik en vooruitblik

2.1  Beginperiode van het FIT
Op 18 december 1968 werd door de hoogleraren Brüll, Van Dijck, Geppaart en Stevers het 
FIT opgericht als interfacultair samenwerkingsverband aan de Katholieke Hogeschool Til-
burg (thans Tilburg University). Van Dijck werd voorzitter van het bestuur, dat belast was 
met de algemene leiding van het Instituut, Geppaart werd secretaris, Stevers en Brüll ‘ge-
wone’ leden. Stevers werd tevens de directeur van het Instituut, belast met de dagelijkse 
leiding, ‘in het bijzonder met betrekking tot het onderzoeksprogramma’; dr. N.H. (Nico) 
Douben was tot zijn benoeming tot hoogleraar in Rotterdam in 1971 adjunct-directeur 
‘tot bijstand aan de directeur’. Per 1 september 1971 werd Douben als adjunct-directeur 
opgevolgd door mr. A. (Aart) Overbosch. Het secretariaat werd vervuld door mejuffrouw 
Mieke Waalwijk. Destijds bestond het FIT uit twee afdelingen: de afdeling belastingrecht 
(bestaande uit fiscalisten aangesteld bij de juridische faculteit en fiscalisten aangesteld bij 
de economische faculteit) en de afdeling openbare financiën. 

De doelstelling van het FIT was “het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk 
werk op het terrein van de belastingen”.1  Deze doelstelling trachtte men te verwezenlijken 
door: 
1. Het verrichten van wetenschappelijke onderzoek op ruime schaal op het terrein 

van belastingen, daaronder begrepen het verrichten van onderzoek ten behoeve 
van derden tegen vergoeding.

2. Het bevorderen van publicaties.
3. Het verzamelen van documentatie op het terrein van de belastingen.
4. Het verzorgen van cursussen op doctoraal en postdoctoraal niveau.
5. Het verzorgen van niet-universitaire cursussen.
6. Het bevorderen van internationale contacten.
7. Het bevorderen van congressen.
8. Het verzorgen van stageregelingen, in het bijzonder voor studenten in de fiscale 

studierichtingen.
Geen van de bij het FIT betrokken personen was ook benoemd bij het Instituut. De benoe-
mingen bleven lopen via de economische en juridische faculteiten, hoewel de samenwer-
king binnen het Instituut was gebaseerd op een “personele unie tussen de bij het Instituut 
betrokken hoogleraren”.2 

Uiteindelijk is elk instituut, ook het FIT, mensenwerk. Die mensen zullen moeten willen 
samenwerken om hetgeen aan het papier is toevertrouwd in de praktijk tot een succes 
te maken. Dat lag niet meteen voor de hand. Jan van Dijck en Chris Geppaart, de enige 
Tilburgse fulltime hoogleraren belastingrecht in die tijd, waren twee totaal verschillende 
persoonlijkheden. Van Dijck was dominant en vernieuwingsgezind, nam geen blad voor 

1. Gegevens ontleend aan het eerste verslag van het FIT van januari 1972 over de periode 1969-1970-1971.
2. Gegevens ontleend aan het eerste verslag van het FIT van januari 1972 over de periode 1969-1970-1971.
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de mond en was vooral geboeid door het materiële (inkomsten)belastingrecht, dat hij 
vanuit een economische, sterk systeem gerichte invalshoek benaderde. Geppaart was ook 
dominant maar op een andere (minder directe) wijze dan Van Dijck; in zijn optreden naar 
buiten toe was Geppaart meer diplomaat dan Van Dijck. Hij was jurist pur sang en vooral 
gericht op methodologie en het formele belastingrecht. Anders dan Van Dijck had hij een 
meer conservatieve benadering. Beiden hadden hart voor de (Tilburgse) zaak, waren ge-
dreven en excellente fiscalisten. Hun verschillende karakters stonden echter niet bepaald 
borg voor een harmonieuze samenwerking. Aangezien Van Dijck al sinds 1954 werkzaam 
was in Tilburg, eerst als lector daarna als hoogleraar, was hij gewend om eerst samen 
met de aimabele Smeets, daarna alleen, leiding te geven aan de toenmalige kleine staf 
van FIT-fiscalisten. Geppaart kon daar na zijn benoeming tot hoogleraar in 1966 maar 
moeilijk tussen komen. Met Stevers, die de leerstoel openbare financiën bekleedde, was 
er kennelijk ook niet veel chemie. Zijn pleidooien voor een bestedingsbelasting3  en voor 
het centraal stellen van het profijtbeginsel bij de inrichting van het belastingstelsel4 sloten 
niet goed aan bij de opvattingen van Van Dijck en Geppaart. 

Dat het FIT ondanks deze persoonlijke tegenstellingen toch eind 1968 tot stand is geko-
men, zal enerzijds te maken hebben gehad met de wens om de machtspositie van Van 
Dijck enigszins in te tomen, maar vooral met het inzicht van deze drie hoogleraren dat zij 
van elkaar afhankelijk waren om de zich aandienende uitdagingen van die tijd het hoofd 
te kunnen bieden. Door de oprichting van het FIT werd het mogelijk om belastingrecht en 
openbare financiën structureel in de fiscaal-juridische en fiscaal-economische opleidingen 
aan te bieden. Ook gezamenlijk onderzoek op beide terreinen werd beoogd, maar dat is 
in die beginjaren minder van de grond gekomen. De publicaties in het belastingrecht en 
openbare financiën bleven strikt gescheiden van elkaar. Stevers richtte zich na zijn aan-
vankelijke onderzoeksexcursies op het terrein van het belastingrecht steeds meer op het 
toezicht op de Rijksfinanciën met beschouwingen over de Rekenkamer en analyses van 
de Rijksbegroting en de miljoenennota; op dit terrein werd hij een landelijke autoriteit. 
Het was vooral universitair hoofddocent dr. E.N. (Ed) Kertzman die in zijn onderzoek 
en onderwijs steeds weer de link probeerde te leggen tussen belastingrecht en openbare 
financiën. Eind jaren tachtig werd de band met openbare financiën nog losser, toen de vak-
groep openbare financiën organisatorisch werd overgenomen door de vakgroep algemene 

3. Zie de inaugurele rede van T. Stevers, Schets van een hervorming van ons belastingstelsel; een economische bena-
dering (oratie), Deventer: Kluwer, 1964.
4. Zie bijvoorbeeld zijn bijdrage aan de Smeetsbundel: T. Stevers, ‘Welke factoren bepalen de veranderingen in 
het niveau en de structuur van de belastingen in de 19e en 20e eeuw?’ in J.E.A.M. van Dijck en Ch.P.A. Geppaart 
(red.), Smeetsbundel; opstellen aangeboden aan prof. dr. M.J.H. Smeets, ter gelegenheid van zijn afschreid als hoogle-
raar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, Deventer: Kluwer 1967, p. 327-353.

Prof. dr. Peter Essers
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economie en Stevers (in 1989) met emeritaat ging. Wel werd op onderwijsterrein de sa-
menwerking tussen het FIT en de sectie openbare financiën gecontinueerd. Naar verluidt, 
heeft de oprichting van het FIT niet veel veranderd aan de feitelijke machtsverhoudingen. 
Het bestuur kwam niet of nauwelijks officieel bij elkaar. Pas tijdens het rectoraat van Van 
Dijck (tussen 1978 en 1980)5 kreeg Geppaart wat meer gelegenheid om invloed uit te 
oefenen, maar dat werd naar verluidt weer snel ‘rechtgezet’ na de terugkeer van Van Dijck 
in 1980.

2.2 De periode daarna
Na het tijdperk Van Dijck/Geppaart kwam er meer evenwicht in de leiding van het FIT. 
De vakgroep belastingrecht (onderdeel van de juridische faculteit) kreeg daarbij een even 
grote rol als de vakgroep fiscale economie (onderdeel van de economische faculteit). De 
hoogleraren Jan van der Geld en Arie Rijkers wisselden elkaar om de drie jaar af als voor-
zitter van de vakgroep fiscale economie. Onderbroken door een periode rondom mijn 
decanaat aan de rechtenfaculteit, toen Richard Happé en Inge van Vijfeijken voorzitter 
waren, ben ik na mijn aanstelling als hoogleraar in 1991 tot heden voorzitter geweest 
van de vakgroep (thans departement) belastingrecht. Eric Kemmeren is voorzitter van 
het departement fiscale economie. Inge van Vijfeijken coördineert het fiscaal-juridische 
onderwijs, Ton Stevens het fiscaal-economische onderwijs, Daniël Smit en Carla de Pietro 
coördineren de master International Business Taxation (IBT) terwijl Hans Gribnau het 
onderzoek van het FIT coördineert. De beide faculteiten waar het FIT uit is voortgekomen, 
de juridische en economische faculteit, zijn altijd blij geweest met de efficiencyvoordelen 
die werden behaald doordat de fiscale colleges in de fiscaal-juridische en fiscaal-econo-
mische opleidingen gelijktijdig aan zowel juristen als economen werden aangeboden. De 
beide opleidingen konden zich vanaf het midden van de jaren tachtig ook in een grote 
belangstelling heugen. Er zijn jaren geweest dat in totaal ruim duizend studenten be-
lastingrecht en fiscale economie in Tilburg studeerden. Het onderzoek van het FIT was 
vooral juridisch van aard. In de jaren negentig werd op onderzoeksterrein samenwerking 
gezocht met de vakgroep company (later: business) law, van welke vakgroep destijds prof. 
Theo Raaijmakers (thans prof. Christoph van der Elst) voorzitter was. Sinds die tijd vindt 
het onderzoek van het FIT vooral plaats vanuit het Center for Company Law (CCL), het 
onderzoekssamenwerkingsverband tussen het FIT en de vakgroep business law. Een be-
langrijk onderzoeksgebied is van oudsher de hervorming van de belastingheffing van on-
dernemingen. Het door Van Dijck en Geppaart alsmede Brüll en zijn in 1975 benoemde 
opvolger prof. D.A.M. (Dick) Meeles6 (1920-2002) gedane onderzoek op dat gebied is 

5. Jan van Dijck werd in die periode vervangen door prof. J.C.K.W. (Jan Kees) Bartel.
6. Dick Meeles doceerde maar liefst drie vakken: IB-Winst, Vennootschapsbelasting en Internationaal Belasting-
recht.

Fiscaal Instituut Tilburg 50 jaar: een terugblik en vooruitblik
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met succes in de jaren daarna verder uitgebouwd. Eerst door Dick Schonis en Jack Renes 
op het terrein van vooral de Wet op de Investeringsrekening (WIR), daarna door Arie Rij-
kers en ondergetekende op het terrein van onder meer de ondernemingswinstbelasting 
en goed koopmansgebruik en door Jan van der Geld en Dick Juch op het terrein van de 
vennootschapsbelasting, thans voortgezet door onder meer de nieuwe hoogleraren ven-
nootschapsbelasting Stan Stevens en Ton Stevens, die beiden op 14 september 2018 in de 
aula van Tilburg University hun inaugurele rede hielden. Op het terrein van het Europese 
en internationale ondernemingsbelastingrecht hebben eerst Ton Daniëls en daarna Eric 
Kemmeren onderzoek gedaan. Inge van Vijfeijken heeft gepubliceerd over onder meer 
de vermogensbelasting- en successierechtelijke aspecten van bedrijfsopvolging. Richard 
Happé en Hans Gribnau hebben veel aandacht besteed aan de ethische aspecten van het 
fiscale beleid van multinationale ondernemingen.7

In de afgelopen 50 jaren zijn er natuurlijk veel veranderingen geweest in het onder-
wijs en onderzoek van het FIT. Deze reflecteren de dynamiek van het belastingrecht on-
der meer als gevolg van de vele maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen halve 
eeuw. Zo is er thans veel meer aandacht voor onderwijs en onderzoek in de indirecte                    
belastingen, waaronder sinds kort ook de douane- en accijnsaspecten. Ook het internatio-
nale en Europese belastingrecht heeft een veel prominentere plaats gekregen. Verder is er 
aandacht voor opkomende vakgebieden als Tax Assurance en Tax & Technology. Vanaf het 
academisch jaar 2013/2014 is er de vooral op buitenlandse studenten gerichte masterop-
leiding International Business Taxation, bestaande uit de tracks International Business Tax 
Law en International Business Tax Economics. Deze master is de opvolger van de door 
het European Tax College (ETC) - destijds een samenwerkingsverband van het FIT en het 
fiscaal instituut van de Katholieke Universiteit Leuven; thans wordt het ETC volledig vanuit 
het FIT gecoördineerd - verzorgde ‘Advanced master on European and International Taxa-
tion’, die was bedoeld voor postmaster studenten. Met de master International Business 
Taxation wordt voortgebouwd op een Tilburgse traditie waarin rechtsvergelijking altijd 
een belangrijke plaats heeft ingenomen. Dat komt ook naar voren in de jaarlijkse EUCO-
TAX Wintercourse,8 die al meer dan 25 jaar wordt georganiseerd en gecoördineerd vanuit 
het FIT. Ook in de master theses geschreven in het kader van het Antwerpentraject, een 
samenwerking tussen het FIT en de Universiteit van Antwerpen (voorheen Gent), staat 
rechtsvergelijking centraal en wel tussen de Nederlandse en Belgische fiscale stelsels. Het 
ETC heeft samen met het fiscaal instituut van de KU Leuven ook aan de basis gestaan van 
de elk jaar in Leuven georganiseerde internationale ‘Tax Moot Court’. 

7. Zie verder het in dit boek opgenomen artikel van E.C.C.M. Kemmeren, ‘50 jaar onderzoek door het Fiscaal 
Instiuut Tilburg: de Tilburgse fiscale school’, p. 57 t/m 76.
8. Zie hierna onderdeel 3.6.
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De ethiek van het belastingrecht krijgt een belangrijke plaats in onderwijs en onderzoek. 
Dat was al zo in de beginjaren van het FIT met Brüll, Van Dijck, Geppaart en Stevers, die 
op hun beurt weer in de voetsporen traden van Smeets en Cobbenhagen (de grondlegger 
van de Tilburgse Hogeschool); het laatste decennium is dit onderwerp door de discussies 
over de belastingethiek van multinationals en de fair share gedachte alleen maar belang-
rijker geworden, vergelijk ook het reeds vermelde onderzoek van Richard Happé en Hans 
Gribnau.

Het aantal aan het FIT verbonden promovendi is de laatste jaren aanzienlijk toegeno-
men. Het merendeel is buitenpromovendus of -promovenda maar er zijn ook verschil-
lende AIO’s aan het FIT verbonden. De allereerste FIT-AIO’s waren René Offermanns en 
Guido de Bont. Velen zijn hen gevolgd. Carla de Pietro was de eerste AIO die tegelijkertijd 
een proefschrift schreef aan Tilburg University en aan de Universiteit van Bologna. Diheng 
Xu was de eerste Chinese AIO die vanuit het FIT is gepromoveerd. Het eerste extern gefi-
nancierde onderzoeks- en onderwijsfonds aan het FIT was het fonds Pensioen- en ande-
re toekomstvoorzieningen (thans ‘Competence Centre for Pension Research’) met Gerry 
Dietvorst als hoogleraar. 

Een verheugende recente ontwikkeling is dat het FIT door de komst van twee CPB-on-
derzoekers (dr. Arjan Lejour en dr. Ed Westerhout) weer directe aansluiting heeft gekregen 
met het vakgebied openbare financiën, thans ‘Taxation and Public Finance’ geheten. Daar-
mee is de oorspronkelijke gedachte om binnen het FIT gezamenlijk onderzoek op beide 
terreinen te entameren weer nieuw leven ingeblazen. Daarnaast zijn er meer initiatieven 
om de onderzoeks- en onderwijssamenwerking tussen economen en juristen te bevorde-
ren. Zo bestaan binnen het FIT onderzoeks- en onderwijs-joint-ventures tussen juristen 
en (onder andere) economen gericht op familiebedrijven,9 pensioenen,10 concernfinancie-
ring,11 indirecte belastingen12 en tax assurance.13 

2.3 Succesindicatoren
Regelmatig komen de prestaties van de Tilburgse opleidingen fiscaal recht en fiscale eco-
nomie als beste uit de bus bij de Elsevier enquête en de Keuzegids. Ook in de periodieke 
onderwijsvisitaties komt het Tilburgse fiscale onderwijs er in de regel goed uit. Dat geldt 
ook voor het Tilburgse fiscale onderzoek. Onderzoeksvisitaties bevestigen elke keer weer 
de hoge kwaliteit van het Tilburgse fiscale onderzoek. Regelmatig worden aan Tilburgse 
onderzoekers prijzen en andere eerbetonen toegekend. Voorbeelden hiervan zijn de ver-

9. Tilburg Institute for Family Business (TiFB).
10. Competence Centre for Pension Research (CCP).
11. EY Fund Corporate Taxation and Corporate Finance.
12. Fonds Indirecte Belastingen.
13. Fonds Tax Assurance.
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schillende Koninklijke onderscheidingen (Daan Bijl, Jan van Dijck, Chris Geppaart, Mathieu 
Smeets en ondergetekende), de Hofstrapenning (Jan van Dijck), het eredoctoraat van de 
UvA (Jan van Dijck), het lidmaatschap van de KNAW (Chris Geppaart en Theo Stevers) 
en de Gieleprijs (Hans Gribnau). Ook zijn veel van het FIT afkomstige wetenschappers 
benoemd op leerstoelen bij andere universiteiten: Jan Kees Bartel, Guido de Bont, Dieter 
Brüll (1992-1996), Ton Daniëls, Ad van Doesum, Hans van den Hurk, Charles Langereis 
(1948-2016), Allard Lubbers, Gerard Meussen, Albert de Moor (1931-2001), Dick Schonis 
en Dennis Weber. Verder zijn er verschillende (emeriti) hoogleraren die belastingrecht/fis-
cale economie in Tilburg hebben gestudeerd: Henk van Arendonk, Edwin Heithuis, René 
Niessen, Frank Pötgens en Leo Stevens. Een aantal thans aan het FIT verbonden mede-
werkers combineert de werkzaamheden in Tilburg met een (bijzondere) leerstoel aan een 
andere universiteit: Albert Bomer, Diana van Hout, Hans Gribnau en Nicole Gubbels. Di-
verse promoti die hun dissertatie aan het FIT hebben voorbereid, zijn daarvoor gehuldigd 
met prijzen: de Staatsprijs voor fiscaalwetenschappelijke publicaties (Geerten Michielse), 
de Tax Thesis Award van de European Association of Tax Law Professors - EATLP (Daniël 
Smit), de J.C. Ruigrok Prijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschap-
pen (Melvin Pauwels) en de Dissertatieprijs van de Vereniging voor Belastingwetenschap 
(Diana van Hout). In het kader van CCL is de Anton Philips leerstoel geïnitieerd, waarin 
gerenommeerde buitenlandse hoogleraren werden benoemd die zich hebben onderschei-
den op het gebied van ondernemings- en belastingrecht. Onder anderen Wolfgang Schön 
(Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance te München) en Judith Freedman 
(University of Oxford) hebben deze stoel bekleed. 

Tekenend voor de waardering voor de kwaliteit van Tilburgse fiscale onderzoekers zijn 
ook de vele uitnodigingen voor keynote speeches aan Tilburgse fiscalisten op prestigieuze 
nationale en internationale congressen, zoals de voordrachten op de Belastingadviseurs-
dagen van de voormalige Federatie Belastingadviseurs (thans opgegaan in het RB), IFA, 
EATLP, de Klaus Vogel Lecture aan de Wirtschaftstuniversität Wien, het lidmaatschap/
voorzitterschap van de besturen van vooraanstaande wetenschappelijke fiscale verenigin-
gen zoals EATLP en de Vereniging voor Belastingwetenschap, lidmaatschap/voorzitter-
schap van redacties van vooraanstaande wetenschappelijke boekenseries en tijdschriften, 
buitenlandse guest en visiting professorships (Daniël Smit, Eric Kemmeren, Geerten Mi-
chielse en ondergetekende). 

3. Top tien succesfactoren van het FIT
Naar mijn mening hebben de volgende tien factoren aan de basis gestaan van het succes 
van het FIT in de afgelopen 50 jaar:
1. Het voortdurend en consequent streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit op 

onderzoeks- en onderwijsgebied.
2. Een aannamebeleid waarin behalve kwaliteit, diversiteit van de leden van het FIT 
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tot uitgangspunt wordt genomen.
3. Bereidheid om ego’s en persoonlijke belangen opzij te stellen in het belang van 

het grote geheel.
4. Een vaste kern van fulltime hoogleraren en andere wetenschappers/docenten. 
5. Het geven van maximale vrijheid aan de leden van het FIT.
6. Bereidheid tot samenwerking tussen fiscaal economen en fiscaal juristen, tussen 

fiscalisten en juristen en tussen fiscalisten en economen. 
7. Het combineren van theorie en praktijk.
8. Voortdurende bereidheid tot verandering.
9. Een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk. 
10. De bereidheid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen op facultair en uni-

versitair niveau.

3.1 Het voortdurend en consequent streven naar de hoogst mogelijke   
 kwaliteit op onderzoeks- en onderwijsgebied
Vanaf het begin van het FIT heeft voorop gestaan dat moest worden gestreefd naar de 
hoogst mogelijke kwaliteit op onderzoeks- en onderwijsgebied. Heel belangrijk daarbij is 
dat niet alleen het positieve recht moet worden bestudeerd en gedoceerd maar zeker ook 
het wenselijke recht. Alleen maar kritiek hebben wordt niet geaccepteerd, er zal ook een 
goed doordacht alternatief moeten worden geboden.

Hierbij hoort ook dat leden van het FIT zich over en weer kritisch naar elkaar toe op-
stellen. Concept-publicaties worden altijd aan een of meerdere collega’s ter becommen-
tariëring voorgelegd. Collega’s bezoeken periodiek elkaars colleges, studenten worden 
aangemoedigd om de colleges en docenten te beoordelen. Promovendi worden pas dan 
toegelaten tot de verdediging van hun proefschrift als ze aan de Tilburgse maatstaven 
voldoen. In het verleden was het een traditie om voor een Tilburgse fiscale dissertatie geen 
cum laude aan te vragen, want zonder het niveau van een cum laude gaven de promotores 
geen toestemming voor de verdediging. Dit gebruik paste in een tijd waarin een fiscale 
promotie zelden voorkwam. In de huidige tijd waarin promoveren, ook in de fiscaliteit, 
veel meer voorkomt en tot het ‘normale’ patroon van een academische carrière behoort 
- alleen al in de afgelopen tien jaren had het FIT 18 promoti - past zo’n traditie niet meer. 
Dat neemt niet weg dat uiteraard het streven er nog steeds is om proefschriften in de 
aloude Tilburgse traditie af te leveren. 

3.1.1 Spraakmakende congressen en symposia
Bij kwaliteit hoort ook dat er met enige regelmaat spraakmakende congressen en symposia 
in Tilburg worden georganiseerd. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van T.F.V. “De 
Smeetskring”, de Tilburgse studievereniging van studenten in de fiscale studierichtingen, 
werd op 29 november 1974 het congres ‘Belastingvlucht’ met als spreker onder anderen 
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prof. Debatin (1926-2011), toen werkzaam bij de Verenigde Naties, georganiseerd. Toen 
al, ver voordat er van BEPS sprake was, ging de discussie over de ethische, juridische en 
fiscaal technische aspecten van belastingvlucht. Op de lustrumbijeenkomst van 17 febru-
ari 1978 werd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de postdoctorale opleidingen 
voor belastingkundigen de bundel Fiscale miniaturen gepresenteerd. Ter gelegenheid van 
het tienjarig jubileum van T.F.V. “De Smeetskring” werd op 23 november 1979 een druk 
bezocht congres georganiseerd over ‘Gemeentelijke onroerendgoed-belastingen’. Toen-
malig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Henk Koning, opende dit congres. Op 12 
december 2000 organiseerde het FIT een congres over de per 1 januari 2001 in te voeren 
Wet IB 2001. Hieraan werd door het NOS-journaal op diezelfde dag uitgebreid aandacht 
besteed. Op 16 maart 2001 werd tijdens het Landelijk Aangifte Dag-Congres een rapport 
gepresenteerd over het functioneren van de belastingtelefoon. Dit leidde tot diverse Ka-
mervragen. Bij het afscheid van Dick Juch op 6 december 2002 was er een congres getiteld 
‘Over de grenzen van de vennootschapsbelasting’. Op 5 oktober 2007 was er een congres 
waarin de bijdragen die Jan van Dijck aan de fiscale wetenschap heeft geleverd, centraal 
stonden. Het Weekblad fiscaal recht bracht naar aanleiding van dit congres een bijzonder 
nummer uit. Op 20 januari 2006 werd het congres ‘Vijf jaar Wet IB 2001’ georganiseerd, 
waarin werd teruggekeken op de afgelopen vijf jaren Wet IB 2001. Een voorbeeld van een 
symposium dat veel landelijke belangstelling trok, was de door toenmalig staatssecretaris 
Jan Kees de Jager op 14 april 2008 in de aula van de universiteit gehouden gastlezing waar-
in hij een grondige hervorming van de successiewet aankondigde. Inge van Vijfeijken gaf 
in samenwerking met Sabine de Wijkerslooth op 19 november 2014 een door het Brabants 
Dagblad georganiseerde lezing over erven en schenken. Bijna 100 krantenabonnees waren 
bij deze lezing aanwezig. Bijzonder was ook het symposium ‘Het Technolease drama’ op 
21 november 2016 waarin het eerste exemplaar van het gelijknamige boek van de onder 
mijn leiding staande uit studenten bestaande onderzoeksgroep Technolease aan voorma-
lig president-directeur van Philips, Jan Timmer, werd aangeboden. Op 2 november 2017 
organiseerde het ‘Tilburg Institute for Family Business’ samen met de Belastingdienst in 
de aula van Tilburg University het congres ‘Understanding the Family Business’. In dit con-
gres kwamen vooral de verschillende kenmerken en succesfactoren van het familiebedrijf 
aan bod.

Ook zijn er verschillende aansprekende internationale congressen geweest. Op 18 januari 
1993 was er in de Tilburgse aula het openingscongres van de eerste Wintercourse, met 
als titel ‘Winstbepaling in Europees perspectief ’. Voor het ontstaan van de EUCOTAX Se-
ries on European Taxation, uitgegeven door Kluwer Law International, was erg belangrijk 
het op 13 maart 1995 georganiseerde internationale congres ‘Belastingverdragen in strijd 
met het EG-Verdrag’. Het eerste in deze serie uitgebrachte boek was een uitvloeisel van 
dit congres. Ter gelegenheid van het emeritaat van Chris Geppaart werd op 10 decem-

Prof. dr. Peter Essers

20



ber 1996 een internationaal congres gehouden over ‘Het gelijkheidsbeginsel in rechts-
vergelijkend perspectief ’ met deelname van onder anderen prof. Klaus Vogel (1930-2007) 
van de Universiteit van München. Belangrijk was ook het congres ‘New Perspectives on 
Fiscal State Aid (Legitimacy and Effectiveness of Fiscal State Aid Control)’ op 23 febru-
ari 2018 als afsluiting van het door de Europese Commissie gefinancierde en door het 
FIT gecoördineerde programma ‘Fiscal State Aid and the Role of National Judges within 
the EU Commission’s Modernization Program’. Sedert 2010 wordt elk jaar het congres 
‘Tax Treaty Case Law Around the Globe’ in afwisselend Tilburg en Wenen georganiseerd 
als een joint-venture van het FIT en het fiscaal instituut van de Wirtschaftsuniversität 
Wien. Het van het FIT deel uitmakende ‘Competence Centre for Pension Research’ or-
ganiseert jaarlijks een druk bezocht pensioencongres, het European Pension Debate. Dit 
werd voor de eerste keer op 6 april 2002 in Tilburg georganiseerd als openingscongres                                                                    
voor de EUCOTAX Wintercourse 2002. Op 24 maart 2017 werd in Tilburg het 25-jarig jubi-
leum van de EUCOTAX Wintercourse gevierd met een congres over ‘State Aid, Intangibles 
and Rulings’.

Het ‘Scientific Institute for Research on Economics of Taxation’ (SIRET), een samen-
werkingsverband van de fiscaal-economische vakgroepen van de UvA, het FIT en de EUR) 
dat beoogde een brug te slaan tussen fiscale economie, belastingrecht, openbare finan-
ciën en bedrijfseconomie hield verschillende jaarcongressen. Het eerste SIRET-congres 
‘Fiscalisten en economen in dialoog’ vond op 28 september 2012 in Tilburg plaats. Op 11 
september 2015 was er in Tilburg een ander jaarcongres: ‘Verschuiving van lastendruk van 
arbeidsinkomen naar …?’. 

Het ‘BDO Tax Fund’, een samenwerkingsverband van het FIT en BDO, presenteert elke 
twee jaren een rapport waarin de resultaten van onderzoek worden gepresenteerd naar 
fiscale onderwerpen met een belangrijke maatschappelijke impact. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door wetenschappers en studenten van de Tilburgse fiscale studierichtingen 
onder begeleiding van docenten van het FIT en adviseurs van BDO. Een voorbeeld hiervan 
is het op 5 maart 2009 aan de universiteit gehouden congres ‘Bedrijfsopvolging’, waarin 
dr. Mascha Hoogeveen (FIT) en dr. Wouter Burgerhart (Centrum voor Notarieel Recht 
van de Radboud Universiteit Nijmegen) het onderzoeksrapport ‘Civiel en fiscale bedrijfs-
opvolgingsfaciliteiten; een praktijkonderzoek’ presenteerden. Op 8 oktober 2009 werd in 
samenwerking met BDO aan de universiteit het congres ‘Wet Schenk- en erfbelasting on-
der de loep’ georganiseerd. Tijdens dit congres werd door een onder leiding van Inge van 
Vijfeijken staande groep studenten een onderzoek gepresenteerd over ‘De invloed van 
defiscalisering van de onderbedelingsvorderingen op het totaal verschuldigde successie-
recht na overlijden van beide ouders’. 
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3.1.2 Het secretariaat
Bij een naar topkwaliteit strevend instituut hoort natuurlijk ook een top-ondersteu-
ning. Daarvoor staat het FIT-secretariaat borg, thans bestaande uit personen (Fem-
ke van Diemen-Poort, Andrea Feldhoffer, Eva Schupp en Caroline Toebosch). Andere                                    
ondersteunende medewerkers die voor het FIT hebben gewerkt, zijn Mieke Waalwijk, 
Monique Peer-van Gerwen, Debbie van Gils en Yvonne van Hapert. Monique Peer-van 
Gerwen (1954-2004) heeft vanaf 1992/1993 een belangrijke rol gespeeld in de verdere 
professionalisering en automatisering van het FIT. Ik kan me nog levendig het moment 
herinneren dat de eerste Commodore 64 plus disk drive en matrix printer werden geïnstal-
leerd. Alle medewerkers van het FIT stonden op dat moment vol bewondering naar deze 
verworvenheden van de moderne tijd te kijken. Monique stond samen met Eva Schupp 
(verbonden aan het FIT vanaf 1998) onder andere aan de basis van de organisatie van de 
FIT-cursussen, die ook thans nog elk jaar worden aangeboden aan belastingadvieskanto-
ren. Monique’s plotselinge dood op 6 februari 2004 liet alle medewerkers van het FIT in 
grote verslagenheid achter. 

Sedert de oprichting van het FIT hebben ook student-assistenten een belangrijke rol 
gespeeld in de ondersteuning van het onderzoek en onderwijs van de medewerkers. 

3.1.3 Huisvesting
Na “een zeer beperkt onderkomen”14 in de eerste periode na de oprichting, kreeg het FIT 
per 1 september 1970 betere huisvesting aan de Hart van Brabantlaan te Tilburg in een 
dependance van de Katholieke Hogeschool. In de loop van de jaren zeventig kwam er een 
nog ruimere huisvesting op de campus in een apart gebouw idyllisch gelegen midden 
tussen de bomen, waar ook de bibliotheek in kon worden ondergebracht. In dat gebouw 
waren er ook ‘eigen’ collegezalen en een koffiekamer. Begin jaren tachtig verhuisde het 
FIT naar het (huidige) Koopmans gebouw, vanaf 1994 gevolgd door het (huidige) Dan-
tegebouw en sedert 2005 het Montesquieugebouw van Tilburg Law School. Vanaf de op-
richting zijn alle aan het FIT verbonden personen bij elkaar gehuisvest. Dat had en heeft 
natuurlijk grote voordelen voor de onderlinge samenwerking. De laatste jaren kampt het 
Instituut echter mede als gevolg van de personeelsuitbreiding en de beperkt beschikbare 
kantoorcapaciteit met ruimtegebrek.

3.2 Een aannamebeleid waarin behalve kwaliteit, diversiteit van de leden   
 van het FIT tot uitgangspunt wordt genomen 
“In de wetenschap moet je het niet nodeloos met elkaar eens zijn”, aldus een gevleugelde 
uitspraak van Jan van Dijck. Alleen door kritiek en tegenspraak uit te lokken, kom je als   

14. Aldus p. 11 van het eerste verslag van het FIT van januari 1972 over de periode 1969-1970-1971.
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wetenschapper verder. Maar dat geldt ook voor de verschillende karakters en persoon-
lijkheden van de medewerkers van het FIT. Door oog te hebben voor diversiteit wordt 
kwaliteit uitgelokt. Voor studenten is er het voordeel dat zij zien dat het vak van fiscalist op 
verschillende manieren kan worden uitgeoefend. Doordat de leden van het FIT allemaal 
verschillende achtergronden hebben (Belastingdienst, belastingadviespraktijk, bedrijfsle-
ven) en zij ook allen verschillende politieke voorkeuren hebben (van SP tot CDA, van 
Groen Links tot VVD en van D66 tot SGP) wordt het belastingrecht niet vanuit een een-
zijdige politieke of maatschappelijke invalshoek benaderd en wordt het onderlinge debat 
gestimuleerd. De verschillende karakters maken het werken bij het FIT boeiend. Voor de 
naar menselijke maatstaven veel te vroeg overleden Henk te Niet (1967-2009) was het FIT 
als het ware zijn huiskamer; hij wierp zich ook op als de vertrouwenspersoon van nieuw-
komers. Zijn volstrekt onverwachte overlijden op 18 december 2009 was een grote schok 
voor allen die met Henk hadden samengewerkt. 

De meeste medewerkers zien het FIT als een plek waar naast de werkgerelateerde con-
tacten ook ruimte is voor gezelligheid en sociale contacten. Sommigen zien het FIT vooral 
als een werkplek waarin ze hun onderwijs en onderzoek in alle rust kunnen voorbereiden. 
AIO’s zijn zowat elke dag op het FIT aanwezig, evenals de dames van het secretariaat. 

3.3 Bereidheid om ego’s en persoonlijke belangen opzij te stellen in het   
 belang van het grote geheel
Ondanks de tegenstellingen tussen Van Dijck en Geppaart, is dit nooit ten koste gegaan 
van het FIT. Beiden hadden hun eigen verantwoordelijkheden. Van Dijck zat de vakgroep-
vergaderingen voor en leefde zich helemaal uit in onderwijs en onderzoek. Zijn onderzoek 
op het terrein van een rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting is jarenlang in-
spiratiebron geweest voor de onderzoeksprogramma’s van het FIT. Geppaart doceerde en 
verrichtte onderzoek op de terreinen van vermogensbelasting en successiewet alsmede 
methodologie en formeel belastingrecht, Hij hield ook de lange termijn in de gaten; zo 
was hij er bijvoorbeeld zeer op gebrand dat de FIT-medewerkers zouden promoveren om-
dat hij voorzag dat een afgeronde dissertatie steeds meer een conditio sine qua non zou 
worden voor een academische carrière. Ook fysiek kwamen de beide hoogleraren elkaar 
niet veel tegen. Van Dijck werkte vooral in zijn huis aan de Professor Gimbrèrelaan, Gep-
paart had een kamer op ‘het Instituut’ en werkte voor het overige thuis in zijn woning aan 
het Arthur van Schendelpark. 

Ondanks het feit dat er ook grote verschillen tussen de karakters van de huidige hoog-
leraren en andere medewerkers bestaan, zijn de onderlinge verhoudingen en zeker ook 
die tussen de voorzitters van de vakgroepen belastingrecht en fiscale economie altijd uit-
stekend geweest. In feite opereren we zoveel mogelijk als één vakgroep, of beter gezegd: 
als één Instituut. 
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3.4 Een vaste kern van fulltime hoogleraren en andere wetenschappers/  
 docenten
Een belangrijk verschil tussen het FIT en de andere Nederlandse fiscale vakgroepen is het 
grote aantal fulltime hoogleraren dat is verbonden aan het FIT. Het FIT heeft maar liefst 
vier fulltime hoogleraren (Hans Gribnau, Eric Kemmeren, Inge van Vijfeijken en onderge-
tekende),15 andere vakgroepen hebben hooguit twee, sommigen zelfs geen enkele fulltime 
hoogleraar. Om de continuïteit te handhaven en bestand te zijn tegen een voortdurend 
veranderende omgeving is het van groot belang dat er een vaste kern bestaat aan fulltime 
hoogleraren, die zich geheel of nagenoeg geheel kunnen wijden aan de belangen van het 
FIT. Dat geldt overigens voor de gehele staf. Behalve een respectabel aantal parttimers zijn 
er ook onder de u(h)d’s in de afgelopen 50 jaar steeds de nodige fulltimers aangesteld. 
Ook zij staan borg voor de continuïteit van de kwaliteit van het FIT.

3.5 Het geven van maximale vrijheid aan de leden van het FIT 
Medewerkers van het FIT worden geacht niet in tijd/uren te denken maar in klussen. Daar 
staat tegenover dat ze ook maximale vrijheid krijgen om die klussen te kunnen verrichten. 
Waar en wanneer ze dat doen, staat niet op de eerste plaats, het is het resultaat dat telt. 
Alleen dan kunnen mensen het beste uit zichzelf halen. Degene die niet met die vrijheid 
kan omgaan, valt al snel door de mand en zoekt ander werk. Uiteraard is het wel van 
belang om regelmatig gezamenlijke activiteiten te organiseren. Daartoe dienen de perio-
dieke werkoverleggen (vroeger vakgroepvergaderingen geheten), de dagelijkse gezamen-
lijke lunches van de aanwezige medewerkers, workshops over bijvoorbeeld onderwijsver-
nieuwing en intervisie alsmede vaktechnische lunches, waarin een of meerdere collega’s 
verslag doen van recente onderzoeksbevindingen. Elk jaar wordt vlak voor het nieuwe 
collegejaar begint, een vakgroepuitje georganiseerd, dat altijd eindigt met een gezamenlijk 
diner. Rond Kerst en Nieuwjaar is er voor alle medewerkers van het FIT inclusief de emeriti 
de gelegenheid om aan te schuiven bij een gezamenlijk diner, waarbij ook wordt terugge-
keken op alle heugelijke en minder heugelijke feiten van het afgelopen jaar.

3.6 Bereidheid tot samenwerking tussen fiscaal economen en fiscaal 
 juristen, tussen fiscalisten en juristen en tussen fiscalisten en 
 economen
Ofschoon het FIT oorspronkelijk was bedoeld als een samenwerkingsplatform tussen do-
centen en wetenschappers in het belastingrecht, fiscale economie en openbare financiën, 
zijn er in de loop van de tijd tal van andere samenwerkingsverbanden ontstaan. Zo biedt 
het ‘Center for Company Law’ (CCL) de gelegenheid om samen met wetenschappers van 

15. Voordat ze met emeritaat gingen, waren ook Jan van der Geld, Richard Happé en Arie Rijkers als fulltime 
hoogleraren verbonden aan het FIT.
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het departement business law het gezamenlijke onderzoekprogramma uit te voeren. Het 
huidige onderzoeksprogramma is getiteld ‘Sustainable Business Law and Business Taxa-
tion in the Information Era’. 

Verder bestaan binnen het FIT onderzoeks- en onderwijs-joint-ventures tussen juristen 
en (onder andere) economen gericht op familiebedrijven (het ‘Tilburg Institute for Family 
Business), pensioenen (het ‘Competence Centre for Pension Research’), concernfinancie-
ring (het ‘EY Fund Corporate Taxation and Corporate Finance’), indirecte belastingen (het 
‘Fonds Indirecte belastingen’) en tax assurance (het ‘Fonds Tax Assurance’). Met BDO 
heeft het FIT het reeds vermelde ‘BDO Tax Fund’ opgericht. 

Ook internationaal bestaan er verschillende samenwerkingsverbanden waarin het FIT 
participeert. Het belangrijkste is EUCOTAX (‘European and US Universities Cooperating 
on Taxes), waaraan thans 15 fiscale instituten uit 13 landen participeren.16 Dit door het 
FIT geïnitieerde en gecoördineerde samenwerkingsverband organiseert al 25 jaar jaarlijks 
de Wintercourse, in de regel in één van de steden van de deelnemende fiscale instituten. 
Gezamenlijke onderzoeksresultaten van EUCOTAX worden gepubliceerd in de succesvolle 
internationale boekenreeks EUCOTAX Series on European Taxation, uitgegeven door Kluwer 
Law International. Voor wetenschappers is de European Association of Tax Law Professors 
(EATLP) een belangrijke mogelijkheid om rechtsvergelijkend onderzoek te doen en te par-
ticiperen in een internationaal netwerk. 

3.7 Het combineren van theorie en praktijk
Eén van de succesfactoren is ook dat de van het FIT deel uitmakende docenten en onder-
zoekers weten hoe het belastingrecht in de praktijk werkt. Dit voorkomt een ivoren toren 
mentaliteit. Het bevordert ook dat bij het wetenschappelijke onderzoek steeds de toets 
wordt aangelegd of een bepaalde theorie wel uitvoerbaar is in de praktijk. Voor studenten 
biedt een docent die ook praktijkervaring heeft een prima oriëntatie op een toekomstig be-
roep. Vandaar dat zowat alle medewerkers van het FIT ervaring in de praktijk hebben, zoals 
in de belastingadviespraktijk, de Belastingdienst, het bedrijfsleven, de rechterlijke macht 
en/of de politiek. Uiteraard is het van belang hierbij een goed evenwicht tussen theorie en 
praktijk in stand te houden. Als vanzelfsprekend geldt ook dat het onderzoek en onderwijs 
volstrekt onafhankelijk dienen te zijn van allerlei commerciële of andere niet-academische 
belangen. Wetenschappelijke onafhankelijkheid is een bestaansvoorwaarde voor de uni-
versiteit in het algemeen en voor het FIT in het bijzonder. Daartoe is onder meer transpa-
rantie over eventuele nevenfuncties van groot belang. 

16. Wirtschaftsuniversität Wien, Katholieke Universiteit Leuven, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Univer-
sität Osnabrück, Corvinus University of Budapest, LUISS Guido Carli (Rome), Tilburg University, University of 
Lodz, University of Warsaw, Universitat de Barcelona, Universitat de Valencia, Uppsala University, University of 
Zurich, University of Edinburgh, Georgetown University (Washington). Zie www.tilburguniversity.edu (zoek op 
EUCOTAX Wintercourse).
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3.8 Voortdurende bereidheid tot verandering
Stilstand is achteruitgang. Dat geldt in het bijzonder voor het belastingrecht, dat als geen 
ander vakgebied wordt gekenmerkt door een enorme dynamiek. Dit vergt van het FIT een 
voortdurende bereidheid tot verandering. Dat geldt zowel op het terrein van het onderwijs 
als van het onderzoek. In het onderwijs zijn het vooral de ondersteunende technieken 
die aan verandering onderhevig zijn. Was het in de begintijd van het FIT nog het gewone 
bord waar met een krijtje op werd geschreven, tegenwoordig zijn na de overheadprojector, 
Powerpoint en Prezi presentaties via een in elke collegezaal ingebouwde computer en 
beamer heel gewoon. Ook kennisclips worden ingezet om het studeren te vereenvoudi-
gen en verlevendigen. Studenten krijgen via blackboard van tevoren de slides en andere 
informatie ter voorbereiding op hun computers. ‘Blended learning’ is tegenwoordig het 
nieuwe toverwoord. Moesten de studenten vroeger de collegeaantekeningen met een pen 
maken, tegenwoordig heeft bijna iedereen een laptop bij zich in de collegezaal. Via skype 
zijn ook online colleges mogelijk, zodat één docent studenten van verschillende (inter)
nationale universiteiten op het zelfde moment kan bereiken. Een aantal colleges wordt 
opgenomen, zodat studenten deze in hun eigen tijd kunnen bekijken. Hier zitten ook na-
delen aan vast. Studenten zouden immers op het idee kunnen komen om niet meer zelf 
de hoorcolleges te bezoeken, hetgeen kan leiden tot een verschraling van het onderwijs. 
Ook in de aangeboden keuzevakken komt de dynamiek van het belastingrecht tot uitdruk-
king. Werden vroeger alleen maar verplichte vakken aangeboden, tegenwoordig kunnen 
studenten kiezen uit een veelvoud aan keuzevakken, zoals tax assurance, transfer pricing, 
tax & technology, bedrijfsopvolging van familiebedrijven en fiscaal strafrecht. Ook zijn 
er diverse afstudeerprojecten waaruit studenten kunnen kiezen bij het schrijven van hun 
master theses. Met de introductie van de master International Business Taxation behoren 
ook buitenlandse studenten nadrukkelijk tot de doelgroep van het FIT.

De beslissing in de jaren negentig van de vorige eeuw om vanuit het FIT kantoorcursussen 
te gaan geven, was mede ingegeven uit de noodzaak om meer derdegeldstroommiddelen 
te genereren. Daarnaast bieden deze cursussen de mogelijkheid om ‘theory meets practi-
ce’ in de praktijk te brengen. Ook hier geldt dat het van belang is om een juiste balans in 
stand te houden. Dit soort cursussen mag immers niet ten koste gaan van de kerntaken 
op het gebied van het reguliere onderwijs en onderzoek. Meer in het algemeen is het van 
belang om de workload van de medewerkers van het FIT in de gaten te houden. Daartoe 
worden redelijk gedetailleerde workloadschema’s opgemaakt. Onderwijs heeft de neiging 
om de tijd voor onderzoek te verdringen, waardoor het onderzoek een sluitpost dreigt te 
worden. Dat zou afbreuk doen aan de filosofie die het FIT vanaf het begin heeft gehad, 
namelijk dat onderzoek en onderwijs een twee-eenheid zijn en elkaar over en weer moeten 
versterken. 

Bij de bereidheid tot veranderen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen, hoort ook de 
wil om waar nodig bestaande projecten af te sluiten. Een voorbeeld is de omvorming van 
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de door het ETC aangeboden postmaster in een reguliere master International Business 
Taxation. De met de postmaster opgedane ervaringen konden goed worden ingezet bij de 
ontwikkeling van deze reguliere master. De met SIRET opgedane ervaringen zijn een sti-
mulans geweest om de nationale samenwerking tussen economen en juristen op fiscaal 
gebied uit te breiden tot een veel meer internationale samenwerking. Het succes en de 
noodzaak van het opzetten van eigen FIT-kantoorcursussen hebben er mede toe geleid 
dat bij gelegenheid van een herstart van het PAOB (Post Academisch Onderwijs Belasting-
wetenschap) de samenwerking in 2017 is beëindigd. 

3.9 Een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk 
Door aansluiting te zoeken met onder meer fiscalisten buiten Tilburg ontstaan er optima-
le kansen voor studenten, docenten en wetenschappers van het FIT om contacten op te 
doen en geïnspireerd te raken door ontwikkelingen elders. Behalve het reeds vermelde EU-
COTAX samenwerkingsverband, werken medewerkers van het FIT internationaal ook sa-
men met bij het EATLP en IFA aangesloten wetenschappers. Ook met de Universiteit van 
Antwerpen bestaan goede contacten. Deze bieden studenten uit Tilburg en Antwerpen de 
kans om af te studeren binnen het Antwerpentraject (voorheen Genttraject) dat zich richt 
op master theses waarin een rechtsvergelijking tussen de fiscale stelsels van Nederland en 
België plaatsvindt. Ook participeren FIT-wetenschappers regelmatig in commissies inge-
steld door de Vereniging voor Belastingwetenschap en het EATLP. Verder zijn er de nodige 
contacten met onder meer de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën, de politiek, 
de belastingadvieswereld (waaronder het NOB en RB) en het bedrijfsleven. 

Het uitgebreide (inter)nationale netwerk vergemakkelijkt ook de mogelijkheden voor stu-
denten om stageplekken te vinden, ofschoon het FIT daar geen formele bemoeienis mee 
heeft. Ook de organisatie van studiereizen wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door dit net-
werk. Aanvankelijk werd deze organisatie door de staf van het FIT georganiseerd, maar 
sedert halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw berust de organisatie van deze 
reizen bij De Smeetskring, zij het dat de voorbereiding altijd in samenwerking met het FIT 
geschiedt. Ook gaan bij iedere reis twee medewerkers van het FIT mee. Gingen de eerste 
studiereizen vooral naar Duitsland (Keulen en München), waar goede contacten beston-
den met prof. Klaus Tipke en prof. Albert Rädler, in latere jaren werden ook meer exoti-
sche oorden aangedaan. Voorbeelden daarvan zijn Toronto (2000), Atlanta (2001), Miami 
(2003), Istanbul (2005 en 2013), Shanghai (2006), New York (2007), Curaçao (2008), Sint 
Petersburg en Moskou (2009 en 2014), Beijing (2012 en 2018) en Kuala Lumpur (2017). 
Zelf bewaar ik de beste herinneringen aan drie studiereizen waaraan ik als docent heb 
deelgenomen: de reizen naar het Waldemar Petersen-Haus in Kleinwalsertal in 1986, naar 
Berlijn in 1991, vlak na de val van de Berlijnse muur en naar de Europese instellingen in 
Straatsburg en Brussel in 1993. 
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3.10 De bereidheid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen op   
 facultair en universitair niveau
Het FIT maakt als interfacultair instituut onderdeel uit van Tilburg Law School (TLS) en 
van Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en daarmee ook van Tilburg 
University. Van oudsher zijn de medewerkers van het FIT zich ervan bewust dat ze niet 
op een eiland werken, maar dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben tegenover de 
faculteiten en universiteit. Omgekeerd, kan het FIT alleen bestaan dankzij die faculteiten 
en universiteit. Vandaar dat er vanuit het FIT ook altijd de bereidheid is geweest om mee 
te denken over en mee te werken aan facultaire en universitaire aangelegenheden. Fiscalis-
ten zijn dan ook vertegenwoordigd in allerlei bestuursgremia zoals opleidings- en onder-
zoekscommissies, faculteits- en universiteitsraden. Mathieu Smeets en Jan van Dijck zijn 
rector geweest; Chris Geppaart en ondergetekende waren decaan van de rechtenfaculteit. 
Inge van Vijfeijken was bij deze faculteit vice-decaan onderwijs, Hans Gribnau AIO-decaan 
en ondergetekende voorzitter van de onderzoekscommisie, de Jury onderzoeksbeoorde-
ling (JOB). Na zijn medewerkerschap is Jan Daniëls enige tijd lid geweest van het College 
van Bestuur. Deze betrokkenheid van FIT-medewerkers bij de facultaire en universitaire 
besluitvorming heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de zichtbaarheid van en waardering 
voor het FIT binnen de universiteit. 

4. Een vooruitblik
Ondanks alle vernieuwingen is het nog steeds zo dat grondslagenonderzoek en rechts-
vergelijking kenmerkend zijn voor het Tilburgse fiscale onderzoek en onderwijs. Daarmee 
is de lijn en traditie van de oprichters van het FIT doorgetrokken. Ook is er nog altijd het 
streven om niet alleen kritisch te zijn richting wetgever, Hoge Raad, Hof van Justitie EU, 
Europese Commissie, Belastingdienst en belastingadviespraktijk maar ook steeds met 
constructieve oplossingen te komen. Tilburgse studenten hebben altijd bekend gestaan 
om hun goede kennis van het positieve belastingrecht maar ook om hun kritische instel-
ling ten opzichte van dat recht. Met de vele specialismen die het belastingrecht kenmer-
ken, dreigt het overzicht op het systeem van het belastingrecht uit het zicht te verdwijnen. 
Daarmee dreigt de aandacht voor de beginselen van het belastingrecht verloren te gaan 
alsmede voor de historische roots van het belastingrecht. Het is de uitdaging om die focus 
ook in de toekomst te behouden, want in tijden van tax & technology, artificial intelligence 
en big data zijn deze beginselen van ten minste even groot belang en wellicht nog wel van 
groter belang dan dat zij in het verleden zijn geweest. De aan de studenten te stellen eisen 
zijn alleen maar gestegen. Zo wordt verwacht dat ze naast het volgen van de bachelor- en 
mastervakken en het schrijven van de bachelor en master theses, stage lopen bij een mo-
gelijke toekomstige werkgever en liefst ook buitenlandervaring opdoen. De beschikbare 
nominale studietijd is echter niet toegenomen, maar afgenomen. De kritische reflectie 
op het belastingrecht staat daarmee onder druk. Naar mijn mening is het dan ook zeer 
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gewenst dat de huidige eenjarige master fiscaal recht/fiscale economie met één jaar wordt 
verlengd. Dat ene jaar extra is hard nodig om de studenten meer diepgaande kennis bij te 
brengen van de beginselen, ze van daaruit meer inzicht te geven in de fiscale systemen en 
ze ook nog voldoende inzicht te geven in meer gespecialiseerde onderwerpen. We willen 
immers ook de komende 50 jaar FIT met vertrouwen tegemoet zien!
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Smeets bij uitspreken van zijn afscheidsredeSmeets in gesprek met Cobbenhagen

Jan van Dijck complimenteert Smeets met de 
Smeetsbundel Een aimabele gentleman



Prof. dr. Arie Rijkers

Portret: prof. dr. Mathieu J.H. Smeets:
een aimabele gentleman

1. T.F.V. “De Smeetskring”
Wie in Tilburg fiscaal recht of fiscale economie gaat studeren aan de Universiteit van 
Tilburg wordt lid van de Tilburgse Fiscalisten Vereniging “De Smeetskring”. Deze studie-
vereniging organiseert bedrijvendagen, congressen, borrels en studiereizen naar locaties 
waar ook ter wereld. Verder heeft de vereniging een online magazine en geeft zij jaar-
lijks een almanak uit. Met dat al vormt de vereniging een vruchtbare bodem voor levens-        
lange professionele en persoonlijke vriendschappen tussen fiscalisten. De vereniging is 
vernoemd naar professor Smeets. Maar wie was Smeets?

2. Mathieu Smeets, carrière 
Mathieu Jacob Hubert Smeets werd geboren te Roermond op 29 september 1896. Als ado-
lescent koos hij gymnasium B als vooropleiding aan het Bisschoppelijk College aldaar en 
deed eindexamen in 1914. In 1915 behaalde hij het diploma MO-boekhouden. Hij startte 
in 1916 een carrière bij de belastingdienst die uiteindelijk zou uitmonden in de functie van 
plv. secretaris-generaal. In de jaren vanaf 1916 volgde hij bij die dienst de interne opleiding 
tot belastinginspecteur en behaalde zo in 1920 het vakdiploma surnumerair der directe 
belastingen.

In 1917 was hij als tijdelijk adjunct-inspecteur voornamelijk werkzaam in Enschede 
(1917-1924). Daarna was hij gestationeerd in Roosendaal (1924-1926) en vervolgens in 
Hansweert (1926-1929). In 1929 werd hij echter naar het Ministerie van Financiën te Den 
Haag geroepen. Zo werd Den Haag zijn woonplaats. De rest van zijn carrière zou zich op 
dit ministerie ontwikkelen. In 1939 werd hij er administrateur, in 1941 directeur en uitein-
delijk plv. secretaris-generaal vanaf 1946. In 1949 werd hem ontslag op verzoek verleend. 
Dat laatste had alles te maken met de wetenschappelijke loopbaan die zich in de loop van 
de tijd parallel aan zijn functie op het ministerie had ontrold. In 1949 werd hij immers 
benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg.1

Smeets had zich namelijk tijdens zijn loopbaan doorontwikkeld in de rechtswetenschap-

1. Later geheten Katholieke Universiteit Brabant en thans Tilburg University.
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pen. Zo behaalde hij - zonder overigens college te lopen - in 1927 het Candidaatsexamen2  
in de rechtsgeleerdheid aan de R.K. Universiteit van Nijmegen. In 1930 volgde het docto-
raal examen in de vrije studierichting, met als hoofdvak economie, en staats- en belasting-
recht als bijvakken. Naar verluidt, werd hem niettemin niét de titel doctorandus verleend 
…. omdat hij geen colleges had gelopen!3

Nu betekende ‘doctorandus’: ‘hij die (nog) doctor moet worden’. De titel ‘doctor’ 
treedt dus in de plaats van die ‘drs.-titel’ indien door middel van een promotie de doctors- 
titel wordt behaald. Op 2 oktober 1932 promoveert Smeets aan dezelfde universiteit op 
een dissertatie met de titel ‘Inkomen en vermogen en hun beteekenis voor de welvaart’. 
En zo volbracht Smeets de opdracht die besloten lag in een universitaire titel die hem als 
zodanig niet was gegund!

Inmiddels was Smeets al benoemd tot lector in het belastingrecht aan de Katholieke 
Economische Hogeschool te Tilburg. Deze wetenschappelijke functie vervulde hij naast 
zijn baan aan het ministerie. Zijn leeropdracht aan de hogeschool te Tilburg werd in 1936 
uitgebreid met het vak Leer van de openbare financiën.
In 1946 werd bij benoemd tot buitengewoon hoogleraar.4 In 1949 volgde zijn benoeming 
tot gewoon hoogleraar. Om die reden heeft hij dus ontslag gevraagd en gekregen van zijn 
inmiddels gewichtige functie aan het Ministerie van Financiën.

Smeets vervulde zijn wetenschappelijke functie aan de - huidige - Universiteit van Til-
burg, waarvan hij in 1952-1953 rector was, tot 23 november 1967. Gedurende zijn we-
tenschappelijke loopbaan zijn dan zo’n 250 publicaties van zijn hand verschenen, deels 
betrekking hebbend op het positieve belastingrecht deels op het raakvlak tussen economie 
en het belastingstelsel. Hij sluit zijn wetenschappelijke taak als professor af met de rede 
‘Economisch beleid en belastingrecht’.5

Een jaar later wordt het Fiscaal Instituut Tilburg opgericht en weer een jaar later T.F.V. 
“De Smeetskring”. Na Smeets’ emeritaat volgen nog vele publicaties in het Weekblad voor 
Fiscaal Recht en noten in Beslissingen in belastingzaken, Nederlandse Belastingrecht-
spraak (BNB) tot in, als ik het juist heb, het jaar 1976. Mathieu Jacob Hubert Smeets 
overlijdt op 30  augustus 1984 te Nijmegen.

2. Destijds met een ‘C’ geschreven.
3. Dit saillante detail vernam ik uit de mond van de dochter van Smeets, mevrouw G.M.C. Brouwer. Ik vermoed 
dat het zo’n vaart niet is gelopen, nu hij later wel is toegelaten tot de verdediging van zijn proefschrift.
4. In dat jaar ontving hij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
5. Overigens zij vermeld dat Smeets kroonlid was van de SER, voorzitter van de Raad van Advies voor Gemeen-
tefinanciën, medewerker van de Katholieke Encyclopedie en adviseur van de HAV bank. Verder was hij van 1949 
tot 1953 Regeringscommissaris van Het Nederlandse Beheersinstituut (NBI).
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3. Persoonlijke aspecten
Wie zich een voorstelling probeert te maken van de loopbaan van Smeets kan zich niet 
onttrekken aan de gedachte dat het moet gaan om een man die veel van zichzelf vroeg. De 
studies naast een voltijdse baan, het heen en weer reizen van Den Haag naar Nijmegen 
en Tilburg, de wetenschappelijke publicaties naast een verantwoordelijke functie op het 
ministerie. ‘Vader werkte altijd’, herinnert zich zijn dochter. Nu is het niet zelden zo dat 
mensen die zichzelf de maat nemen tevens hoge eisen stellen aan anderen. Hij was dan 
ook, naar verluidt, een gevreesd opponent bij promoties vanwege de vinnigheid waarmee 
hij vragen op de promovendus afvuurde. En, voor zijn dochters was hij een strenge vader 
die er voor waakte dat zij een goede opleiding kregen en daar hun best voor deden. Op 
hun verzet en kritiek kregen zij vaak ten antwoord: “Quod licet Jovi non licet bovi”. Maar, 
zondags werd er gewandeld met het gezin en was er ontspanning.

In zijn jonge jaren is hij enige jaren lid geweest van een zangvereniging. Wat dat zang-
koor betreft, zat het ongeveer zo. In 1918 gestationeerd in Enschede, een voor hem vreem-
de plaats, zocht hij aansluiting en kwam via een lid van de biljartclub terecht bij een zang-
koor. Nu is mij niet duidelijk geworden of Mathieu Smeets bij dat koor is gegaan vanwege 
zijn goede zangstem of met het oog op een van de meisjes van het koor! Dat meisje heette 
Alieda.6 In ieder geval, in 1921 treedt Smeets te Nijmegen - waarheen het meisje inmiddels 
met haar ouders was verhuisd - in het huwelijk met Alieda Maria Versteeg. Na het huwelijk 
gaat het echtpaar wonen in Enschede. Uit het huwelijk worden 6 dochters geboren. De 
eerste overleed helaas al spoedig. De laatste twee zijn als tweeling ter wereld gekomen.7

De oorlogsjaren waren sombere jaren. In 1942 werd een deel van het ministerie verplaatst 
naar Deventer en werd Smeets ingekwartierd bij Auping te Deventer, om in het weekend 
telkens naar Den Haag terug te keren. In 1943 volgde echter gedwongen verhuizing naar 
Deventer en huisvesting in huizen die door de Duitsers van de oorspronkelijke bewo-
ners waren gevorderd. Als in juli 1945 het gezin eindelijk terug kan keren naar Den Haag 
vindt het de woning verwoest door een foutief bombardement door de Engelsen van het 
Bezuidenhout. En zo wordt het nieuwe adres een woning in de Van Montfoortlaan in het 
Benoordenhout.

Saillant detail voor wat betreft de hobby’s van Smeets was zijn postzegelverzameling. 
Hij had kennelijk op den duur een grote postzegelverzameling. Daarbij moet het hem ech-

6. De romance roept de herinnering op aan het oude oer-Nederlandse lied “M’n Eerste” dat onder andere werd 
vertolkt door Jean-Louis Pisuisse, Max van Praag en Willy Alberti. Een refrein van dat liedje luidt: “Toch denk ik 
altijd nog met liefde aan m’n eerste, M’n eerste meisje van de zangvereniging, M’n allerliefste klein sopraantje, 
Waarmee ik wandelde in ’t laantje …..”
7. 1925-1926 Elisabeth geboren te Roosendaal, 1927 Gertruda geboren te Hansweert, 1928-2011 Hermien ge-
boren te Hansweert, 1931-2018 Margriet geboren te Den Haag, 1935 Antoinette en Jacqueline geboren te Den 
Haag. Aantekening verdient dat Gertruda, mevrouw G.M.C. Brouwer, thans woonachtig te Deventer, mij veel 
data heeft verstrekt over het leven van haar vader, die grotendeels in dit artikel zijn vermeld.
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ter meer zijn gegaan om de esthetische dan om de beleggingswaarde. Zijn verzameling 
was namelijk wereldwijd en niet geconcentreerd op één land. Dat laatste zou waarschijn-
lijk de beleggingswaarde meer positief hebben beïnvloed.

Het echtpaar was verder lid van een bridgeclubje met collega’s. En zij tennisten samen. 
Jaarlijks ging het hele gezin op vakantie, onder andere naar België en Luxemburg, totdat de 
Tweede Wereldoorlog dat onmogelijk maakte. En zo, al zat hun vader wel geducht achter 
hun opvoeding aan, groeiden de dochters op in een fijn gezin, waren (en zijn) zij trots op 
hun vader en droegen hem een warm hart toe.   

4. Over enige publicaties
De wetenschappelijke interesse van Smeets lag aanvankelijk voornamelijk bij de econo-
mie. Zijn proefschrift handelde over de uniforme definiëring van inkomen en vermogen 
ten behoeve van de bepaling van het nationale inkomen en het nationale vermogen, en 
om met die begrippen zinvolle uitspraken te kunnen doen over de welvaart van een land.8 
Dat het hem toen niet ging om een fiscaal inkomensbegrip blijkt onder andere uit zijn 
verwerping van de vermogensvergelijkingstheorie van Von Schanz. De theorie dat elke 
vermogensvermeerdering, die een individu toevalt, inkomen is, sprak hem niet aan. 

“Deze leidt er toe, dat elke overdracht van vermogen een inkomen doet ontstaan! Als 

voornaamste grief heb ik tegen haar dat zij zoodoende overgedragen vermogen ge-

lijk stelt met overgedragen geldinkomen, dat zij voor het geldinkomen realisatie niet 

noodig acht en dat zij beoogde en niet beoogde geldopbrengsten op een lijn stelt.”9 

Ook verzette hij zich - naar mijn mening terecht, óók voor het fiscale inkomensbegrip - 
tegen het kwalificeren als inkomen van het genot van duurzame consumptiegoederen. 
Smeets schreef: 

“Deze opvatting steunt gewoonlijk op het motief, dat hij, die zelf eigenaar van duur-

zame finale goederen is, deze kan verhuren. In dat geval zou hij geldinkomen ver-

werven; verhuurt hij de goederen niet en gebruikt hij ze zelf, dan doet hij dus vrijwil-

lig afstand van die huursom en daarom wil men ze assimileeren met geldinkomen. 

Het wil mij voorkomen, dat deze opvatting niet houdbaar is. Want zij telt bij het               

geldinkomen het gebruik van bepaalde reeds aangeschafte en in gebruik zijnde finale 

goederen; hier heeft verwisseling van geldinkomen en genot van duurzame consum-

tiegoederen plaats (…).”10 

8. M.J.H. Smeets, Inkomen en vermogen en hun beteekenis voor de welvaart (diss. Nijmegen), Amsterdam: Van 
der Mark 1932.
9. Smeets 1932, T.a.p., p. 78.
10. Smeets, 1932, T.a.p., p. 96.
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Van het meeste gewicht en in het huidige tijdsgewricht actueler dan ooit zijn de uitspraken 
van Smeets tegen het einde van zijn dissertatie. Hij wijst er op dat men “bij het beramen 
van maatregelen” niet louter bij de economische welvaart stil mag staan. De economische 
ontwikkeling moet langs de juiste banen gaan.11 Daarbij is niet alleen van belang “dat het 
sociale product zoo hoog mogelijk wordt opgevoerd” maar ook “hoe dat sociale product 
uiteindelijk onder de menschen wordt verdeeld (…)”. Op pagina 150 schrijft hij: 

“Want veronderstel, dat bij een bevolking van 1000 menschen 10 zouden beschikken 

over 90% van de volksopbrengst en de 990 anderen over slechts 10% daarvan, dan 

kan men (…) zoo goed als zeker zeggen, dat er bij een dergelijke verdeeling van 

volkswelvaart geen sprake is.” 

Het ligt in de rede dat Smeets met betrekking tot het volksvermogen zich op een over-
eenkomstig standpunt stelt. Op pag. 159 schrijft hij dat naast de grootte en uitbreiding 
van het volksvermogen mede de verdeling van bijzondere invloed is op de volkswelvaart. 
Hij werkt dat niet uit in concrete maatstaven maar citeert uit de encycliek Quadragesimo 
anno:

“Opdat tenminste in de toekomst de voortgebrachte goederenovervloed slechts in 

billijke verhouding zich ophoope bij de bezittende klasse en ook in tamelijk ruime 

mate ten deel valle aan hen die arbeid presteeren.” 

Terecht voegt Smeets daar aan toe dat voor de verdeling van het vermogen tevens van be-
lang is het vermogen dat toebehoort aan economische collectiviteiten zoals de collectieve 
goederen. De vraag rijst nu hoe Smeets gedacht zou hebben over de extreem scheve ver-
mogensverdeling in Nederland in het huidige tijdsgewricht en over de fiscale maatregelen 
die deze scheefheid institutioneel verder aanjagen.

Inmiddels had Smeets in 1931 al zijn openbare les gegeven bij het aanvaarden van het 
lectoraat in het belastingrecht aan de R.K. Handelshoogeschool te Tilburg. De les handel-
de over het begrip belastingen.12 De inhoud van deze fiscaaltechnische verhandeling laat 
zich niet in een enkele regel samenvatten. Ik veroorloof mij echter een enkel pikant citaat. 
Op p. 14 schrijft Smeets: “Art. 176 der Grondwet slaat niet alleen op Rijks-, doch ook op 
provinciale-, gemeentelijke- en waterschapsbelastingen.” Dat artikel luidt: “Geen privilegi-
en kunnen in het stuk van belastingen worden verleend.” De lector betoogt: 

“Ook hier vallen m.i. de retributies niet, de bestemmingsheffingen wel onder ‘belas-

11. Smeets 1932, T.a.p., p. 146.
12. M.J.H. Smeets, Het juridisch begrip “belastingen”, ’s-Hertogenbosch: Malmberg 1931.
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tingen’. Intusschen heeft dit artikel weinig beteekenis; ook zonder dit voorschrift zijn 

de privilegies wel uitgesloten”.

Dit grondwettelijk voorschrift bestaat inmiddels inderdaad niet meer, maar of in ons hui-
dige belastingstelsel privileges daadwerkelijk zijn uitgesloten, is zeer de vraag.

In 1946 sprak Smeets zijn inaugurale rede uit ter gelegenheid van de aanvaarding van 
het ambt van buitengewoon hoogleraar in de leer van de openbare financiën en in het 
belastingrecht aan de Katholieke Economische Hoogeschool te Tilburg. In deze rede ver-
dedigt hij het bestaan en voortbestaan van de inkomstenbelasting tegenover een stelsel 
dat uitsluitend zou bestaan uit zakelijke opbrengstbelastingen. Opbrengstbelastingen zijn 
belastingen die geen rekening houden met de specifieke omstandigheden van de genieter 
van de opbrengst. Het betoog is gegoten in de context van de sociaal geleide economie en 
gaat in op de vraag welk belastingstelsel het meest gunstig is voor de economie. Smeets 
stelt zich te weer tegen zo’n eenzijdige gerichtheid van het belastingstelsel. Er dient niet 
enkel gestreefd te worden naar vergroting maar ook naar een betere verdeling van het 
maatschappelijk product. Na zijn betoog stelt hij daarom de retorische vraag: 

“Moet ik dan nog veel woorden verspillen om aan te tonen, dat zij (d.i. de inkomsten-

belasting; auteur) ook in een volledig geleide economie en zeker in een mengvorm, 

ongeacht de phase van de conjunctuur, geschikt blijft om een redelijke verdeeling 

van de overheidslasten tot stand te brengen, dat zij dus ethisch verantwoord is?”13

Smeets had aan de Katholieke Economische Hogeschool niet enkel belastingrecht maar, 
zoals gezegd, daarnaast openbare financiën als leeropdracht. Zijn Diesrede van 12 de-
cember 1952, toen hij rector was van die hogeschool, ging dan ook over een vraagstuk 
op het terrein van de openbare financiën. Een gewaagd vraagstuk, namelijk of hoge                        
belastingen de economie bevorderen.14 De beantwoording van die vraag concentreerde 
zich rond de conjuncturele en structurele invloed van belastingtarieven op de welvaart. Hij 
stelde dat die invloed met grote terughoudendheid diende te worden benaderd. “Creation 
of income by taxation” doet zich praktisch slechts in bepaalde perioden en onder bepaalde 
omstandigheden voor, zo stelde hij op pagina 14. Maar anderzijds was hij van mening dat 

13. Wie kennis neemt van het werk van sommige hedendaagse economen, zoals Kate Raworth in Doughnut 
Economics’, Londen: Random House Business Books 2017, kan het niet ontgaan hoezeer de teneur van Smeets’ 
rede daarmee overeenstemt. Raworth kritiseert met name de eenzijdige gerichtheid op economische groei in de 
afgelopen decennia.
14. M.J.H. Smeets, Bevorderen hoge belastingen de bedrijvigheid? (Diesrede Tilburg), Amsterdam: L.J. Veens’s 
Uitgeversmij 1952.
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de ontmoedigende gevolgen van hoge tarieven niet moeten worden onderschat (p. 15). 
Met name de investeringsactiviteiten in de particuliere sector zouden naar zijn mening 
gebaat zijn bij zo laag mogelijke belastingen op gereserveerde winsten (p. 17). Hij dacht 
daarbij bijvoorbeeld aan specifieke faciliteiten voor investeringen (p. 21). Wat het meest 
opvalt in deze rede is evenwel de nuance, de voors en tegens, alsmede de paradoxen waar-
mee Smeets de beantwoording van het lastige vraagstuk tegemoet trad.

Wanneer Smeets dan in 1953 een prae-advies uitbrengt over de invloed van het belas-
tingsysteem op de economische en sociale structuur,15 ligt het voor de hand dat hij voort-
bouwt op zijn Diesrede van een jaar eerder. Het is niet mogelijk om in enkele zinnen het 
lange genuanceerde betoog recht te doen. De zorg van Smeets concentreerde zich op de 
hoge belastingen en de daarmee gepaard gaande collectieve uitgaven en investeringen 
enerzijds, en de repercussies daarvan op het particuliere initiatief en de particuliere inves-
teringen anderzijds. Duidelijk bleek hij verontrust voor een te ver doorschieten van wat hij 
het ‘collectivisme’ noemde.

Hij vatte het spanningsveld rondom de belastingdruk en de collectieve uitgaven samen 
door Ursula Hicks te citeren: “The larger the budget the greater its powers of both good 
and ill.” En, wat het collectivisme betreft, citeerde hij Bastiat: “L’état, c’est la grande fiction, 
à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre de tout le monde.’’

De beoogde omvang van dit portret weerhoudt mij ervan nader in te gaan op tal van 
andere boeiende geschriften van Smeets, onder de aantekening dat vele daarvan, ge-
plaatst in de tegenwoordige tijd, nog steeds van betekenis zijn om er de eigen gedachten 
en het eigen onderzoek aan te scherpen.16 Ik zal daarom hierna enkel nog kort stilstaan bij 
zijn afscheidsrede uit 1967.17

Het zal niet verbazen dat zijn afscheidsrede teruggreep op de vele fiscaal-economische 
thema’s waarover hij in het verleden gepubliceerd en gedoceerd had.18 Hij constateerde 
dat belastingen inmiddels drie functies hadden gekregen: de traditionele dekkingsfunctie, 
de herverdelende en de regulerende gericht op het financieel-economisch evenwicht in 
de nationale huishouding. Hij concentreerde zich op die laatste functie, maar gaf aan dat 

15. (De invloed van het hier te lande geldende belastingsysteem op de economische en sociale structuur van onze maat-
schappij en op het beleid, dat door de ondernemers in hun bedrijven wordt gevoerd) Prae-Adviezen van H.J. Hofstra, 
H.F. van Leeuwen en M.J.H. Smeets, Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Den Haag: Martinus Nijhoff 1953.
16. Ik noem bijvoorbeeld M.J.H. Smeets ‘Het draagkrachtbeginsel bij de belastingheffing’, Maandschrift economie 
1936, v1, n. 7, p. 347; M.J.H. Smeets, De economische betekenis van de belastingen, Amsterdam: Veens’s Uitgever-
smij 1956; ‘Vermogensvorming door de overheid’, Maandschrift economie 1956, afl. 12.
17. Het jaar waarin de auteur zijn studie economie aanving en zodoende Smeets nooit als docent of anderszins 
persoonlijk heeft ontmoet.
18. M.J.H. Smeets, Economisch beleid en belastingrecht, Amsterdam: Veen’s Uitgeversmij 1967.
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met de economische functie het heffen naar draagkracht niet verloren was gegaan.19 Hij 
bespreekt dan de voor- en nadelen van tariefsverlagingen, de betekenis van de vervan-
gingswaardetheorie, het uitschakelen van de inflatie in de progressieve tarieven en de 
anticyclische bepalingen in de belastingwetten.

Gaandeweg zoomt hij in op de fiscale ‘stimuleringsmiddelen’. Hij laat dat voorafgaan 
door een opmerking die heden ten dage nog steeds valabel is: 

“Sommige van deze tegemoetkomingen hebben noch met aanmoediging iets te ma-

ken noch met draagkracht of andere billijkheidsfactoren. Het zijn m.i. ongemotiveer-

de subsidies die in een fiscale wet niet thuishoren.”20 

Vervolgens zet hij de rechtstreekse subsidie af tegen de fiscale stimuleringsmaatregel, en 
kiest voor de laatste. Een belangrijke passage vindt men vervolgens op pagina 16. Daar 
zegt hij dat sommige schrijvers weinig hoopvol zijn gestemd over fiscale stimulerings-
middelen. Daartegenover merkt Smeets op dat “wij op dit punt grote betekenis moeten 
toekennen aan haar sociologische en psychologische werkingen.” Zo hecht hij sterk aan 
een maatregel zoals de investeringsaftrek.

Tot slot besteedt hij aandacht aan de mogelijke harmoniserende werking van de toen-
malige EEG en aan het vraagstuk van de verschuiving van directe naar indirecte belastin-
gen. Maar, hoezeer hij erkent dat de overheid de grootste producent, de grootste distribu-
ant en de bewaker van het monetaire evenwicht is geworden, toch staat hij kennelijk nog 
steeds aarzelend tegenover toenemend overheidsinterventionisme. Hij besluit het weten-
schappelijk deel van zijn rede immers met een herhaling van het, hiervoor weergegeven, 
citaat van Bastiat.21 Ter gelegenheid van zijn afscheid ontvangt hij de Smeetsbundel22 als 
tribuut aan zijn wetenschappelijke verdiensten.

5. Het Fiscaal Instituut Tilburg
In zijn afscheidsrede werd Dieter Brüll door Smeets genoemd als degene die hem opvolg-
de. Maar, de oorspronkelijke leeropdracht van Smeets was in die dagen al niet meer door 

19. Smeets 1967, T.a.p., p. 6.
20. Smeets 1969, T.a.p., p. 12. Nog immer een heikel vraagstuk, zie bij voorbeeld prof. dr. J.J.M. Jansen, Het is uit 
de hand gelopen, afscheidsrede, 2012, Kluwer, Deventer.
21. Smeets 1967, T.a.p., p. 19.
22. J.E.A.M. van Dijck en Ch.P.A. Geppaart (red.), Smeetsbundel; opstellen aangeboden aan prof. dr. M.J.H. Smeets, 
ter gelegenheid van zijn afschreid als hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, Deventer: Kluwer 1967. Onder 
de auteurs bevonden zich Antal, Christiaanse, Doedens, Hofstra, Nouwen, Schendstok, Van Soest naast vele 
andere fiscale coryfeeën uit die dagen. In deze bundel vindt men tevens een overzicht van al zijn publicaties tot 
dat tijdstip.  
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één mens te omspannen.23 Voor het onderzoek en onderwijs in het vak Leer der Openbare 
Financiën droeg inmiddels professor Theo A. Stevers24 zorg, voor Belastingrecht inzake 
ondernemingen zou Dieter B. Brüll25 zorgdragen en voor het Belastingrecht inzake na-
tuurlijke personen was professor Jan E.A.M. van Dijck de man.26 Gezamenlijk richtten zij 
in 1968 het Fiscaal Instituut op.

6. Aimabele gentleman
Mathieu Jacob Hubert Smeets heb ik niet gekend, maar des te beter één van zijn opvol-
gers, Jan van Dijck. Een enkele maal viel dan nog wel eens de naam van Smeets. Van Dijck, 
zelf een man met groot wetenschappelijk aanzien, sprak vol ontzag over hem. En, hij was 
persoonlijk zeer ontdaan over diens verslechterende gezondheid in de laatste jaren. Hij 
was van slag toen hij kennis nam van zijn overlijden. In zijn ‘In memoriam’27 schreef Van 
Dijck dat men destijds kon spreken van een dialoog tussen de Hoge Raad en Smeets waar-
door stap voor stap de rechtspraak rondom het fiscale winstbegrip verfijnd kon worden. 
Hij schreef verder “Hij was een gentleman, hij was aimabel. Beminnelijkheid en eigenzin-
nigheid kwamen bij Smeets harmonieus samen.” Zo’n aimabele gentleman laat niemand 
graag gaan. 

 

23. Het vak Financiering van de Onderneming had hij noodgedwongen van zich af weten te houden en zo mede 
bewerkstelligd dat dit gedragen zou worden door Prof. Cees F. Scheffer.
24. Sinds 1960, nadat Smeets had aangegeven dat de verzorging van beide wetenschapsgebieden door hem 
alleen niet meer doenlijk was.
25. Was bij aanvang zorgdragen voor het vakgebied belastingrecht inzake ondernemingen nog geen professor.
26. Van Dijck was sinds 1954 de assistent van Smeets, van 1955 tot 1963 lector en vanaf 1963 hoogleraar in het 
belastingrecht naast Smeets.
27. J.E.A.M. van Dijck, ‘In memoriam prof. dr. M.J.H. Smeets’,  WFR 1984/1194.
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Prof. dr. Jan van der Geld

Portret: prof. dr. Jan E.A.M. van Dijck:
een systeemdenker met gevoel 

voor humor

“Economen zijn rare, amorele mensen die in de belang-
rijkste zaken in een mens zijn leven niet of maar beperkt 
geïnteresseerd zijn. Zo zien zij de geslachtsdaad als een 
hoogst oneconomische wijze om een kleine hoeveel-
heid vloeistof over een zo korte afstand te verplaatsen.” 

Als je dit als toekomstig econoom tijdens de colleges van prof. Van Dijck te horen krijgt, is 
direct je interesse gewekt en hang je aan zijn lippen. 

1. Korte levensloop
Prof. dr. J.E.A.M. (Jan) van Dijck was decennialang - samen met Chris Geppaart - het 
boegbeeld van het Fiscaal Instituut Tilburg. In deze beschouwing sta ik stil bij het leven 
van deze markante fiscalist en wil ik proberen het belang van prof. Van Dijck voor het FIT 
te schetsen. 

Jan van Dijck werd op 26 november 1923 in Middelburg geboren in een gezin met drie 
kinderen, twee jongens en een meisje. Na de middelbare school (HBS-B) studeerde hij 
aan de Rijksbelastingacademie (het toenmalige opleidingsinstituut voor belastinginspec-
teurs), waar hij als beste van zijn jaar in 1946 afstudeerde. Tevens haalde hij in 1947 het 
staatsexamen voor kandidaat-notaris. Na 7 jaren bij de belastingdienst te hebben gewerkt, 
kwam hij in 1954 naar de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg (zoals Tilburg Uni-
versity toen nog heette) als assistent van prof. Smeets. Van 1955 tot 1963 was hij lector. In 
1963 werd hij benoemd tot hoogleraar belastingrecht aan de Tilburgse universiteit. Deze 
leerstoel heeft hij tot 1990 bekleed. Daarnaast was hij jarenlang rechter-plaatsvervanger 
in het gerechtshof Arnhem. In 1988 is ter ere van zijn afscheid als hoogleraar1 aan Jan van 
Dijck een afscheidsbundel aangeboden met de treffend titel Van Dijckbundel (Uitgeverij 

1. De oplettende lezer ziet aan de jaartallen dat hij nog twee jaar na zijn officiële pensionering heeft doorgewerkt 
als hoogleraar.
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FED, Deventer). 
Jan van Dijck heeft zeer vele en belangwekkende publicaties op zijn naam staan, maar 

is nooit gepromoveerd. Wel is aan hem op 13 oktober 1978 een eredoctoraat (doctor 
honoris causa)  aan de Universiteit van Amsterdam verleend. In 2009 is aan Van Dijck de 
Hofstrapenning uitgereikt. 

Ook op bestuurlijk terrein is Jan van Dijck actief geweest. Zo was hij o.a. gemeente-
raadslid in Tilburg, lid van de (in 1997 opgeheven) emancipatieraad, de eerste voorzitter 
van het (landelijk opererende) PAOB (Post Academisch Onderwijs in Belastingen), ja-
renlang vakgroepvoorzitter van de fiscale vakgroepen samenwerkend in het FIT en van 
1978 tot 1980 rector magnificus van de Tilburgse universiteit. Ook is hij twintig jaar lang 
voorzitter geweest van de commissie Studiefinanciering van de gezamenlijke Nederlandse 
universiteiten. Jan van Dijck is op 88-jarige leeftijd (op 12 juni 2012) in Tilburg overleden.

2. Jan van Dijck als docent
Jan van Dijck was een systeemdenker. Dat was soms moeilijk zowel voor studenten als 
voor de wetgever. Als een wetgever zich niet consequent aan zijn eigen systeem hield, leg-
de hij dat in zijn publicaties en colleges feilloos bloot. Voor de student was vaak pas laat 
duidelijk dat een goed doordacht systeem wezenlijk iets anders kan zijn dan het praktisch 
geldende systeem. Het uit elkaar houden van wenselijk en geldend recht was moeilijk bij 
de colleges van Jan van Dijck, maar wat je als student ervoor terugkreeg was een voorbeeld 
van denkkracht aangewend om de primaire wensen van de wetgever zo consequent mo-
gelijk te zien uitgewerkt in een sluitend systeem. En je kreeg humor en sprekende, je altijd 
bijblijvende voorbeelden. Van secretaresses, die ongewenste amoureuze toenaderingen 
van de directeur tegen hun zin eind december van een jaar ‘beloond’ zagen worden met 
een bonusuitkering die flux (maar wel pas in januari van het jaar erna) werd teruggestort 
(belast loon of niet?) via therapeutisch mee-etende zorgmedewerksters, die later zelf nog 
moesten eten (loon of niet?) tot aan niet-klikkende, chanterende bekenden (ook niet-doen 
kan arbeid vormen die tot inkomsten uit niet in loondienst verrichte arbeid leidt). 

Zoals hiervoor opgemerkt was een groot probleem voor studenten, en dan met name 
diegenen die zich slecht voorbereidden, dat Jan van Dijck de stof doceerde vanuit het door 
hem ontwaarde c.q. gewenste wettelijke systeem, waarbij arresten en uitspraken van rech-
ters en uitlatingen tijdens parlementaire behandeling soms niet direct duidelijk te plaat-
sen waren. De zo ontstane wanorde in het hoofd van de beginnende fiscalist werd pas 
verruild voor de o-ja-Erlebnis als de stof voor het tentamen goed bestudeerd was. Pas dan 
waren die collegeaantekeningen echt duidelijk. Ik heb niet voor niets zelf het meest van de 
colleges van Jan van Dijck genoten toen ik ze als beginnend wetenschappelijk medewerker 
voor de tweede keer liep. Pas toen constateerde ik hoeveel parels er in eerste instantie voor 
de zwijnen werden gegooid!

Als systeemdenker leidde Jan van Dijck uit de wettekst en de uit de memorie van toe-
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lichting blijkende bedoelingen van de wetgever een systeem af dat hij vervolgens zo conse-
quent mogelijk doordacht en toepaste. Bij een wetgever die om allerlei redenen vaak niet 
zo beginselvast c.q. systeemconsequent is, leidt dat regelmatig tot botsingen. Op één van 
de heroriënteringscolleges die voor afgestudeerden destijds werden gegeven, vroeg één 
van de cursisten, na een gloedvol systematisch betoog dat niet (helemaal) spoorde met 
de wettekst, of van Dijck niet kon lezen? Zijn simpele antwoord was de wedervraag: “kunt 
u niet nadenken?” 

Niet alleen dacht Jan van Dijck in systemen maar hij dacht ook in oplossingen en niet 
in problemen. Zonder een beter alternatief hoefde men bij hem niet met kritiek aan te 
komen. Die was dan te vrijblijvend. 

3. Jan van Dijck als schrijver
Ter ere van zijn benoeming tot lector belastingrecht aan de toenmalige Economische Ho-
geschool Tilburg gaf Jan van Dijck een openbare les, die in 1956 bij Kluwer is uitgegeven 
en is getiteld Het moment waarop inkomsten worden genoten. Bij zijn benoeming tot hoog-
leraar belastingrecht heeft hij een oratie uitgesproken getiteld Fiscale waardebegrippen (uit-
gegeven bij Kluwer, Deventer in 1963). 

Jan van Dijck heeft in zijn werkzame leven o.a. diverse toonaangevende FED-brochures 
geschreven. Zonder volledig te zijn noem ik als bekendste De aanmerkelijk-belangregeling, 
Genieten van inkomsten: (art. 33 en art. 38 Wet IB) en Vervanging van inkomsten. Het is in 
het kader van dit portret niet doenlijk om met enige diepgang inhoudelijk op de vele pu-
blicaties van Jan van Dijck in te gaan. Wel zijn z’n schrijversactiviteiten (net als overigens 
zijn doceeractiviteiten) in algemene zin te duiden aan de hand van duidelijke kenmerken. 
Dit is goed verwoord in het voorwoord van de Van Dijckbundel:2

“Bovenal spreekt uit het oeuvre van Van Dijck integriteit. Het is deze integriteit die 

hem kenmerkt als bouwmeester en hoeder van een belastingsysteem, dat dienstbaar 

moet zijn aan en functioneel voor de mens in en ten opzichte van de samenleving.”

In zijn zeer talrijke BNB-noten en FED-aantekeningen valt, behalve het al eerder genoem-
de systematische denken vanuit de primaire bedoelingen van de wetgever en met de mens 
voor ogen, met name op dat bij Jan van Dijck vooral hoge bomen veel wind vingen. Zijn 
(nooit gratuite maar altijd opbouwende) kritiek richtte zich vooral op de wetgever en de 
Hoge Raad.

Ter ere van zijn afscheid als schrijver van de fiscale wetenschap heeft het Fiscaal In-
stituut Tilburg op 5 oktober 2007 een congres georganiseerd. Naar aanleiding van een 

2. E. Aardema (red.), Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.E.A.M. van Dijck ter gelegenheid van zijn afscheid als 
hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant (Van DijckBundel), Deventer: FED 1988.
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zestal door Jan van Dijck geponeerde stellingen hebben zes collega-hoogleraren een dis-
cussiebijdrage geleverd waarop Jan van Dijck weer heeft gereageerd. Het verslag van deze 
interessante wetenschappelijke discussie vindt men in WFR nr. 6736 (2007/1057 e.v.) met 
de reactie van Jan van Dijck in WFR 2007/1183. Het is met name interessant om van deze 
afscheidsdiscussie kennis te nemen omdat het een aantal prangende kwesties betreft die 
hoogst relevant zijn bij het vormgeven van het fiscale stelsel en die in het fiscaal-weten-
schappelijke leven van Jan van Dijck een prominente rol hebben gespeeld. Om die reden 
wil ik Jan van Dijcks mening over enkele van de betreffende fiscale hete hangijzers, die nog 
onverminderd actueel zijn gebleven, hierna kort vermelden 

Jan van Dijck was van mening dat het risico van een onduidelijke wet bij de overheid 
dient te liggen. Dat gold zowel voor onduidelijke wetteksten als voor door de wetgever 
gehanteerde open normen (zoals bijvoorbeeld goed koopmansgebruik bij de fiscale jaar-
winstbepaling). Het enthousiasme over een open norm als goed koopmansgebruik deelde 
hij (bij nader inzien) bijvoorbeeld niet omdat de invulling van dit begrip decennialang 
heeft geduurd en is uitgevochten over de ruggen van belastingplichtigen. Zo men al open 
normen wenst te hanteren dient dat vergezeld te worden door duidelijke uitvoeringsregels 
die voor normale belastingplichtigen vanaf het begin voldoende rechtszekerheid creëren. 

Volgens Jan van Dijck dient een inspecteur niet de grenzen op te zoeken van (door de 
Belastingdienst als sturende kracht bij het wetgevingsproces veelal gecreëerde) onduide-
lijke begrippen. Dat recht heeft belastingplichtige wel want het is immers zijn geld dat de 
overheid met belastingheffing komt ophalen. 

Veel van wat de overheid aan belastingen jaarlijks binnenkrijgt wordt niet door die over-
heid zelf geïnd maar door onbetaalde hulpkrachten, met name ondernemers (omzetbelas-
ting) c.q. werkgevers (loonbelasting). Los van het kostenvraagstuk (moet die onbetaalde 
hulpkracht niet adequaat beloond worden voor geleverde diensten?), was Jan van Dijck 
vooral van mening dat de onbetaalde hulpkracht ook op clementie zou moeten kunnen 
rekenen bij toepassing van de wet- en regelgeving. 

“Wat ik wil is dat de werkgever, die in de baaierd van onduidelijke wetgevingsvoor-

schriften een verdedigbaar standpunt inneemt, niet in de steek gelaten wordt”.3

Aangekomen bij werkgevers en hun rol in het fiscale proces is mij als voorbeeld van het 
systematische denken van Jan van Dijck ook altijd bijgebleven de consequentie die hij 
trok voor de invulling van het fiscale loonbegrip uit de invoering van de loonbelasting 
tijdens de jaren veertig van de vorige eeuw. Met (wat mij betreft) grote overtuigingskracht 
maakte hij duidelijk dat met de invoering van de loonbelasting en het centraal stellen van 
de werkgever daarin, het loonbegrip, ook in de inkomstenbelasting dat voor het loonbe-

3. J.E.A.M. van Dijck, ‘Slotwoord’, WFR 2007/1183, par. 3.3.
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grip aansluit bij de loonbelasting, ingevuld moest worden vanuit de werkgever. Zo bezien 
vormde een vanuit de werkgever beschouwde niet-bovenmatige kostenvergoeding niet 
geheel of gedeeltelijk loon, ook niet als de werknemer zuinig was en geld overhield. In een 
systeem waarin het loonbegrip van de loonbelasting gemakshalve wordt overgenomen in 
de inkomstenbelasting is de consequentie dat het loonbegrip niet meer volledig subjectief 
kan zijn, maar in zekere mate geobjectiveerd is. Als men dat niet wil, dan moet men niet 
het loonbegrip van de loonbelasting in de inkomstenbelasting overnemen, maar een eigen 
subjectief loonbegrip in de inkomstenbelasting opnemen. 

Van de zeer vele publicaties van Jan van Dijck verdient wat mij betreft nog een tweetal 
hier speciale vermelding. Dat is allereerst Van Dijcks voordracht voor de Belastingcon-
sulentendag 1984 (getiteld Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm) 
met daarin zijn pleidooi voor een ondernemingswinstbelasting.4 Zijn pleidooi voor een 
rechtsvormneutrale belasting voor alle ondernemers en ondernemingen is theoretisch 
goed onderbouwd en heeft (vooral Tilburgse) fiscalisten geïnspireerd erop voort te bou-
wen.5 Dat het er in de praktijk nog niet van is gekomen is m.i. vooral gelegen in de sterke 
lobby-positie van de werkgevers in combinatie met het feit dat de diverse ondernemings-
faciliteiten zouden moeten worden afgeschaft (simpel gezegd: ondernemers gaan er te 
veel op achteruit t.o.v. de status quo dan wel hun afwijkende, voordelige positie wordt te 
duidelijk zichtbaar). 

Ook zeer lezenswaardig is het artikel ’Hoe maak ik vijanden voor het leven?’ in de 
bundel Fantasie en durf die in 1991 bij uitgeverij FED in Deventer is uitgegeven ter ere 
van het 50-jarige bestaan van FED Fiscaal Weekblad. In dit artikel staan de verschillende 
posities van belastingplichtige en de inspecteur centraal. Wat belastingplichtige mag (in 
beroep gaan tegen een hem opgelegde aanslag) geldt niet onverkort voor de inspecteur 
(die mag een door de rechter eerder beslist geval niet zo maar nogmaals aan de rechter 
voorleggen).

4. Jan van Dijck als baas
Jan van Dijck was een heerlijke baas, althans voor mij. Zo eentje die zich alleen op hoofd-
lijnen met je werk bemoeit en je verder veel zelfstandigheid geeft. Die stijl van leiding 
geven paste natuurlijk ook perfect in het tijdsbeeld van enkele decennia geleden. Met 

4. Het pleidooi was eerder (tijdens de parlementaire behandeling van de Wet Vpb’69 in 1960) gehouden door een 
commissie van de (toenmalige) Christelijke werkgeversorganisatie met Jan van Dijck als secretaris en drijvende 
kracht.
5. Zie P.H.J. Essers, Knelpunten bij de hervorming van de belastingheffing van ondernemingen, Deventer: Kluwer 
1992 en A.C. Rijkers in bijlage 2 van het advies inzake een ondernemingswinstbelasting van de Raad voor het 
midden- en kleinbedrijf, Den Haag 1995 (ISBN 90-5488-038-4). Dat er ook buiten Tilburg serieuze interesse is 
voor de ondernemingswinstbelasting moge o.a. blijken uit het proefschrift van S.J. Mol-Verver, De ondernemings-
winstbelasting (diss.), Den Haag: SDU financiële en fiscale uitgeverij 2008.
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de toegenomen druk op jonge medewerkers (o.a. om te promoveren) is heden ten dage 
ongetwijfeld een wat bemoeizuchtiger manier van leiding geven te prefereren, maar ik tel 
mijn zegeningen met een baas als Jan van Dijck. 

Jan van Dijck en Chris Geppaart hebben decennialang leiding gegeven aan het FIT. Dat 
deden zij elk op hun eigen wijze. Ik vergelijk het met de diamantindustrie. Jan van Dijck als 
de mijnwerker die steeds weer nieuwe lagen met ruwe diamant vond en naar boven haalde 
en Chris Geppaart die deze ruwe diamanten liet slijpen en oppoetste totdat ze schitterden 
als echte edelstenen. Een ieder voelt in eerste instantie meer affiniteit met de een of met 
de ander, maar voor het FIT en de medewerkers en studenten was het toch ook de combi-
natie van volstrekt verschillende persoonlijkheden en docenten die waardevol was (en is). 
Er werd namelijk impliciet de boodschap overgebracht dat iedereen op zijn of haar eigen 
manier een goed fiscalist kan zijn. 

5. Jan van Dijck als promotor
Omdat ik enkele voorbeelden had gezien van mislukte promotiepogingen die uitliepen op 
een drama, kwam ik in 1981 bij de Tilburgse universiteit als wetenschappelijk medewerker 
in dienst onder het uitdrukkelijke beding dat er geen plicht was om te promoveren. Jan 
van Dijck snapte dit volkomen en wij waren het er over eens dat als een promotie er in zat 
dat vanzelf later wel zo blijken. Toen ik me enige jaren later bij hem meldde met het proef-
schriftonderwerp ‘Fiscale aspecten van de juridische fusie’ was hij direct enthousiast. Ik 
werkte op de achtergrond aan dit proefschrift totdat ik op een avond voor afgestudeerde 
Tilburgse Fiscalisten een heroriënteringscollege gaf over de toen op stapel staande forse 
herziening van de deelnemingsvrijstelling. Jan van Dijck was daarbij aanwezig en blijkbaar 
heb ik iets te enthousiast over de vennootschapsbelasting in het algemeen en de deelne-
mingsvrijstelling in het bijzonder verteld, want na afloop van het college kwam hij naar 
me toe met de opmerking: 

“Jan, ik denk dat je hierover je proefschrift moet schrijven want je bent er zo                    

enthousiast over en dat ontbreekt bij een techneutenonderwerp als de juridische 

fusie.” 

Eén week baalde ik als een stekker (voor mijn gevoel was dat proefschrift over de juridi-
sche fusie al meer dan half af), maar daarna brak het besef door dat Van Dijck het goed 
had gezien. 

In de begeleiding van mijn proefschrift was Jan van Dijck geheel zichzelf: hij bemoei-
de zich met de hoofdzaken en liet je veel eigen verantwoordelijkheid. Prettig was het feit 
dat hij bij hem ingeleverde delen van het concept-proefschrift zeer snel (vaak al binnen 
enkele dagen) gelezen en van commentaar voorzien had. Het zal niet verbazen dat in         
de discussies over het concept-proefschrift het belastingsysteem en de diverse daarin te 
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onderkennen subsystemen een prominente rol speelden. Uren hebben we daarover ge-
discussieerd en af en toe kon je (op onderdelen) Jan van Dijck wel op andere gedachten 
brengen maar dat kostte altijd veel tijd, energie en overtuigingskracht. 

Naast Jan van Dijck was Chris Geppaart mijn andere co-promotor. Die had zijn geheel 
eigen karakter en ik vermeld hem hier omdat met name de combinatie van qua karakter 
en levensstijl volstrekt verschillende professoren voor mij (en ongetwijfeld vele anderen) 
zo waardevol is geweest. Als je qua karakter en wijze van beroepsuitoefening zo volstrekt 
verschillende leermeesters hebt, is dat verrijkend en gaat daar onbewust de (prettige) 
boodschap van uit dat er meerdere varianten van een goed fiscalist denkbaar zijn. 

6. Uitleiding
Jan van Dijck was een markante persoonlijkheid die met zijn systeemdenken serieuze po-
gingen heeft gedaan het belastingrecht van een meer verantwoord theoretisch fundament 
te voorzien. In wetenschappelijk en persoonlijk opzicht was hij decennia lang een lichtend 
voorbeeld, zowel voor de wetenschappelijke staf als voor de studenten. Tot op de dag van 
vandaag is zijn invloed merkbaar op het FIT en in fiscaal Nederland.

Jan van Dijcks typering dat wij In Nederland zijn verzorgd van “erectie tot resurrectie’’ is 
me altijd bijgebleven en ik betwijfel of dat zou zijn gebeurd bij de woordkeuze “van de wieg 
tot het graf”. Hij was niet alleen een groot systeemdenker maar ook een geboren docent, 
die het geheim kende en beheerste van goed gekozen woorden en voorbeelden. 
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Portret: prof. mr. Chris P.A. Geppaart: 
een jurist van nature

“Wij mogen (…) niet volstaan met te verwijzen naar de 
positieve belastingwetgeving; dat is een al te gemakke-            
lijke vorm van legisme. Het gaat er in de rechtswetenschap 
om de wetten te doordenken in hun grondstructuur en 
te toetsen aan de conceptie van de sociale rechtsstaat.”1

1. Inleiding
Wat beweegt een achttienjarige Bredase jongeman ertoe om zich in 1950 aan te melden 
voor een opleiding tot belastinginspecteur aan de roemruchte Rijksbelastingacademie in 
Rotterdam? Was dit een lang gekoesterde wens of speelden er andere, meer voor de hand 
liggende motieven? We zullen het niet weten. Wat we wel weten, is dat de jonge Chris     
Geppaart zestien jaar later tot hoogleraar belastingrecht benoemd werd en weer dertig 
jaar later in 1996 afscheid nam van zijn geliefde Fiscaal Instituut Tilburg (verder FIT). 

In het vervolg schets ik eerst de periode voorafgaand aan zijn hoogleraarschap. Daarna 
bespreek ik - het kan niet anders dan summier - Geppaarts betekenis voor de fiscale we-
tenschap. Vervolgens komt de band met ‘zijn’ FIT aan de orde. Onontkoombaar is om ook 
aandacht te besteden aan zijn ongeëvenaarde fiscale netwerk buiten het FIT. Ik sluit af met 
een drietal opmerkingen.2

2. De jonge Geppaart trekt de fiscale wereld in

Rechter of wetenschapper, that is the question

1. Ch.P.A. Geppaart, ‘De fiscale bagage van de toekomstige civilist’, in: B.W.M. Nieskens-Isphording e.a. (red.), 
In het nu, wat worden zal (Schoordijk-bundel), Kluwer: Deventer 1991, p. 70.
2. Een aantal personen, zowel Fitters als niet-Fitters, hebben hun herinneringen met mij gedeeld of mij an-
derszins van materiaal en feedback voorzien. Van de niet-Fitters noem ik met name Jaap van den Berge, Rens 
Pieterse, Cees Schaap en Paul Slijpen.
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Wat trof de jonge Geppaart aan op de Rijksbelastingacademie? Doelstelling van de in 1939 
opgerichte RBA was aspirant-hoofdambtenaren op te leiden voor de Belastingdienst. Na 
de opleiding behoorde men tot het corps van bij Koninklijk Besluit benoemde inspecteurs 
van ’s-Rijksbelastingen. De opleiding had een tweeledig karakter. Enerzijds werden de stu-
denten opgeleid tot hoofdambtenaar: zij werden ingewijd in de organisatie en voorschrif-
ten van de Belastingdienst, anderzijds kregen zij een gedegen opleiding op academisch 
niveau, zonder overigens een academische titel te verwerven. Dat academische element 
kwam ook tot uitdrukking in het feit dat de RBA een hoogleraar-directeur kende, de legen-
darische J. van der Poel.3 Onder de docenten bevonden zich niet alleen vele hoofdamb-
tenaren, maar ook een groot aantal hoogleraren. In 1950 waren dat onder anderen Ch. 
Glasz, H. Schuttevaer en M.J.H. Smeets. Het kan niet anders dan dat het academische 
element van de opleiding Geppaart aansprak en niet alleen hem. Tot zijn jaargenoten be-
hoorden ook de latere hoogleraren J.K. Moltmaker, A. Nooteboom en J. Reugebrink.

Tijdens de RBA-opleiding volgt in 1954 zijn eerste ambtelijke aanstelling tot surnumerair 
van ’s Rijksbelastingen, hetgeen inhield dat hij - aanvankelijk in deeltijd - in de Belasting-
dienst aan de slag ging: aanslagen regelen. Inspecteur is Geppaart geweest tot eind 1959. 
Ik herinner mij dat ik als jonge inspecteur begin jaren zeventig een dossier behandelde 
waarin inspecteur Geppaart jaren daarvoor een fiscaal geschil had behandeld. Niet alleen 
zijn grondige fiscaaltechnische behandeling viel op, maar ook zijn karakteristieke en fraaie 
handschrift is mij sindsdien bijgebleven.

Zijn academische ambitie verliest hij niet uit het oog. Nadat hij in 1956 de RBA-opleiding 
voltooide, legt hij twee jaar later in Leiden zijn doctoraal examen rechten af. Begin 1960 

3. Van J. van der Poel is het nog steeds geciteerde proefschrift Rondom compositie en compromis, Utrecht: Kem-
mink & Zn 1942.

Voorbeeld handschrift Geppaart; bron: notitie ten behoeve van redactievergadering BNB in 2008. 
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maakt Geppaart de overstap van de Belastingdienst naar de Hoge Raad. Hij wordt er sub-
stituut-griffier, een functie waarin hij zich als een vis in het water moet hebben gevoeld. 
Het kan niet anders dan dat hij daar het ‘materiaal’ voor zijn proefschrift aantreft. In deze 
periode komen voor Geppaart het dagelijkse rechterswerk op het hoogste niveau en de 
reflectie op de essentie daarvan, de rechtsvinding samen. Op 22 september 1965 promo-
veert hij cum laude in Leiden bij professor Antal op het proefschrift Fiscale rechtsvinding 
met als ondertitel ‘een onderzoek naar de rechtsvinding door de rechter in belastingzaken 
in het bijzonder aan de hand van de rechtspraak in de periode 1 maart 1957 - 1 maart 
1965’.4 

Dr. Geppaart is op dat moment nog werkzaam bij de Hoge Raad. Zijn proefschrift trekt 
de aandacht van de fiscale wereld en vooral van de wetenschappelijke wereld. De Katho-
lieke Hogeschool Tilburg laat langs informele weg weten dat een hoogleraarschap voor de 
jonge doctor tot de mogelijkheden behoort. Geppaart moet een keuze maken: rechterlijke 
macht of wetenschap. De keuze valt hem niet makkelijk. Het verhaal gaat dat hij de toen-
malige president van de Hoge Raad Feber om raad vraagt. Deze geeft hem het beslissende 
duwtje: ‘kies voor het hoogleraarschap’. Per 1 september 1966 wordt Geppaart benoemd 
als gewoon hoogleraar in het Belastingrecht.

Begin jaren zeventig komt de Hoge Raad opnieuw in beeld. Geppaart staat op de aan-
bevelingslijst van voor benoeming voorgedragen personen. Hij wikt en weegt. Zijn echt-
genote Louki geeft haar mening: “als hoogleraar ben je beter op je plaats.” Hij laat zich 
schrappen van de lijst en kiest definitief voor het hoogleraarschap.5 

3. Fiscale rechtsvinding

“Daarentegen weet iedere wetenschapper dat wat hij heeft 

gepresteerd over tien, twintig, vijftig jaar verouderd is.”6

Zijn proefschrift Fiscale rechtsvinding kan zonder twijfel als zijn magnum opus worden 
beschouwd. De recensies zijn lovend. Zo schrijft Hofstra: “Geppaarts proefschrift (…) 
mag worden gerekend tot het betrekkelijk beperkte aantal studies dat in de bibliotheek van 
elke beoefenaar van het Nederlandse belastingrecht een waardevolle plaats kan innemen” 
en voorspelt dat het proefschrift “haar betekenis voor de toekomst blijft behouden.”7 Nu, 
53 jaar na Geppaarts promotie, kunnen we - in weerwil van Max Webers citaat - constate-

4. Ch.P.A. Geppaart, Fiscale Rechtsvinding (diss.), Amsterdam: NV Uitgeverij FED 1965.
5. Geppaart is overigens jarenlang raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Gravenhage geweest.
6. M. Weber, Wetenschap als beroep en Politiek als beroep, Nijmegen: Uitgeverij Vantilt 2012, p. 18.
7. H.J. Hofstra, ‘Fiscale rechtsvinding’, WFR 1966/97.
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ren dat Hofstra’s verwachting geheel is uitgekomen. Nog steeds wordt Fiscale rechtsvinding 
regelmatig geciteerd.8 Alle methoden van rechtsvinding zijn daarin uitvoerig geanalyseerd, 
nauwgezet gedefinieerd en van elkaar onderscheiden. Ook voor de hedendaagse praktijk 
is het nog steeds behartigenswaardig dat Geppaart benadrukt dat de rechter zich niet laat 
leiden door ‘een formeel rangordeschema van factoren van rechtsvinding’ doch bewust 
of onbewust ook ‘algemene tendensen’ aanvaardt.9 Kortom, rechtsvinding is geen kwestie 
van mechanistisch, syllogistisch redeneren, maar uiteindelijk een zoeken naar wat rech-
tens aanvaardbaar is. 

Het proefschrift is meer dan een fiscale studie. Meyjes wijst erop dat het tevens een 
standaardwerk is op het gebied van de algemene rechtsleer en ziet het als een toevoeging 
aan het werk van vooraanstaande juristen als Paul Scholten, G.J. Wiarda en J.M. Polak.10 
Hierin is de blijvende waarde van Geppaarts proefschrift gelegen.11 Allereerst komt dit tot 
uitdrukking in zijn opvatting dat de fiscale rechtsvinding methodologisch niet afwijkt van 
de algemene methoden van rechtsvinding. De fiscale rechter sluit zoveel mogelijk daarbij 
aan. In de tweede plaats verbindt Geppaart hiermee de gedachte van de eenheid van de 
rechtsorde. Als in het fiscale recht civielrechtelijke begrippen worden gehanteerd, is afwij-
king van de civielrechtelijke betekenis mogelijk mits in de fiscale sfeer daartoe noodzaak 
is. Anders gezegd, convergentie is uitgangspunt tenzij divergentie geboden is.12

Ook daarna heeft Geppaart nog vele publicaties het licht doen zien. Ik noem een twee-
tal ‘hoogtepunten’. Allereerst zijn Vermogensbelasting. Opvallend aan dit voor het eerst 
in 1972 gepubliceerde standaardwerk is dat het geen, zoals veelal gebruikelijk, artikels-
gewijze behandeling dan wel opsomming van de materie kent, maar een waarbij in de 
woorden van Geppaart eerst het probleem wordt gesteld, waarna de door de wetge-
ver gekozen oplossing beter kan worden beoordeeld;13 een wetenschappelijke aan-
pak die ook heden ten dage in de fiscale wereld niet zou misstaan. Ten tweede het in                                                          

8. Zie bijvoorbeeld het Tilburgse proefschrift van J.H.M. Nieuwenhuizen, Rechtsvinding en fiscale werkelijkheid 
(diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2010, hoofdstuk 2 en 3.
9. Zie R.H. Happé, ‘Belastingrechter, belastingontwijking en maatschappelijke opvattingen’, in: J.A. Pieterse en R. 
van Scharrenburg (red.), Springende punten (Van Amersfoort-bundel), Deventer: Kluwer 2017, p. 150.
10. P. Meyjes, ‘Boekbespreking’, In: J.H. Christiaanse (red.), Belastingbeschouwingen, een keuze uit het fiscaal 
maandblad Belastingbeschouwingen, Aplhen aan den Rijn/Brussel: Samsom, p. 142 e.v.
11. De Tilburgse civilist Schoordijk zal dit 31 jaar later ter gelegenheid van het afscheid van Geppaart nog eens 
onderstrepen. Zie H.C.F. Schoordijk, ‘Faillissement – curator – boedel(schuldeisers) – fiscus’ in A.C. Rijkers en 
I.J.F.A. Vijfeijken (red.), Geppaartbundel, Deventer: Kluwer 1996, p. 184.
12. Een derde element is de behandeling van de vraag of de ‘wirtschaftliche Betrachtungsweise’ als uitleggings-
maatstaf te zien is als bewuste afwijking van de algemene rechtsleer. Dat is volgens Geppaart niet het geval.
13. Ch.P.A. Geppaart, Vermogensbelasting: fiscaalrechtelijke beschouwingen over de belasting naar het vermogen van 
natuurlijke personen, Deventer: Kluwer 1995.
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Rechtsgeleerd Magazijn Themis gepubliceerde artikel ‘Over het vertrouwensbeginsel in het 
belastingrecht’, waarmee hij ook voor andere juristen dan fiscalisten nauwgezet uit de 
doeken doet welke betekenis aan het rechterlijke leerstuk van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur moet worden toegekend.14 In dit artikel gebruikt Geppaart de term 
doorbraakarresten voor de arresten uit 1978 waarin de Belastingkamer van de Hoge Raad 
voor het eerst besliste dat onder omstandigheden de toepassing van de wet moet wijken 
voor het vertrouwensbeginsel.

4. De Tilburgse hoogleraar 

“Zeg maar Chris”

Studenten wegwijs maken in de fiscale rechtsvinding is gedurende zijn gehele Tilburgse 
hoogleraarschap een van de pijlers van het vak Fiscale methodologie geweest. Daarmee 
heeft hij gedurende dertig jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de juridisch vorming 
van de Tilburgse fiscaaljuristen én fiscale economen. Het was zijn vaste overtuiging dat 
Tilburgse fiscalisten, ongeacht of zij jurist of econoom waren en ongeacht of zij als advi-
seur, bedrijfsfiscalist, inspecteur of rechter in het fiscale recht hun weg vonden, in staat 
moeten zijn tot een weloverwogen juridisch oordeel.

Fiscale methodologie was voor vele studenten geen gemakkelijk vak. In vergelijking 
met meer concrete vakken als inkomstenbelasting, omzetbelasting of vennootschapsbe-
lasting vond menig student de stof abstract, vaag en ongrijpbaar. Geppaart slaagde er in 
om deze ‘taaie’ stof op aansprekende wijze in verband te brengen met actuele ontwikke-
lingen op het vlak van wetgeving en rechtspraak. 

Vermaard waren de mondelinge tentamens die Geppaart afnam. Hij had in het alge-
meen snel en feilloos door wat hij voor vlees in de kuip had. Het tentamengesprek kon de 
indruk wekken dat het maar in beperkte mate over de stof ging en had vaak tot opluchting 
van de kandidaat een geanimeerd karakter. Toen een student hiervan dacht te profiteren 
door over van alles en nog wat te spreken als het maar niet over methodologie ging, merk-
te Geppaart na vijf kwartier prettige causerie op: 

“Dit was heel gezellig, maar het lijkt me goed als U volgende week nog eens naar 

Den Haag (de locatie van de wekelijkse redactievergaderingen van het WFR) komt. 

Dan kan ik U daar echt tentamen afnemen.”

Geppaart had een bijzondere band met zijn studenten. Nog steeds kunnen zijn oud-stu-

14. Ch.P.A. Geppaart, ‘Over het vertrouwensbeginsel in het belastingrecht’, RM Themis 1984-5/6, p. 467-499.
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denten daarover verhalen, vrijwel altijd doorspekt met persoonlijke herinneringen aan hun 
hoogleraar. Daarin is een duidelijke constante te onderkennen: Geppaart toonde echte 
belangstelling voor zijn studenten. In nog sterkere mate was dat het geval voor de mede-
werkers van het FIT. Onlosmakelijk verbonden, maar niet in tegenspraak hiermee was dat 
Geppaart subtiel, maar niet te missen, duidelijk kon maken er geen prijs op te stellen dat 
stafmedewerkers, laat staan studenten, hem tutoyeerden of bij de voornaam aanspraken. 
Dat was slechts weggelegd voor wie bij hem was gepromoveerd. Onovertroffen is dit door 
een oud-staflid, dr. Chris Caanen, onder woorden gebracht in een lied dat bij gelegenheid 
van zijn vijfentwintig jarig jubileum als hoogleraar door het voltallige instituut uit volle 
borst ten gehore werd gebracht. 

 Maar ‘t duurt nog even eer je …..
 Chris mag zeggen, Chris mag zeggen, eindelijk Chris mag zeggen, 
 Wat ’n gevoel, ’t is niet uit te leggen, hoe dat een mens verrijkt;
 Alles verbleekt bij als je …..
 Chris mag zeggen, Chris mag zeggen, eindelijk Chris mag zeggen,
 Je hebt ’n doel, je wilt die grens verleggen, dan heb je het bereikt.

5. Geppaart: een spin in het fiscale web

 “L’homme est l’être qui ne peut sortir de soi, qui ne con-

naît les autres qu’en soi, et, en disant le contraire, ment.“15

Geppaart kende de fiscale wereld en de fiscale wereld kende hem. Intens waren bijvoor-
beeld zijn contacten met de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs, thans opge-
gaan in het Register Belastingadviseurs. Jarenlang trad hij op de Belastingadviseursdagen 
als dagvoorzitter op. In die hoedanigheid ‘veroorloofde’ hij zich ieder jaar - vanaf 1978 
tot en met 2001 - ‘nog enige opmerkingen’, waarin hij terugblikte op het voorbije jaar.16 
Daarbij richtte hij zich tot de in grote getale opgekomen FB-leden, maar zeker ook tot de 
op de eerste rijen gezeten genodigden, de fine fleur van de fiscale wereld: leden van de 
rechterlijke macht, het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de wetenschap. 
Kortom, voor Geppaart een uitgelezen gelegenheid om - onder het motto: wie de schoen 
past trekke hem aan - in goed gekozen bewoordingen een kritische noot te kraken.17

15. Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, La Fugitive. Geppaart had een grote voorliefde voor de Franse 
literatuur. Het bovenstaande citaat bracht hij te berde in een van onze gesprekken.
16. Zie de verzamelde ‘opmerkingen’ in: FB, Enige opmerkingen …., tribuut aan Chris Geppaart, Den Haag: Sdu 
2001.
17. Zie hierover ook J.J.M. Jansen, ‘In memoriam Chris Geppaart’, WFR 2016/241.
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Geppaart had invloed. Zo maakte hij gedurende vele jaren deel uit van de redacties van 
toonaangevende fiscale tijdschriften. Ik geef twee voorbeelden. Ten eerste de BNB, waar-
van hij van 1995 tot en met 2011 in de redactie zat. Ik herinner mij nog goed het gesprek 
waarin hij mij kort na mijn promotie uitnodigde annotator van de BNB te worden en 
uit de doeken deed waaraan een goede annotatie moest voldoen, waarbij hij en passant 
voorstelde “Zeg maar Chris”. Eerst later begreep ik dat ik daarmee als zij-instromer was 
opgenomen in het selecte gezelschap van Chris-zeggers. 

Aanmerkelijk langer is zijn band met het Weekblad Fiscaal Recht geweest: in 1961 werd 
hij vaste medewerker, in 1967 trad hij toe tot de redactie en in 1981 volgde zijn benoeming 
tot voorzitter van de redactie, welke functie hij tot 1 januari 2009 heeft bekleed. Typerend 
voor Geppaart was dat wie in zijn aanwezigheid sprak over ‘WFR’ steevast werd gecorri-
geerd: “’Het Weekblad’ bedoelt u zeker.” ‘WFR’ was hem een gruwel.18

Collega-redactielid Reugebrink gaat in een column getiteld ‘Geppaart en het Weekblad’ 
in op de wijze waarop Geppaart zijn voorzitterschap vervulde. Niet gespeend van humor 
wijst Reugebrink op een paar opvallende eigenschappen van Geppaart. Ten eerste zijn 
grenzeloze nieuwsgierigheid. Bij elke redactievergadering begroette Geppaart Reugebrink 
steevast met de vraag “Is er nog nieuws?” Reugebrink vervolgt: “Ik heb hem nooit iets 
nieuws kunnen vertellen, mijn nieuwtjes kende hij al.” Maar, aldus Reugebrink, het woord 
evenwicht typeert Geppaart het meest. “Hij is jurist van nature”. Hij was er een meester in 
om tijdens de redactievergaderingen de bloedgroepen belastingadviseurs, belastingamb-
tenaren en wetenschappers op een lijn te krijgen.19 Beide eigenschappen zullen voor dege-
nen die Geppaart gekend hebben, herkenbaar zijn.

Veel voldoening ontleende Geppaart aan zijn adviseurschap bij het Ministerie van 
Financiën. Dit adviseurschap begon ten tijde van de IB 2001 en duurde tot eind 2007.      
Geppaart adviseerde over de kwaliteit van de wetgevingsvoorstellen, met name vanuit 
het perspectief van het gelijkheidsbeginsel. Dat was destijds een politiek uiterst gevoelig 
dossier, niet in het minst vanwege de rechtspraak van de Hoge Raad. Het Autokostenfor-
fait-arrest uit 1998 en het Grootwagenparkhouders-arrest een jaar later deden de belas-
tingwetgever op zijn achterste benen staan.20 Zo dichtbij bijdragen aan de kwaliteit van 
de fiscale wetgeving was Geppaart op het lijf geschreven. Ongetwijfeld heeft hij daarbij 
tegenwicht geboden tegen de fixatie van de wetgever om het belastingrecht voor allerlei 
instrumentele doeleinden in te zetten. Dat laatste was hem een doorn in het oog.

18. Zie bijvoorbeeld J. Reugebrink, ‘Geppaart en het Weekblad’, WFR 1991/1187, alsmede J.J.M. Jansen, ‘In me-
moriam Chris Geppaart’, WFR 2016/241.
19. J. Reugebrink, ‘Geppaart en het Weekblad’, WFR 1991/1187.
20. Zie hierover mijn inaugurale rede Schuivende machten, Over trias politica en het gelijkheidsbeginsel in het belas-
tingrecht, Deventer: Kluwer 1999.
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6. “Nog enige opmerkingen”

Chris Geppaart: een man van het recht 

Allesbepalend was voor hem het rechtskarakter van het belastingrecht. Zijn Fiscale rechts-
vinding getuigt daarvan tot op de dag van vandaag. Maar ook op tal van andere manieren 
heeft Geppaart, de jurist van nature, dit rechtskarakter bewaakt. Als voorzitter van het 
Weekblad en de BNB was hij de bewaker van het evenwicht achter de schermen. Als be-
genadigd auteur en eloquent spreker deed hij dat voor het publieke forum en hield hij de 
fiscale spelers, de wetgever, de belastingdienst en de adviseurswereld, onvermoeibaar de 
rechtsstatelijke spiegel voor. 

Chris Geppaart en het Fiscaal Instituut Tilburg: een eenheid 

Het voorwoord in zijn afscheidsbundel onthult de twee pijlers waarop deze eenheid rustte: 
Geppaarts ‘grote belangstelling voor de studenten in het belastingrecht en zijn nimmer 
aflatende streven het wetenschappelijk niveau van het Instituut op het allerhoogste peil 
te houden.’21

Chris Geppaart en zijn vakgebied de methodologie 

Nog voordat mijn benoeming tot hoogleraar in Tilburg als zijn opvolger officieel was, no-
digde Chris mij uit voor een diner entre nous. Twee dingen zijn mij bijgebleven. Allereerst 
zijn oprechte trots op zijn FIT, waarvan ik deel ging uitmaken. Ten tweede zijn uitspraak 
dat het vakgebied van de methodologie, onze leerstoel belastingrecht, de mooiste leer-
stoel was die je je kon wensen. Het is een voorrecht zijn opvolger te zijn.

21. A.C. Rijkers en I.J.F.A. Vijfeijken (red.), Geppaartbundel, Deventer: Kluwer 1996, p. V.
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Deel 2
50 jaar f iscaal onderzoek 
50 jaar f iscaal onderwijs



Prof. mr. Eric Kemmeren

50 jaar onderzoek door het 
Fiscaal Instituut Tilburg: 
de Tilburgse fiscale school

1. Inleiding
In 1991 kwam ik bij het FIT binnen met als één van mijn grootste ambities om in alle on-
afhankelijkheid een proefschrift te schrijven. Dit betekent dat ik meer dan de helft van het 
aantal jaren dat het FIT bestaat, onderdeel mag uitmaken van een geweldig, enthousiast, 
betrokken en zeer ambitieus team, waar de menselijke maat en de academische vrijheid 
op de voorgrond staan. Een echte FITter werkt bij het FIT vanuit een grote intrinsieke 
motivatie. Zoals bekend heeft het FIT, gelet op de financiële universitaire kaders, op de ar-
beidsmarkt in vergelijking met andere werkgevers financieel niet veel te bieden, maar daar 
staan juist andere condities tegenover die onbetaalbaar zijn. Daarmee weet het FIT steeds 
weer teamleden van de hoogst mogelijke kwaliteit aan zich te binden. 

Voor velen is het FIT een meer dan fantastische werkomgeving (geweest) om funda-
menteel en toegepast onderzoek te doen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat elk teamlid 
wordt gestimuleerd om onderzoek en onderwijs te combineren, ook al geldt voor een 
aantal dat zij als docent geen formele onderzoekstaak hebben. Dit uitgangspunt vloeit, 
volgens ons, vrijwel natuurlijk voort uit de basisstructuur van de universiteit. Die bestaat 
uit twee wetenschappelijke pilaren: onderwijs en onderzoek. Beide hebben elkaar nodig en 
verstevigen elkaar. Daarom vinden we het binnen het FIT van groot belang dat zo veel mo-
gelijk teamleden onderzoek en onderwijs combineren. Natuurlijk is het zo dat elk teamlid 
haar/zijn eigen kwaliteiten heeft. De één is sterker op het gebied van onderwijs, terwijl 
een ander sterker is op het gebied van onderzoek. Die verschillende talenten maken het 
FIT-team juist sterker, omdat we geen kopieën van elkaar zijn, maar elkaar juist aanvullen. 
Daardoor wordt ook de creativiteit en de kwaliteit maximaal gestimuleerd. Zo worden we 
niet alleen individueel, maar ook als team sterker, ook als team van onderzoekers. Diversi-
teit van het team in brede zin is immers ook een belangrijke kwaliteit. 

Nu ikzelf al zo lang lid ben van het FIT-team, dat natuurlijk gedurende de afgelopen 50 
jaar vele wisselingen in samenstelling heeft gekend en dat ongelofelijk is gegroeid, kan het 
natuurlijk zijn dat ik in mijn enthousiasme over het FIT een wat te feestelijk beeld schets. 
Dat komt dan vooral, omdat ik al zolang met zoveel plezier bij het FIT werk en dat ook 
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graag wil doorgeven, en toch ook omdat deze bijdrage onderdeel is van een feestbundel. 
Dan mag het beeld over het FIT en dus ook het verhaal over zijn onderzoek misschien ook 
wel een feestelijke inslag hebben. 

Aan de andere kant roept de wetenschapper in mij erom deze bijdrage over het onder-
zoek van het FIT ook op een vleugje wetenschappelijke grondslagen te baseren. Daarom 
zal ik laten zien dat ook externen het onderzoek van de FITters zeer weten te waarderen 
en van hoge kwaliteit achten. Zonder de pretentie te hebben van deze bijdrage een daad-
werkelijke wetenschappelijke te maken, kan ik het, juist vanwege het thema ‘onderzoek’, 
toch niet nalaten deze bijdrage sporen van een wetenschappelijke structuur mee te geven. 
Daarom zal ik hierna aangeven wat de onderzoeksvragen van deze bijdrage zijn, wat het 
toetsingskader is, de methodologie, de beperkingen en de opbouw. 

1.1. Onderzoeksvragen
De onderzoeksvraag van deze bijdrage is tweeledig en luidt: Waar heeft 50 jaar onderzoek 
door het FIT toe geleid en waartoe dient het te leiden? 

1.2. Toetsingskader
Om deze vragen te kunnen beantwoorden dient een toetsingskader te worden geformu-
leerd. Aan de hand daarvan kan het onderzoek van het FIT worden beoordeeld en de vraag 
worden beantwoord of het onderzoek van het FIT op het goede spoor zit. Het toetsingska-
der is gebaseerd op de idee dat het fiscaalwetenschappelijke onderzoek van het FIT funda-
menteel dient bij te dragen aan het begrijpen van een samenleving en aan het bevorderen 
van de vooruitgang van een samenleving. Daarom dient het fiscale onderzoek van het FIT: 
1. Te zijn gebaseerd op beginselen.
2. Niet alleen in kaart te brengen van “wat is?”, maar ook aan te geven “wat zou 

moeten zijn?”.
3. Methodologisch verantwoord te zijn.
4. Onafhankelijk te zijn.
5. Een weerslag van conceptueel denken te zijn.
6. Vernieuwend te zijn.
7. Grondig te zijn.
8. Wetenschappelijk relevant te zijn.
9. Maatschappelijk relevant te zijn waarbij de theorie de praktijk ontmoet en de 

praktijk de theorie.
10. Bij te dragen aan een betere (ordening van een) samenleving. 

1.3. Methodologie
De voor deze bijdrage gebruikte onderzoeksmethoden bestaan uit: het doen van traditi-
oneel bronnenonderzoek, het voeren van gesprekken met (voormalige) collega’s en het 
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putten uit eigen herinneringen om zo inzicht te krijgen in de resultaten van het onderzoek 
van het FIT, om deze te kunnen beoordelen en om zicht te krijgen op wenselijke ontwikke-
lingen van het onderzoek door het FIT in de toekomst.

1.4. Beperkingen
Het onderzoek naar het onderzoek door het FIT is gelet op de context van deze bundel, de 
geoorloofde omvang van deze bijdrage en de beschikbare tijd ook onderhevig aan beper-
kingen. Het is binnen dit kader onmogelijk om een volledig overzicht te krijgen over het 
onderzoek dat de afgelopen 50 jaar door teamleden van het FIT is gedaan. Dit betekent dat 
een dergelijk overzicht ook niet aan u als lezer kan worden aangeboden.1 Daarom zal anek-
dotisch bewijs worden aangedragen, waarop ook niet gedetailleerd kan worden ingegaan, 
aan de hand waarvan een treffend beeld op enkele hoofdlijnen wordt gegeven van wat het 
FIT op het gebied van onderzoek heeft bereikt en om te beoordelen of deze onderzoeksre-
sultaten aan het toetsingskader voldoen. Het kan bijna niet anders zijn dan dat de selectie 
van de anekdotes deels subjectief en arbitrair is. Voor de oprichting van het FIT in 1968 
was er natuurlijk ook al fiscaalwetenschappelijk onderzoek in Tilburg. Gelet op het feit dat 
de focus van deze bundel ligt op het vijftig jarig bestaan van het FIT, blijft de periode tot 
18 december 1968 buiten beschouwing. Het onderzoek is afgesloten op 29 oktober 2018.

1.5. Structuur
De opbouw van deze bijdrage is als volgt. Na deze inleiding zal gelet op de onderzoeksvra-
gen, het toetsingskader, de beperkingen en de onderzoeksresultaten in het kader van deze 
bijdrage aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen: 
1. De combinatie van onderzoek en onderwijs.
2. Van voornamelijk nationaal naar meer internationaal onderzoek.
3. Van interdisciplinair naar monomaan fiscaal naar meer interdisciplinair onder-

zoek.
4. Waardering van het onderzoek van het FIT door derden.
5. Deze bijdrage wordt met conclusies afgesloten waarbij de onderzoeksvragen zul-

len worden beantwoord.

2. De combinatie van onderzoek en onderwijs
Zoals hierboven is aangegeven, bestaat de universiteit uit twee pilaren: onderwijs en on-
derzoek. Beide hebben elkaar nodig en verstevigen elkaar. Het past in de traditie van het 
FIT dat onderzoeksresultaten ook in het onderwijs worden gebruikt. Dat blijkt al uit het 

1. Een overzicht van de publicaties en de redactielidmaatschappen per lid van het huidige FIT-team kan worden 
gevonden op de website van Tilburg University: research.tilburguniversity.edu/en/persons/. De huidige teamle-
den van het FIT zijn te vinden in deel 4 van dit boek en op: tilburguniversity.edu (zoek op FIT en mederwerkers).
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verslag over de eerste jaren van het FIT.2 Daarin lezen we: 

“Voor nagenoeg alle onderzoeksprojecten geldt, dat de verkregen know how heeft 

bijgedragen tot een goede verzorging van het onderwijs.”

Generaties studenten zijn opgevoed met de FED brochures van Jan van Dijck, waarin naast 
het positieve recht ruim aandacht is voor rechtsvergelijking met name met Duitsland, 
kritische reflecties en innovatieve alternatieve benaderingen voor een beter fiscaal rechts-
systeem.3 Een aantal van deze brochures is voortgezet door (voormalige) collega’s, zoals 
Gerard Meussen,4 Arie Rijkers5 en Inge van Vijfeijken.6 Voor methodeleer was het proef-
schrift van Chris Geppaart decennialang verplichte kost, dat nog steeds een iconisch voor-
beeld is voor elke promovendus vanwege zijn heldere structuur en welhaast tijdloosheid.7 
Ook zijn standaardwerk over de vermogensbelasting dient niet onvermeld te blijven.8 Dit 
inmiddels historisch boek is later voortgezet door Inge van Vijfeijken.9 Voor het vak Ven-
nootschapsbelasting hebben velen de deelnemingsvrijstelling bestudeerd op basis van 
de FED brochure van Dick Juch.10 Voor dit vak is later het boek van Jan van der Geld het 
studieboek geworden.11 Dit boek is inmiddels ook overgenomen en wel door de collega’s 

2. Zie het verslag over het ‘Fiscaal Instituut’ over de jaren 1969-1971 opgenomen in: Katholieke Hogeschool Til-
burg, ‘Jaarboek’ ’72-’73, Tilburg: Katholieke Hogeschool Tilburg 1974, p. 121.
3. Zie bijvoorbeeld J.E.A.M. van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling (FED fiscale brochure), Deventer: Kluwer 
1970; J.E.A.M. van Dijck, Vervanging van inkomsten (FED fiscale brochure), art. 7, 31, 32 en 59a van de Wet op de 
inkomstenbelasting, Deventer: Kluwer 1974.
4. Zie J.E.A.M. van Dijck en G.T.K. Meussen, Rangorde in de Wet IB (FED fiscale brochure), Deventer: Kluwer 
2003.
5. Zie J.E.A.M. van Dijck en A.C. Rijkers, De aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 1964 en in de Wet IB 2001 (FED 
fiscale brochure) Deventer: Kluwer 2000.
6. Zie en J.E.A.M. van Dijck en I.J.F.A. van Vijfeijken, Intstellingen van algemeen nut (FED fiscale brochure), Deven-
ter: Kluwer 2005; J.E.A.M. van Dijck & I.J.F.A. van Vijfeijken, Het fiscale loonbegrip na 2000 (FED fiscale brochure), 
Deventer: Kluwer 2007.
7. Zie Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvinding: een onderzoek naar de rechtsvinding door de rechter in belastingzaken 
in het bijzonder aan de hand van de rechtspraak in de periode 1 maart 1957 - 1 maart 1965, Amsterdam: NV Uitge-
verij FED 1965.
8. Zie Ch.P.A. Geppaart, Vermogensbelasting: fiscaalrechtelijke beschouwingen over de belasting naar het vermogen 
van natuurlijke personen, Deventer: Kluwer 1972.
9. Zie Ch.P.A. Geppaart, Vermogensbelasting: fiscaalrechtelijke beschouwingen over de belasting naar het vermogen 
van natuurlijke personen, Deventer: Kluwer 1995.
10. Zie D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting (FED fiscale brochure), Deventer: 
FED 1991.
11. Zie, J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken vennootschapsbelasting, Deventer: Kluwer 1997.
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Frank Elsweier en Stan Stevens.12 De belastingheffing over ondernemingswinsten dient 
al jaren te worden bestudeerd aan de hand van de hoofstukken van Peter Essers en Thil 
van Kempen uit de Cursus Belastingrecht.13 Voor het vak Value Added Tax in Cross-Border 
Situations is het boek van Ad van Doesum, Herman van Kesteren, Gert-Jan van Norden 
en Irene Reniers verplichte literatuur.14 Dit is maar een greep uit de boeken die in de loop 
der tijd in het onderwijs zijn en worden gebruikt. Daar komen nog bij de talloze artikelen 
en hoofdstukken van boeken van (voormalige) collega’s, die in gerenommeerde nationale 
en internationale fiscale tijdschriften respectievelijk bij gerenommeerde nationale en in-
ternationale uitgevers zijn gepubliceerd, die door studenten als verplichte of aanbevolen 
literatuur dienen te worden bestudeerd.15 Ook hier gaat het vaak om grondige bijdragen 
die gebaseerd zijn op beginselen, kritisch huidige fiscale systemen tegen het licht houden, 
vernieuwende alternatieven passend in een toetsingskader aangeven zonder het oog te 
verliezen voor de invloed op de fiscale praktijk, een weerslag van conceptueel denken zijn, 
soms rechtsvergelijkend zijn, en bedoeld zijn om bij te dragen aan een betere (ordening 
van een) samenleving.

Dit gebruik van onderzoeksresultaten in het onderwijs is een voorbeeld van wat bij de 
Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) meer recentelijk ‘research-based 
learning’ is gaan heten.16 In deze context past ook, dat studenten in het kader van hun 
fiscale onderwijs onderzoek doen dat tot publicaties leidt. Mooie voorbeelden daarvan zijn 
de projecten van Peter Essers in het kader van technolease,17 van Inge van Vijfeijken in het 

12. Zie F.J. Elsweier en S.A. Stevens, Hoofdzaken vennootschapsbelasting (FED Fiscale Brochure Studieserie), 
Deventer: Kluwer 2018.
13. Zie P.H.J. Essers en M.L.M. van Kempen, Cursus Belastingrecht (inkomstenbelasting), Deventer: Kluwer 2018.
14. Zie A. van Doesem, H. van Kesteren, G.J. van Norden, I. Reiniers, Fundamentals of EU VAT Law, Deventer: 
Kluwer 2016.
15. In het verleden waren die opgenomen in papieren readers. Tegenwoordig hebben studenten toegang tot 
materiaal via digitale databases, zoals Kluwer Navigator, IBFD, Kluwer Law International en Hein Online. Bijvoor-
beeld voor het vak Capita Selecta Europees en Internationaal Belastingrecht dienden studenten in het collegejaar 
2017-2018 onder andere de volgende artikelen en hoofdstukken in boeken van (voormalige) leden van het FIT 
team te bestuderen: Eric C.C.M. Kemmeren, ‘The Netherlands: A Tax Haven?’, in: Martin Kuijer and Wouter 
Werner (red.), Netherlands Yearbook of International Law 2016, ‘The Changing Nature of Territoriality in Interna-
tional Law’, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 47, The Hague: T.M.C. Asser Press 2017, p. 351-375; 
G. Meussen en E. Velthuizen, ‘APA’s and ATRs: The new Dutch regime in a European perspective’, EC Tax Review 
2002/1, p. 4-10; M.J. Peters, ‘De Dividendstrippingmaatregel getoetst aan het EG-recht’, WFR 2004/239; en D.S. 
Smit, ‘BEPS en het Europese arm’s length beginsel’, WFR 2016/216.
16. Zie ook de bijdrage aan deze bundel van Cees Peters en Gerard Staats, ‘50 jaar onderwijs op het Fiscaal 
Instituut Tilburg’.
17. Zie P.H.J Essers (red.), Het Technolease Drama, Eens maar nooit weer?, Deventer: Kluwer 2016. Zie daarover 
uitgebreider de bijdrage aan deze bundel van Cees Peters en Gerard Staats, supra n. 16.
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kader van onderbedelingsvorderingen,18 en van het BDO Tax Fund, een samenwerkings-
verband tussen het FIT en BDO, dat elke twee jaren een onderzoeksrapport over fiscale 
onderwerpen met een belangrijke maatschappelijke impact presenteert, uitgevoerd door 
wetenschappers en studenten van de Tilburgse fiscale studierichtingen onder begeleiding 
van docenten van het FIT en adviseurs van BDO.19

Op deze wijze integreert het FIT passend in het toetsingskader al 50 jaar de twee 
pilaren van de universiteit. Het FIT zal daarmee doorgaan en zoeken naar nog meer ma-
nieren om deze band te versterken. Door onderzoeksresultaten, die het toetsingskader 
reflecteren, te koppelen aan onderwijs worden de Tilburgse fiscale studenten wetenschap-
pelijk opgevoed in de lijn van dat toetsingskader. Zij leren daardoor van hun docenten/
onderzoekers te redeneren op basis van beginselen, in hun papers en theses niet alleen 
in kaart te brengen van “wat is?”, maar ook aan te geven “wat zou moeten zijn?”, zelf me-
thodologisch verantwoord onderzoek te doen, in onafhankelijkheid posities in te nemen, 
conceptueel te denken, vernieuwend te zijn, grondig te werk te gaan, om zo te proberen 
bij te dragen aan een betere (ordening van een) samenleving.

3. Van voornamelijk nationaal naar meer internationaal onderzoek
Het fiscale onderzoek dat door het FIT de afgelopen 50 jaar is uitgevoerd, heeft zich ont-
wikkeld van voornamelijk nationale publicaties naar meer internationale publicaties. Bij-
voorbeeld, als we naar één van de eerste publicaties na de oprichting van het FIT kijken, 
dan zien we een bijdrage van Mathieu Smeets in het WFR getiteld ‘De afschrijving op de 
boekwaarde’.20 Een recent voorbeeld van de inmiddels vele internationale publicaties is het 
artikel van Diana van Hout, ‘Is Mediation the Panacea to the Profusion of Tax Disputes?’.21 
Het internationaal publiceren is ook niet beperkt tot een enkeling, zoals een tijdje het geval 
is geweest, maar veel van de FIT teamleden weten hun weg te vinden naar internationaal 
gerenommeerde fiscale tijdschriften, zoals Bulletin for International Taxation, EC Tax Re-
view, European Taxation, International Tax Review Intertax, en World Tax Journal, en uitge-
vers, zoals  Kluwer Law International, Edward Elgar Publishing, IBFD,  en Linde Verlag.22

Een ander treffend voorbeeld van internationalisering is start van de EUCOTAX Series on 

18. Zie I.J.F.A. van Vijfeijken (red.), De invloed van defiscalisering van de onderbedelingsvorderingen op het totaal 
verschuldigde successierecht na overlijden van beide ouders, Tilburg 2009.
19. Zie bijvoorbeeld, I.J.F.A. van Vijfeijken (ed.), Cultuur, Daar Geef Je Om!, Tilburg: BDO Private Wealth Tax Fund 
2013.
20. Zie M. J. H. Smeets, ‘De afschrijving op de boekwaarde’, WFR 1969/397.
21. Zie D. van Hout, ‘Is Mediation the Panacea to the Profusion of Tax Disputes?’, World Tax Journal, 2018/1, p. 
43-97.
22. Voor voorbeelden van het huidige team, kan worden verwezen naar de lijst van publicaties per FIT teamlid, 
supra n. 1.
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European Taxation, die bij Kluwer Law International wordt uitgegeven.23 Deze serie is op 
initiatief van het FIT tot stand gekomen en het eerste boek is in 1998 gepubliceerd.24 Een 
aantal proefschriften van FIT teamleden, zoals van Daniël Smit, René Offermanns, Carla 
de Pietro en Gerard Staats, is in deze serie uitgegeven.25 Ook is er een aantal boeken opge-
nomen die het resultaat zijn van door het FIT georganiseerde internationale congressen.26 
Een ander mooi voorbeeld is de serie boeken Tax Treaty Case Law around the Globe, die 
bij het IBFD wordt gepubliceerd.27 De boeken zijn het resultaat van de in het kader van een 
joint venture met het ‘Institute for Austrian and International Tax Law’ van de WU (Vienna 
University of Economics and Business) georganiseerde rechtsvergelijkende congressen, 
die afwisselend in Tilburg en Wenen worden gehouden en waar specialisten uit de weten-
schap en de praktijk uit meer dan 30 landen van vijf continenten bij elkaar komen. Rechts-
vergelijkend onderzoek is overigens niet iets nieuws voor het FIT. Bijvoorbeeld, Jan van 
Dijck heeft met regelmaat veel aandacht aan Duitsland besteed.28 Bij rechtsvergelijkend 
onderzoek gaat het voor het FIT om: wat kunnen we leren van het buitenland? Daarbij 
hoort het om te leren van de sterke en zwakke punten van het buitenlandse recht en om 
een vertaalslag te maken naar het Nederlandse recht; niet om het kopiëren van buiten-
lands recht. Echter, de internationalisering van het onderzoek beperkt zich niet tot rechts-
vergelijking, maar betekent ook dat er onderzoek wordt verricht vanuit een Europeesrech-

23. EUCOTAX staat voor ‘European and US Universities Cooperating on Taxes’. EUCOTAX bestaat op dit mo-
ment uit 15 fiscale instituten uit 13 landen: Wirtschaftsuniversität Wien, Katholieke Universiteit Leuven, Univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Universität Osnabrück, Corvinus University of Budapest, LUISS Guido Carli 
(Rome), Tilburg University, University of Lodz, University of Warsaw, Universitat de Barcelona, Universitat de Va-
lencia, Uppsala University, University of Zurich, University of Edinburgh, Georgetown University (Washington).
24. Inmiddels zijn meer dan 50 boeken in deze serie opgenomen. Zie voor een overzicht: www.worldcat.org (zoek 
op eucotax series).
25. Zie, R. Offermanns, The Entrepreneurship Concept in a European Comparative Tax Law Perspective (Eucotax 
Series on European Taxation, vol. 5)’, Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International 2002; D.S. Smit, EU Freedoms, 
Non-EU Countries and Company Taxation (Eucotax Series on European Taxation, vol. 36), Alphen aan de Rijn: 
Kluwer Law International 2012;  C. de Pietro, Tax Treaty Override (Eucotax Series on European Taxation, vol. 40), 
Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International 2014; en G. Staats, Personal Pensions in the EU (Eucotax Series on 
European Taxation, vol. 42), Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International 2015.
26. Zie, bijvoorbeeld, P.H.J. Essers, G.J.M.E. de Bont, E.C.C.M. Kemmeren (red.), The compatibility of Anti-Abuse 
Provisions in Tax Treaties with EC Law (EUCOTAX Series on European Taxation, vol. 1), Londen: Kluwer Law In-
ternational LTD 1998; G.T.K. Meussen (e.a.), The Principle of Equality in European Taxation (EUCOTAX Series on 
European Taxation, vol. 2), Londen: Kluwer Law International LTD 1999.
27. Zie voor een overzicht: www.ibfd.org (zoek op Tax Treaty Case Law around Globe).
28. Zie, bijvoorbeeld, J.E.A.M. van Dijck, ‘Vernieuwingen in de inkomstenbelasting (Voordracht uitgesproken op 
17 februari 1978 te Tilburg ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de post-doctorale opleiding voor belas-
tingkundige)’, WFR 1978/270.
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telijk en mondiaal perspectief.29 Mijn eigen proefschrift is daar ook een voorbeeld van.30 
Hiermee probeert het FIT niet alleen op kritische wijze bij te dragen aan het verbeteren 
van de Nederlandse samenleving, maar ook van de Europese en mondiale samenleving.

Tezamen met de verdergaande internationalisering van publicaties blijven de FIT teamle-
den nationaal sterk aanwezig in gerenommeerde fiscale tijdschriften, zoals het Maandblad 
Belastingbeschouwingen, het Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht en het Weekblad Fis-
caal Recht, en bij gerenommeerde fiscale uitgevers, zoals SDU Uitgevers en Wolters Klu-
wer. Het gaat om ontelbare publicaties van hoog niveau.31

In het verleden was promoveren in de fiscaliteit een uitzondering en waren de onder-
werpen en publicaties van de promovendi van het FIT met name op Nederland gericht. 
In de loop der tijd zijn de onderwerpen en de publicaties ook meer internationaal gewor-
den.32 Tegenwoordig is het schrijven een proefschrift voor iedereen, die een formele onder-
zoekpositie bij het FIT ambieert, een conditio sine qua non. Veel (voormalige) teamleden 
hebben hun proefschrift geschreven naast hun onderwijs- en organisatorische taken.33 
Daarnaast kent de groep van bij het FIT gepromoveerden bij wijze van traditie ook een heel 
grote groep externen, dat wil zeggen onderzoekers in de dop die naast hun praktijkwerk-
zaamheden een proefschrift schrijven. Uiteindelijk is een aantal van hen na hun promotie, 
al dan niet via omzwervingen, tot de wetenschappelijke staf van het FIT toegetreden, zoals 
bijvoorbeeld Dick Juch en Stan en Ton Stevens en Diheng Xu. Met de komst van Guido 
de Bont en René Offermanns deed de assistent-in-opleiding (aio), tegenwoordig veelal 
PhD student genoemd, zijn intrede bij het FIT. Zij wijden zich voor 80% van hun tijd aan 
hun promotieonderzoek. Het FIT is steeds actief op zoek naar jong onderzoektalent. Lag 
daarbij eerst de nadruk op de nationale markt, steeds meer wordt ook gezocht op de inter-
nationale markt. Één van de meest recente aanwinsten is Gabriella Massenz.34 

De internationalisering van de groep van promovendi staat niet op zichzelf. Waar het 
wetenschappelijke team van het FIT begon met vrijwel alleen Nederlandse onderdanen             

29. Voor voorbeelden van het huidige team, kan worden verwezen naar de lijst van publicaties per FIT teamlid, 
supra n. 1.
30. Zie E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, A Rethinking of Models (diss.), Tilburg: Tilburg 
University 2001.
31. Voor voorbeelden, zij wederom verwezen naar de lijst van publicaties per FIT teamlid, supra n. 1. Op de waar-
dering van het onderzoek van het FIT door derden wordt hierna in paragraaf 5 van deze bijdrage verder ingegaan.
32. Zie uitgebreider daarover de bijdrage aan deze bundel van Peter Essers, ‘Fiscaal Instituut Tilburg 50 jaar: een 
terugblik en vooruitblik’, p. 11-29.
33. Voor voorbeelden van de huidige wetenschappelijke staf, zij wederom verwezen naar de lijst van publicaties 
per FIT teamlid, supra n. 1.
34. Zij doet onderzoek naar ‘The behavioural effects of tax policy’.
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- Dieter Brüll was met zijn Duitse wortels de uitzondering - is het huidige team verder-
gaand aan het internationaliseren, met als laatste versterkingen Diheng Xu en Ricardo 
García Antón.35 Zo wordt het Engels steeds meer de dagelijkse conversatie- en werktaal bij 
het FIT, al vinden we het bij het FIT ook belangrijk dat onze internationale collega’s ook het 
Nederlands machtig worden, zowel met het oog op hun privé- als professionele belangen.

Het FIT heeft ook een rijke historie wat betreft congressen. Dat geldt niet alleen op het 
gebied van het organiseren van congressen, maar ook op het gebied van het leveren van 
sprekers. Gelet op hun grote expertise en hun hoge standing in de nationale en interna-
tionale academische wereld werden en worden vele (voormalige) teamleden uitgenodigd 
om aan prestigieuze congressen deel te nemen, zowel als spreker als in de organisatie. 
Was die deelname in het verleden met name gericht op congressen in Nederland met 
voornamelijk nationale thema’s, zoals bijvoorbeeld bij de Federatie Belastingadviseurs-
dag,36 de laatste decennia zien we veel collega’s ook een belangrijke rol vervullen bij inter-
nationale congressen in zowel Nederland, Europa als ver daarbuiten, bijvoorbeeld bij de 
congressen van de International Fiscal Association en de European Association of Tax Law 
Professors.37 Een recent voorbeeld van een belangrijk internationaal congres in Tilburg 
is ‘New Perspectives on Fiscal State Aid: Legitimacy and Effectiveness of Fiscal State Aid 
Control)’.38

Een andere lijn van internationalisering is te vinden in het aanvragen van onderzoeksub-
sidies. Vooraf zij opgemerkt dat voor het gehele fiscale wetenschappelijke veld geldt, dat 
er weinig successen zijn te melden wat betreft het binnenhalen van NWO subsidies.  39ok 
het FIT heeft herhaaldelijk geprobeerd om veel belovende onderzoeksprojecten op deze 
manier gefinancierd te krijgen. Succes is echter uitgebleven. Wel is het FIT succesvol in het 
uit de markt halen van derdengeldstroom.40 Verder doet het FIT regelmatig mee in partner-

35. Het FIT kan overigens al jarenlang bogen op de managementondersteuning van Andrea Feldhoffer die van 
Duitse origine is.
36. Zie, bijvoorbeeld de bijdragen van Ch. P.A. Geppaart, Onevenwichtigheden in de belastingwetgeving, voordracht 
gehouden op de Belastingconsulentendag 1968, Deventer: NV Uitgeverij FED 1968; J.E.A.M. van Dijck, Fiscale ach-
teruitstelling van het zelfstandig beroep, voordracht gehouden op de Belastingconsulentendag 1969, Deventer: NV 
Uitgeverij FED 1969; en A.C.  Rijkers op de Belastingadviseursdag 1996. Zie hiervoor een verslag van deze laat-
ste voordracht: G.J.M.E. de Bont, ‘Rente, regels en realisme. Verslag van de Belastingadviseursdag 1996’, WFR 
1996/737.
37. Voor voorbeelden van de huidige wetenschappelijke staf, zij verwezen naar de lijst van activiteiten per FIT 
teamlid, supra n. 1.
38. Dat door het FIT georganiseerde congres heeft plaatsgevonden op 23 februari 2018.
39. NWO staat voor Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
40. Zie daarover uitgebreider de bijdrage aan deze bundel van Peter Essers, supra n. 32.
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schappen om onderzoeksubsidies van de Europese Unie te verkrijgen. Hierbij wordt vaak 
intensief samengewerkt met het ‘Institute for Austrian and International Tax Law’. Ook hier 
is de spoeling dun voor fiscale projecten. Niettemin zijn hier wel positieve resultaten te 
melden, zoals het project ‘EU Taxation and Third Countries’ in het kader van het ‘IRSES’ 
programma. Mart van Hulten en Daniël Smit hebben in dit verband onderzoek gedaan 
aan Cape Town University in Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaanse collega’s Tracy Guttuza en 
Craig West in Tilburg.41

Dat het fiscale onderzoek van het FIT zich de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld van 
voornamelijk nationale publicaties naar meer internationale publicaties past bij de trend 
van mondialisering van nationale samenlevingen en het besef dat dit ook gevolgen heeft 
voor het fiscale onderzoek van het FIT. Echter, het mag niet onopgemerkt blijven dat voor 
internationalisering ook al in het begin van het bestaan van het FIT oog was. In het eerder 
genoemde verslag wordt namelijk het volgende opgemerkt: 

“In toenemende mate worden de buitenlandse contacten van het Instituut van be-

lang, zowel uit het oogpunt van toegankelijkheid tot buitenlandse rechtsstelsels als 

uit het oogpunt van het creëren van mogelijkheden tot “export” van eigen onder-

zoeksresultaten.”42

Het is niettemin duidelijk dat met name de laatste decennia deze ambities meer dan ooit 
daadwerkelijk zijn gematerialiseerd. 

Onder verwijzing naar de hiergenoemde voorbeelden en de uitgebreide publicatielijs-
ten van voormalige en huidige teamleden van het FIT kan de conclusie worden getrokken 
dat in het algemeen zowel de nationale en internationale publicaties en congressen vol-
doen aan het toetsingskader. In het algemeen zijn zij gebaseerd op beginselen, brengen 
zij niet alleen in kaart van “wat is?”, maar geven ook aan “wat zou moeten zijn?”, zijn zij 
methodologisch verantwoord, worden er in onafhankelijkheid posities ingenomen, zijn 
zij een weerslag van conceptueel denken, vernieuwend, grondig, wetenschappelijk en 
maatschappelijk relevant en proberen zij bij te dragen aan een betere (ordening van een) 
samenleving. Dit kader zal ook voor de toekomst een goede basis kunnen zijn voor hoog-
waardige nationale en internationale fiscaal wetenschappelijke publicaties van de teamle-
den van het FIT en voor congressen.

4. Van interdisciplinair naar monomaan fiscaal naar meer 
 interdisciplinair onderzoek

41. Dit was een onderzoeksproject in het kader van People Programme – Marie Curie Actions, Call: FP7-PEOP-
LE-2012-IRSES’. ‘IRSES’ staat voor International Research Staff Exchange Scheme.
42. Zie Katholieke Hogeschool Tilburg, Jaarboek ’72-’73, supra n. 2, p. 124.
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De indruk zou kunnen bestaan dat in eerste instantie het fiscale onderzoek van de ‘Afde-
ling Belastingrecht’ van het FIT met name monomaan fiscaal gericht was.43 Toch is dat 
van begin af aan niet de inzet geweest.44 Ook toen al is de inzet interdisciplinair onderzoek 
geweest. In het eerder genoemde verslag over FIT lezen we, bijvoorbeeld:

“Een aantal onderzoeksprojecten is in voorbereiding. Het merendeel hiervan is ge-

richt op deelname van meer dan één onderzoeker, waarbij ook deelname van de 

afdeling openbare financiën.”   

Het verslag maakt melding van de volgende toekomstige onderzoeksprojecten: heffing 
naar de maatstaf van inkomen; rente en belastingheffing; loon en dienstbetrekking; ver-
goeding van te derven inkomsten; overdracht van onroerend goed; belastingen en maat-
schappijstructuur; en aandeelhoudersrechten. De ‘Afdeling Openbare Financiën’ heeft 
zich op een drietal terreinen van de openbare financiën gericht: belastingen, uitgavenana-
lyse en de problematiek der lagere overheden. In de verslagperiode is onderzoek op de vol-
gende gebieden van belastingen verricht: inkomstenbelasting: druk, groei, inflatie en elas-
ticiteit; belastingheffing van de werkende gehuwde vrouw, met name ten aanzien van het 
aanbod van arbeid; en de lagere overheid: uitgavenanalyse en bestuurlijke verhoudingen. 
Ondanks deze ambities is het interdisciplinair onderzoek niet goed van de grond geko-
men. Sterker, de ‘Afdeling Openbare Financiën’ is in de loop der tijd uit het FIT verdwenen.

Dat heeft ertoe geleid dat het onderzoek van het FIT een tijd lang monomaan fiscaal is 
geweest.45 Bovendien was het onderzoek ook sterk solistisch. De individuele expertise van 
de teamleden van het FIT was en is nog steeds het uitgangspunt bij de keuzes van onder-
zoeksonderwerpen, maar met betrekking tot het solistisch opereren is door de introductie 
van onderzoeksprogramma’s bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wel wat veranderd. 
Vanuit de individuele expertise van de teamleden wordt er meer naar de onderlinge sa-
menhang van deze expertise gekeken, waardoor de onderzoeksresultaten niet meer als 
los zand aan elkaar hangen maar meer coherent zijn. Echter, in het begin waren ook de 
onderzoekprogramma’s van het FIT toch met name monomaan fiscaal. In dit verband 
zij verwezen naar de onderzoeksprogramma’s ‘Hervorming van de belastingheffing van 

43. Het Fiscaal Instituut bestond in eerste instantie uit twee afdelingen: de ‘Afdeling Belastingrecht’ en de ‘Afde-
ling Openbare Financiën’. Zie verder daarover de bijdrage aan deze bundel van Peter Essers, supra n. 32.
44. Zie Katholieke Hogeschool Tilburg, Jaarboek ’72-’73, supra n. 2, p. 121.
45. Zie daarover ook de bijdrage aan deze bundel van Peter Essers, supra n. 32.

50 jaar onderzoek door het Fiscaal Instituut Tilburg: de Tilburgse fiscale school

69



ondernemingen’ (1989-1993) en de ‘Grondslagen van de belastingheffing’ (1994-1998).46 
Daarin is in de jaren negentig structureel verandering gekomen door de samenwerking 
met de vakgroep ‘Ondernemingsrecht’, nu ‘Business Law’ genoemd, in het Center for 
Company Law (CCL), waardoor interdisciplinair onderzoek op het gebied van onderne-
mingsrecht en belastingrecht tot stand is gekomen.47 Van oudsher is de belastingheffing 
van ondernemingen één van de belangrijkste onderzoeksthema’s van het FIT. Daarbij lag 
in eerste instantie de focus op de directe belastingen,48 maar daarna is, mede door de 
sterke uitbreiding van de BTW sectie binnen het FIT, ook steeds meer aandacht gekomen 
voor de indirecte belastingen.49 Er bestaat in dit kader echter niet alleen sterke aandacht 
voor het materiële belastingrecht, maar ook voor fiscale aspecten van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.50 De samenwerking met het departement ‘Business Law’ is 
dus een logische en bij het FIT passende stap op weg naar het op structurele wijze vorm 
geven van interdisciplinair onderzoek. In 1995 is het deelproject ‘Fiscaal ondernemings-

46. Zie voor het verslag over de periode 1990-1994: Faculteit de Rechtsgeleerdheid, Het onderzoek in 1990 t/m 
1994, Rapport ten behoeve van de onderzoekbeoordeling rechtsgeleerdheid 1995 van de VSNU, Tilburg: Katholieke 
Universiteit Brabant 1995, p. 149-170. VSNU staat voor de Vereniging van Universiteiten (voormalige naam: 
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten).
47. Meer dan een decennium maakte ook de Tilburgse Onderzoeksgroep voor Goederen- en Insolventierecht 
(TOGI) deel uit van het CCL..
48. Zie bijvoorbeeld, J.E.A.M. van Dijck, Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm, Belastingcon-
sulentendag 1984; A.C. Rijkers, Geruizloze omzetting in een NV of BV (diss.), Tilburg: Katholieke Universiteit Bra-
bant 1989; J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling (diss.), Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant 
1989; P.H.J. Essers, Fiscale aspecten van de voorperiode van de BV (diss.) Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant 
1989; A.H.M. Daniëls, Issues in International Partnership Taxation (diss.), Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant 
1991; A.J.A. Stevens, Fiscale aspecten van de commanditaire vennootschap (diss.) Tilburg: Tilburg University 2002;  
M.J. Hoogeveen, Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving (diss.) Tilburg: Tilburg University 2011; A.W 
Hofman, De deelnemingsverrekening (diss.) Tilburg: Tilburg University 2011; N. Gubbels, ‘Scheiding en winst uit 
onderneming’, in: I.J.F.A. van Vijfeijken (e.a.), Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding, Den Haag: 
SDU 2012; en F.J. Elsweier, Een rechtsvergelijking tussen Nederlandse en Duitse winstbelasting van lichamen (diss.), 
Tilburg: Tilburg University 2018.
49. Zie bijvoorbeeld, D.B. Bijl, ‘De houdstervennootschap in de omzetbelasting’, WFR 1991/1301; H.W.M. van 
Kesteren, ‘De personenvennootschap en de BTW, TFO 2005/77, p. 1-11; G.J. van Norden, Het concern in de BTW 
(diss.) Tilburg, Tilburg University 2007; A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), 
Tilburg: Tilburg University 2009; A. Bomer, De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de BTW (diss.) Til-
burg: Tilburg University 2012; en S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Tilburg: Tilburg 
University 2016.
50. Zie bijvoorbeeld, R.H. Happé, Belastingrecht en de geest van de wet, Een pleidooi voor een beginsel-benadering 
in de wetgeving (oratie) Tilburg: Tilburg University 2011; C. Peters, On the legitimacy of international tax law (IBFD 
Doctoral Series, vol. 31), Amsterdam: IBFD 2014; J.L.M. Gribnau, ‘Tax governance en CSR: Waar een wil is, is een 
weg’,  in: L.J.A. Pieterse en  R. van Scharrenburg, Springende punten (Van Amersfoort-bundel), Deventer: Kluwer 
2017, p. 121-137; en S.A. Stevens, Meer transparantie in de vennootschapsbelasting (oratie Tilburg), Tilburg: Tilburg 
University 2018.
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recht’ van het onderzoeksprogramma ‘Grondslagen van de belastingheffing’ onderdeel 
gemaakt van het CCL onderzoeksprogramma ‘Grondslagen en ontwikkelingen van het 
privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht’.51 Sinds 1999 is het volledige onderzoeks-
programma van het FIT structureel ingebed in het interdisciplinaire onderzoek van het 
CCL. Tot en met 2003 is gewerkt aan het programma ‘Grondslagen en ontwikkeling  van 
privaat- fiscaalrechtelijke ondernemingsrecht’ en van 2004 tot en met 2009 aan ‘Grondsla-
gen en ontwikkelingen van het (inter)nationale en communautaire privaat- en fiscaalrech-
telijk ondernemingsrecht’.52 Economische perspectieven van belastingen kwamen echter 
steeds meer op de achtergrond. Incidenteel hebben onderzoekers van het FIT daaraan wel 
aandacht besteed.53 Vanaf het onderzoeksprogramma ‘Business organisations in business 
law and tax law between fairness and efficiency’ (2010-2016) vormen economische aspec-
ten van belasting weer een structureel onderdeel van het interdisciplinaire onderzoek van 
het FIT.54  Dat blijkt ook uit het lopende CCL onderzoeksprogramma ‘Sustainable business 
law and business taxation in the information era’ (2017-2021).55

 Van een structurele inbedding van interdisciplinair onderzoek getuigen verder ook de 
door het FIT geïnitieerde fondsen: het ‘Deloitte Tax Assurance Fund’ waarin onder leiding 
van Ronald Russo onderzoek wordt gedaan op de gebieden van belastingen en accoun-
tancy; het ‘EY Fund Corporate Taxation and Corporate Finance’ waarin Daniël Smit leiding 
geeft aan het onderzoek op het gebied van vennootschapsbelastingen en economische 
aspecten van de financiering van vennootschappen; en het ‘Tilburg Institute for Family 
Business’ dat onder leiding van Inge van Vijfeijken onderzoek doet op de gebieden van 
belastingen, management, economie, recht, psychologie en personeelszaken.56 Het FIT 
heeft ook deelgenomen aan het ‘Scientific Institute for Research on Economics of Taxati-
on’ (SIRET), een samenwerkingsverband van de fiscaal-economische vakgroepen van de 

51. Zie Schoordijk Instituut, Onderzoek in Tilburg, 1995-2000, Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant 2001, p. 
35-63.
52. Zie Center for Company Law (Tilburg Center for Studies in Company, Tax, Insolvency and Commercial Law), 
VF-programma 1999-2004, ‘Grondslagen en ontwikkelingen van het privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemings-
recht’, Tilburg: Schoordijk Instituut 1998 respectievelijk Center for Company Law (Tilburg Center for Studies in 
Company, Tax, Insolvency and Commercial Law), Grondslagen en ontwikkelingen van het (inter)nationale en 
communautaire privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht, Tilburg: Schoordijk Instituut 2003.
53. Zie bijvoorbeeld, J.Ch. Caanen, Inflatie en het fiscale winstbegrip (diss.), Tilburg: Katholieke Universiteit Bra-
bant 1992 en mijn eigen proefschrift, supra n. 30.
54. Zie Center for Company Law, Business organisations in business law and tax law between fairness and efficiency, 
Tilburg: Tilburg University 2009.
55. Zie Center for Company Law, Sustainable business law and business taxation in the information era (2017-2021) 
(revised version of 23-08-2017), Tilburg: Tilburg University 2017.
56. Zie voor meer informatie onder andere www.tilburguniversity.edu (zoek op research institutes, en dan tax 
assurance); ‘Daniel Smit appointed professor of Corporate Taxation and Corporate Finance at Tilburg University 
(www.tilburguniversity.edu) respectievelijk www.tilburguniversity.edu (zoek op tifb).
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Universiteit van Amsterdam, het FIT en de Erasmus Universiteit Rotterdam) dat beoogde 
een brug te slaan tussen fiscale economie, belastingrecht, openbare financiën en bedrijfs-
economie en dat verschillende jaarcongressen hield.57 Ook het ‘Competence Centre for 
Pension Research (CCP)’, dat onder de bezielende leiding van Gerry Dietvorst binnen het 
FIT tot stand is gekomen, richt zich steeds meer op interdisciplinair onderzoek,58 mede 
op de gebieden van belastingen en openbare financiën.59 Zo komen we ook weer terecht 
bij de start van het FIT, toen de Afdeling Openbare Financiën een afzonderlijk onderdeel 
van het FIT was. Sinds 2016 slaan Arjan Lejour en Ed Westerhout, beiden algemeen econo-
men, als leden van het FIT team weer structureel bruggen tussen belastingen en openbare 
financiën. Er is geen sprake van een afzonderlijke afdeling, maar passend in de huidige 
informele structuur van het FIT dat secties kent, geven zij vorm aan de sectie ‘Belastingen 
en Openbare Financiën’. In 2019 hopen we een afzonderlijke leerstoel ‘Taxation and Public 
Finance’ bij het FIT te installeren, waarbij intensieve samenwerking met andere secties 
een speerpunt vormt.

Gelet op het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat de doelstelling en 
realisatie van interdisciplinair onderzoek tot de karakteristieken van het FIT dienen te wor-
den gerekend. Van begin af aan behoorde dit type onderzoek al tot de ambities van het 
FIT. Een tijdje is het uitzicht geweest, maar nu en in de toekomst staat het niet alleen 
op de agenda, maar wordt er ook daadwerkelijk interdisciplinair onderzoek verricht dat 
ook tot tastbaar resultaat heeft geleid in de vorm van publicaties en congressen. Deze 
onderzoeksresultaten voldoen ook aan het toetsingskader. In het algemeen brengen zij 
niet alleen in kaart “wat is?”, maar geven zij ook aan “wat zou moeten zijn?”, zijn zij 
methodologisch verantwoord, worden er in onafhankelijkheid posities ingenomen, zijn 
zij een weerslag van conceptueel denken, vernieuwend, grondig, wetenschappelijk en 
maatschappelijk relevant en proberen zij bij te dragen aan een betere (ordening van een) 
samenleving. Gelet op de complexiteit van samenlevingen zal het steeds meer nodig zijn 
om grondig fundamenteel en toegepast interdisciplinair onderzoek te doen, niet alleen 
om het (dis)functioneren van een samenleving te begrijpen, maar ook om vernieuwende 
principiële en toepasbare bijdragen te kunnen leveren aan het verbeteren van (de ordening 
van) een samenleving. Daar ligt nog voor decennia onderzoekswerk. Het onderzoeksteam 
van het FIT is gretig om uitdagende interdisciplinaire onderzoeksvragen samen met an-
dere disciplines dan belastingen aan te pakken. Binnen het FIT ligt er al een aantal goede 
fundamenten, maar waar nodig zullen deze verder worden verstevigd en zullen er meer 

57. Zie bijvoorbeeld, http://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-economie-en-bedrijfskunde/eve-
nementen/congressen/2013/08/siret-jaarcongres.html.
58. Zie voor meer informatie onder andere www.tilburguniversity.edu (zoek op ccp).
59. Zie bijvoorbeeld, Kees Folmer, Marcel Lever, Eduard Ponds, Bastiaan Starink en Ed Westerhout, ‘Effecten van 
meer keuzevrijheid bij pensioenuitkering’, Tilburg: Design Paper no. 65, Netspar Industry Series 2018.
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worden aangelegd om tot hoogwaardige nationale en internationale interdisciplinaire we-
tenschappelijke publicaties en congressen te komen.

5. Waardering van het onderzoek van het FIT door derden
De intrinsieke grote passie voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en de intrinsie-
ke ambitie om hoogwaardige onderzoeksresultaten te leveren zagen en zien we terug in 
het dagelijkse werk van de FIT teamleden. Zij vormen mede de basis voor een krachtig en 
zichtbaar FIT, zowel nationaal als internationaal en zowel op monomaan fiscaal als inter-
disciplinair gebied. Dit volgt ook uit de waardering van derden voor het wetenschappelijk 
onderzoek dat door de teamleden van het FIT is verricht. 

In dit verband kan in het bijzonder worden gewezen op de onafhankelijke periodie-
ke beoordelingen van het wetenschappelijk onderzoek door de VSNU. Daarin scoort het 
FIT/CCL goed tot excellent. Over de onderzoeksperiode 1995-2000 is de beoordeling van 
het CCL programma ‘Grondslagen en ontwikkelingen van het privaat- en fiscaalrechtelijk 
ondernemingsrecht’ op een schaal van 1-5 (met 5 als hoogste score) als volgt: academi-
sche kwaliteit: onderzoek: 4–5 en programma: 4; relevantie: 4–5; duurzaamheid/vitaliteit: 
4–5.60  Over de periode 2003-2009 is de boordeling van het CCL programma ‘Grondslagen 
en ontwikkelingen van het (inter)nationale en communautaire privaat- en fiscaalrechtelijk 
ondernemingsrecht’ wederom op een schaal van 1-5: kwaliteit: 4,5; productiviteit: 4,0; 
relevantie: 4,0;  vitaliteit/haalbaarheid: 4,0; eindoordeel: 4,25.61 Ook het CCL program-
ma ‘Business organisations in business law and tax law between fairness and efficiency’ 
(2010-2016) is door derden beoordeeld. In 2013 heeft een tussentijdse beoordeling plaats-
gevonden door een externe commissie, die niet door het VSNU is geïnstalleerd, maar wel 
louter uit externe beoordeelaars heeft bestaan. Deze commissie heeft geen cijfers per 
programma gegeven, maar voor het onderzoek van Tilburg Law School (TLS) als geheel. 
Ook hier is weer een schaal van 1-5 gehanteerd: quality of the research (overall): 4,5; pro-
ductivity and research activities (overall): 5; relevance and impact of the research (overall): 
4,5;  vitality and feasibility of TLS’ research (overall): 4.62 VSNU/NWO/KNAW hebben het 
programma ook beoordeeld. Hierbij is een andere schaal gehanteerd dan bij de vorige be-
oordelingen, namelijk een schaal van 1-4, waarbij 1 de hoogste score is. Verder is de kwan-
titatieve beoordeling van het onderzoek gedaan op schoolniveau, dus op het niveau van 

60. Zie VSNU, ‘Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid 1995-2000’, Series: Quality Assessment of Research, 
Utrecht: VSNU 2002, p. 18-19 en 175-176.
61. Zie Evaluatiecommissie Onderzoek Rechtsgeleerdheid, Kwaliteit en diversiteit, Rechtswetenschappelijk onder-
zoek in Nederland, Rapport van de Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009, Amsterdam: Vrije 
Universiteit Amsterdam 2010, p. 324-328, 409 en 423.
62. Zie Central Review Committee, Central Committee’s Review Report Research Midterm Review Tilburg Law School 
2009-2011, Tilburg: Tilburg University 2013, p. 5-7. Per programma wordt wel een niet-kwantitatieve beoordeling 
gegeven, zie voor het CCL p. 10.
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TLS en niet op programmaniveau. De scores zijn als volgt: research quality2 (very good), 
relevance to society: 2 (very good), and viability: 2 (very good).63 De commissie besteedt 
wel in woord afzonderlijk aandacht aan de programma’s. Over het CCL programma wordt 
het volgende opgemerkt:

“The Centre for Company Law (CCL) is a research centre that combines research 

in the fields of corporate, securities, and tax law. Its current research program is focu-

sed on developing a coherent system of business law from the perspective of private 

law and tax law. The program has five research lines.

The CCL has indeed a strong output in research quality and quantity as it obser-

ves itself in the SWOT analysis. Given the well-known difficulties at the labour market 

specially to attract and keep high level tax lawyers and company lawyers it is quite an 

achievement to reach these outstanding academic research results. 

The CCL is very internationally orientated and active. It participates in various 

high level international research groups. It also cooperates successfully with the Til-

burg economics department and its management school. Societal relevance of the 

centre is high, and based upon firm and steady contacts with the relevant players in 

the field, as e.g. the DNB, leading law and tax firms etc. 

Concerning the viability of the research program is not much to say, given the 

end of it in 2016 and lack of knowledge in the committee about a new program. Ba-

sed on past performance the committee has high confidence in the continuation of 

the very high level of the research.”64

Inmiddels is dus het nieuwe CCL programma ‘Sustainable business law and business 
taxation in the information era’ (2017-2021) wel bekend en lopende,65 inderdaad met de 
ambitie om wederom hoogwaardige onderzoeksresultaten af te leveren.

Uit het bovenstaande volgt dat het FIT een zeer sterke onderzoeksgroep vormt. Dit 
komt ook tot uitdrukking in de waardering die met regelmaat individuele onderzoekers 
van het FIT ten deel valt.66 In dit verband kunnen worden genoemd de prijzen die zijn 
gewonnen door een aantal promovendi voor hun proefschriften: Diana van Hout (‘Disser-
tatieprijs’ van de Vereniging voor Belastingwetenschap), Geerten Michielse (‘Staatsprijs 
voor fiscaalwetenschappelijke publicaties’), Melvin Pauwels (‘J.C. Ruigrok Prijs’ van de 
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen) en Daniël Smit (‘Tax Thesis 

63. Zie NWO/VSNU/KNAW, Assessment Report Tilburg Law School, Peer Review 2009 – 2015, Amsterdam: NWO/
VSNU/KNAW 2017, p. 4, 10, 20-21
64. Zie NWO/VSNU/KNAW, supra n. 63, p. 13-14.
65. Zie supra n. 55.
66. Zie daarover ook de bijdrage aan deze bundel van Peter Essers, supra n. 32.
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Award’ van de European Association of Tax Law Professors – EATLP). Andere voorbeelden 
van gelauwerde onderzoekers van het FIT zijn Daan Bijl, Jan van Dijck, Chris Geppaart, 
Mathieu Smeets en Peter Essers die allen een koninklijke onderscheidingen hebben gekre-
gen. Jan van Dijck heeft ook nog de ‘Hofstrapenning’ en een eredoctoraat van de Univer-
siteit van Amsterdam ontvangen. Chris Geppaart en Theo Stevers zijn lid van de KNAW 
geweest en Hans Gribnau heeft de ‘Jan Giele-prijs’ gekregen.

Uit de waardering die derden voor het onderzoek van het FIT uitdragen, blijkt dat de 
onderzoeksresultaten inderdaad voldoen aan het toetsingskader en dat er vertrouwen is 
dat dit ook voor de toekomst wel goed zit. In het in deze paragraaf opgenomen citaat zit 
eigenlijk alles opgesloten, inclusief de ontwikkelingen van voornamelijk nationaal naar 
meer internationaal en van monomaan fiscaal naar meer interdisciplinair onderzoek. Het 
is goed om te constateren dat onze eigen ambities en de realisatie daarvan voor derden 
niet onopgemerkt blijven. Dat geeft extra energie om op de ingeslagen wegen door te 
gaan, maar ook om nieuwe wegen te verkennen. We zijn en blijven natuurlijk nieuwsgieri-
ge wetenschappers: steeds op zoek naar iets nieuws.

6. Conclusies
Het punt is gekomen om af te ronden en om de onderzoeksvragen te beantwoorden. De 
onderzoeksvragen van deze bijdrage luiden: Waar heeft 50 jaar onderzoek door het FIT toe 
geleid en waartoe dient het te leiden? 

Uit het voor deze bijdrage gedane onderzoek en het daarvan gedane verslag vloeien 
samengevat, volgens mij, de volgende antwoorden voort:
1. Het fiscale onderzoek van het FIT is in het algemeen gebaseerd op beginselen, 

brengt niet alleen in kaart van “wat is?”, maar geeft ook aan “wat zou moeten 
zijn?”, is methodologisch verantwoord, onafhankelijk, een weerslag van concep-
tueel denken, vernieuwend, grondig, wetenschappelijk relevant, maatschappelijk 
relevant waarbij de theorie de praktijk ontmoet en de praktijk de theorie en draagt 
bij aan een betere (ordening van een) samenleving. 

2. Het FIT integreert binnen dit toetsingskader al 50 jaar onderzoek en onderwijs. 
Het FIT zal hiermee doorgaan en zoeken naar nog meer manieren om deze band 
te versterken. Door onderzoeksresultaten te koppelen aan onderwijs worden de 
Tilburgse fiscale studenten wetenschappelijk opgevoed in de lijn van het toet-
singskader. 

3. Het onderzoek van het FIT heeft een ontwikkeling doorgemaakt van voornamelijk 
nationaal gericht naar meer internationaal gericht onderzoek. In het algemeen 
voldoen zowel de nationale als de internationale publicaties en congressen aan 
het toetsingskader. Dit kader zal ook voor de toekomst een goede basis kunnen 
zijn voor hoogwaardige nationale en internationale fiscaal wetenschappelijke pu-
blicaties en congressen.
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4. De doelstelling en realisatie van interdisciplinair onderzoek behoren tot de ka-
rakteristieken van het FIT. Van begin af aan behoort dit type onderzoek tot de 
ambities van het FIT. Een tijdje is het uit zicht geweest, maar nu en in de toe-
komst staat het niet alleen op de agenda, maar wordt er ook daadwerkelijk inter-
disciplinair onderzoek verricht dat ook reeds tot tastbaar resultaat heeft geleid 
in de vorm van publicaties en congressen. Deze onderzoeksresultaten voldoen 
ook aan het toetsingskader. Gelet op de complexiteit van samenlevingen zal het 
steeds meer nodig zijn om grondig fundamenteel en toegepast interdisciplinair 
onderzoek te doen, niet alleen om het (dis)functioneren van een samenleving 
te begrijpen, maar ook om vernieuwende principiële en toepasbare bijdragen te 
kunnen leveren aan het verbeteren van (de ordening van) een samenleving. Daar 
ligt nog voor decennia onderzoekswerk. Het onderzoeksteam van het FIT is gre-
tig om uitdagende interdisciplinaire onderzoeksvragen samen met andere disci-
plines dan belastingen aan te pakken. Binnen het FIT ligt er al een aantal goede 
fundamenten, maar waar nodig zullen deze verder worden verstevigd en zullen er 
meer worden aangelegd om tot hoogwaardige nationale en internationale inter-
disciplinaire wetenschappelijke publicaties en congressen te komen.

5. Uit de waardering die derden voor het onderzoek van het FIT uitdragen, blijkt dat 
de onderzoeksresultaten inderdaad voldoen aan het toetsingskader en dat er ver-
trouwen is dat dit ook voor de toekomst wel goed zit. Dit geeft extra energie om 
op de ingeslagen wegen door te gaan, maar ook om nieuwe wegen te verkennen. 
Als nieuwsgierige wetenschappers zijn we steeds op zoek naar iets nieuws.

6. Het FIT heeft dus in de afgelopen 50 jaar op het gebied van onderzoek zowel 
nationaal als internationaal een geheel eigen plek weten te verwerven. Er kan 
met recht worden gesproken van ‘De Tilburgse Fiscale School’. Ik ben heel trots 
daarvan lid te mogen zijn. Het is aan onze generatie en de volgende generaties 
om deze school in stand te houden en verder uit te bouwen. Een heerlijk weten-
schappelijk toekomstperspectief!
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Dr. Cees Peters en mr. dr. Gerard Staats

50 jaar onderwijs op het 
Fiscaal Instituut Tilburg

Kijkend naar het huidige FIT constateren we dat hier op dit moment meer dan 70 mede-
werkers werkzaam zijn waaronder 12 hoogleraren. Naast onderzoek wordt het fiscaal- 
academische onderwijs door deze medewerkers verzorgd. En, om met het Klein Orkest te 
spreken: “er is in die tijd veel bereikt…”.1

In het rapport van de onderwijsvisitatie 1990-1995 wordt de doelstelling van het fiscale 
onderwijs als volgt omschreven:2

“De fiscaal-economische en fiscaal-juridische studierichting beoogt de theoretische 

grondslag te verschaffen, welke is vereist om als een op het terrein der belastingen 

gespecialiseerde econoom dan wel jurist zelfstandig werkzaam te zijn op verschil-

lende beroepsvelden (… zoals belastingadviseur, inspecteur van ’s Rijks belastingen, 

als fiscalist op de fiscale of financiële afdeling van (middel)grote ondernemingen, bij 

ministeries en dergelijke)”. 

Reeds vijftig jaar lang wordt dit onderwijs verzorgd door de medewerkers van het Fiscaal 
Instituut Tilburg (FIT). Er wordt dus innig samengewerkt op het onderwijsterrein van de 
twee faculteiten: de Tilburg Law School (TLS) en Tilburg School of Economics and Ma-
nagement (TiSEM). Dat betekent dat fiscaal economen en fiscaal juristen gezamenlijk 
college krijgen bij de fiscale vakken. In deze bijdrage geven wij een globale historische 
schets van de ontwikkelingen op het onderwijsterrein in deze periode en tevens maken we 
een sprong naar het heden en de toekomst.

1. Klein Orkest, Over de muur (1983) opgenomen op het album Later is allang begonnen (1984).
2. Zelfstudie 1990-1995 Onderwijsvisitatie VSNU, Faculteit der Economische Wetenschappen, Tilburg: Katholieke 
Universiteit Brabant, 1995, p. 3.
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1. Geschiedenis
1.1 Van propedeuse, kandidaats en doctoraal naar de BaMa-structuur
In het huidige universitaire onderwijs is sprake van de bachelor-masterstructuur (Ba-
Ma-structuur). In de fiscaal-juridische en fiscaal-economische opleiding houdt dit in dat 
na het voldoen aan de voorwaarden na drie jaar een bachelordiploma wordt uitgereikt en 
dat aansluitend nog een éénjarige master kan worden gedaan. Sommige andere opleidin-
gen hebben een twee- of driejarige master. De BaMa-structuur is ontstaan na afspraken op 
Europees niveau in 1999 om te komen tot een soort uniform Europees systeem van hoger 
onderwijs. In Nederland hebben de onderwijsinstituten vanaf 2002 dit systeem ingevoerd. 
Dit betekent ook iets voor de te behalen titel. De fiscaal-econoom krijgt na het afstuderen 
de titel MSc en de jurist LL.M. Daarvoor was dit nog drs. en mr. Er geldt een harde knip 
om aan de master te mogen beginnen. Dat betekent dat het bachelordiploma moet zijn 
behaald om te mogen starten met de master. 

De BaMA-structuur is in 2002 ingevoerd. Daarvoor gold jarenlang het systeem van 
propedeuse en doctoraal. Het eerste jaar van de fiscale opleiding was een propedeusejaar 
en werd afgesloten met een propedeusediploma. Vervolgens werd er drie jaar doctoraal 
onderwijs gegeven en ontving de student na het voldoen aan alle eisen zijn of haar bul.

In een verder verleden zag de opleiding er nog anders uit. Na een jaar propedeuse volgde 
twee jaar ‘kandidaats’. De kandidaatsbul klonk weliswaar formeel, maar het was een aca-
demische graad waar men niet veel mee kon. Na het kandidaats werd de opleiding afge-
rond met het doctorale deel (dat voor juristen uit twee delen bestond). Destijds duurde de 
studie ook nog langer dan vier jaar.

De Rechtenfaculteit van (nu) Tilburg University is in 1963 ontstaan. De eerste stu-
denten die afstudeerden, waren studenten in de fiscaal-juridische studierichting in het 
studiejaar 1965-1966. En ook de eerste promotie in de rechtsgeleerdheid op 1 april 1965 
is fiscaalrechtelijk.3 

1.2 Het curriculum
Op dit moment, als we ons beperken tot de fiscale vakken, bevinden zich in het curriculum 
de vakken Grondslagen belastingheffing Ondernemingen, Grondslagen inkomstenbelas-
ting, Formeel belastingrecht, Grondslagen Internationaal en Europees Belastingrecht, 
Grondslagen Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting gevolgd door verdiepende vakken 
in de master.

3. J.J.G. van Roosmalen promoveert bij M.J.H Smeets en J.E.A.M. van Dijck op een dissertatie over binnenlandse 
belastingplichtigen in het Besluit op de Vpb 1942. Zie B. Jacobs, Rechtsgeleerdheid, Rechtswetenschappen, Law 
School - 50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg 1963-2013, Tilburg: WLP 2013, p. 17.
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In de jaren negentig van de vorige eeuw waren de volgende fiscale vakken opgenomen: 
Inkomstenbelasting/Winst, Vermogensbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelas-
ting, Internationaal belastingrecht en Methodologie. Zo op de eerste blik zijn er in enkele 
decennia geen rigoureuze wijzigingen doorgevoerd in het programma.

Uit de historische stukken blijkt dat Fiscale Economie als een zware studie werd be-
schouwd. Zo zwaar zelfs, dat de visitatiecommissie in 1991 opmerkte dat de opleiding 
Fiscale Economie te zwaar was!4 In dat kader werd de opleiding aangepast. Wellicht is 
het nu nog steeds een zware studie overigens, maar dit komt in ieder geval niet meer als 
zodanig uit de visitatierapporten.

Vanaf aanvang heeft het Fiscaal Instituut twee faculteiten bediend: de economische 
faculteit en de rechtenfaculteit. Het is uniek voor Tilburg University. Tot op de dag vandaag 
wordt maar mondjesmaat over de grenzen van een faculteit heen samengewerkt, maar het 
FIT is niet anders gewend.

1.3 De docenten
Het is opvallend dat voor doceren op een universiteit geen enkele onderwijsbevoegdheid 
wordt vereist. Immers, om kinderen van vier jaar oud te mogen doceren, moet een vierja-
rige PABO (eerder: Pedagogische Academie en Kleuter Leidster Opleiding School en nog 
vroeger kweekschool) zijn afgerond. Maar om studenten op het hoogste niveau te mogen 
doceren is een onderwijsbevoegdheid blijkbaar niet nodig. Dus daarmee is het de vraag of 
de beste studenten wel onderwijs krijgen van de beste docenten.

Vijftig jaar geleden en ook in de jaren daarna gold voor docenten geen enkele training 
inzake de vaardigheid van het lesgeven. Er bestond totale vrijheid met betrekking tot het 
vak voor de docent. Men was ‘lord of the jungle’ in de collegezaal. Ook in de jaren ‘90 van 
de vorige eeuw bleek dit min of meer nog zo te zijn. In het rapport van de onderwijsvisi-
tatie wordt weliswaar gesproken van een jaarlijks georganiseerde didactische training en 
over mentoren voor de nieuwe docenten, maar direct wordt opgemerkt dat niet bij alle vak-
groepen dit ‘mentoraat’ even goed werkt.5 Ook gold op de juridische faculteit voor nieuwe 
docenten en aio’s een verplichting tot deelname aan didactische cursussen.6 Maar ook 
toen, net als nu nog, waren er beste-docent-verkiezingen (BDV) en de resultaten hiervan 
droegen bij aan de beeldvorming van de kwaliteit van het onderwijs, zo valt te lezen in het 
rapport! De beste-docent-verkiezingen leken hierdoor als maatstaf te worden genomen 
voor de kwaliteit van het onderwijs. En nu we het toch hebben over de BDV; het Fiscaal 

4. Zelfstudie 1990-1995 Onderwijsvisitatie VSNU, Faculteit der Economische Wetenschappen, Katholieke Universiteit 
Brabant, 1995, p. 22.
5. Zelfstudie 1990-1995 Onderwijsvisitatie VSNU, Faculteit der Economische Wetenschappen, Katholieke Universiteit 
Brabant, 1995, p. 106.
6. Zelfstudie Onderwijsvisitatie 1996, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, p. 44.
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Instituut laat zich niet onbetuigd hierbij. De laatste jaren valt Willem Mutsaers steevast in 
de prijzen bij deze verkiezing, maar ook Mascha Hoogeveen, Herman van Kesteren, Peter 
Essers, Inge van Vijfeijken en Gerard Staats hebben prijzen gewonnen in dit kader.7

Het gebrek aan didactische achtergrond is de reden dat binnen de universitaire onder-
wijswereld sinds enkele jaren de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) moet worden gehaald. 
De BKO is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappe-
lijk onderwijs, dat wordt erkend door alle Nederlandse universiteiten.8 Voor docenten is 
een BKO-traject ontwikkeld waarin doceervaardigheden aan bod komen. Het BKO-traject 
bestaat uit een cursorisch deel en een praktijkdeel. De onderdelen van de BKO zijn:
- (Re)Designing and coordinating a course;
- Preparing and teaching a class;
- Supervising and mentoring students;
- Constructing and assessing exams and assignments.
Stuk voor stuk wezenlijke onderdelen van het onderwijs dus. De tijdsinvestering is redelijk 
groot. Voor een ervaren docent zal dit zo ongeveer 40-80 uur zijn, maar voor nieuwe do-
centen wordt het geschat op zo’n 200 uur. Docenten worden dus beter opgeleid door deze 
training, wat toegejuicht kan worden. 

Overigens is onderzocht wat de invloed van het hebben van een BKO was op de (stu-
denten)evaluaties. En die bleek minimaal te zijn. Docenten met een BKO scoorden gemid-
deld 0,2 (op een vijfpuntsschaal) hoger dan docenten zonder een BKO.9 Tegelijkertijd mag 
men zich afvragen of evaluaties door studenten het aangewezen middel zijn om het nut 
van de BKO te toetsen.

1.3.1 De docenten toen en nu
Het aantal docenten en hoogleraren op het FIT is in de loop der jaren aanzienlijk toege-
nomen. Zoals in de inleiding aangegeven, bestaat het FIT op dit moment uit meer dan 70 
medewerkers waarvan 12 al dan niet bijzonder hoogleraren. Vergelijk dit maar eens met 
het aantal FTE’s voor onderwijs voor Fiscale Economie in 1996: 3,5.10 Het totale aantal 
FTE’s voor Fiscale Economie in 1999 was 4,6, waarvan twee fulltime-hoogleraren. Aange-
zien uiteraard ook het fiscaal-juridisch onderwijs door het FIT werd verzorgd, werkten in 
totaal in dat jaar 18 docenten, waarvan 6 hoogleraren (4 fulltime) op het FIT. 

Vele docenten hebben fiscaal onderwijs gegeven in deze vijf decennia. Zo gaf Prof. D. Brüll 
in het verleden het vak Vennootschapsbelasting. Hij koos ieder jaar een thema dat hij 

7. De lijst zal niet compleet zijn. Onze welgemeende excuses aan de docenten die wij wellicht vergeten zijn. 
8. Zie www.tilburguniversity.edu (zoek op bko).
9. Y. Maas, ‘Effecten BKO op docentkwaliteit beperkt’, Univers 2017 (online publiek).
10. Onderwijsvisitatie Economie, December 1996.
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tijdens de colleges uitdiepte. De rest van de stof bleef onbehandeld. Zo richtte hij zich in 
enig jaar - gedurende 12 weken - op de fiscale aspecten van de coöperatie. Aan het einde 
van het semester gaf hij de studenten de opdracht, dat ze de rest van de (niet-behandelde) 
stof met dezelfde diepgang moesten bestuderen! Een mooi voorbeeld van veranderende 
tijden. Een docent die dit nog doen wordt ongetwijfeld terechtgewezen. Overigens verliet 
Prof. Brüll de academische wereld in 1983 vervroegd, daar hij het hedendaagse belasting-
recht (‘die jaarlijks veranderende nonsens’) niets meer met recht te maken vond hebben 
en dat blijven doceren ‘collaboratie’ zou worden.11

Een markante persoonlijkheid op het FIT was ongetwijfeld Prof. dr.  Jan van Dijck. Hij 
was rector-magnificus van 1978-1980 en hoogleraar Belastingrecht/Fiscale Economie van 
1963-1989. Hij had regelmatig last van zijn rug. Democratisch besloot hij dan het hoorcol-
lege zonder pauze te geven, zodat hij daarna direct naar huis kon. En hij was niet wars van 
het doen van gepeperde uitspraken. Zo betitelde hij een minister van Financiën als een 
“vrolijke houthakker” die er maar wat op los kapt in het woud der fiscale aftrekposten.12 
Daar konden studenten het dan mee doen.

Een mooie combinatie van onderwijs en onderzoek van recentere datum die aantoont 
hoe het onderwijs is veranderd, is de onderzoeksgroep Technolease. Acht studenten heb-
ben, onder leiding van Prof. dr. Peter Essers materiaal verzameld, getuigen opgespoord en 
geïnterviewd. De studenten moesten zich voorts zo goed mogelijk inleven in de aan hen 
toegewezen rollen. Vervolgens werd een rollenspel uitgevoerd voor de Tilburgse studenten 
fiscaal recht en fiscale economie alsmede voor collega’s van het Fiscaal Instituut Tilburg. 
Menig student was hierbij prachtig verkleed. En uiteindelijk mondde dit uit in een boek 
over het Technolease drama.13

En let op, in de gouwe ouwe tijd gaven docenten college zonder overheadprojector, laat 
staan computer met internet. Er was geen voorbereidingsmateriaal voor de studenten. Je 
zag als student tijdens het college wel wat er behandeld ging worden. Dat resulteerde erin 
dat studenten veel aantekeningen (op papier uiteraard) maakten tijdens de colleges.

Nu worden hoorcolleges (en soms ook werkcolleges) gegeven met behulp van Powerpoint 
of Prezi. Studenten hebben meestal de hand-outs van deze presentaties al van te voren 
ontvangen via Blackboard. Er worden inmiddels veel minder aantekeningen gemaakt en 
menig docent beweert dat studenten de neiging hebben zich bij het bestuderen van de 
stof te beperken tot het bestuderen van de sheets, waardoor er veel minder diepgang 
aanwezig is. 

11. Zie www.profdrdbrullprijs.nl.
12. wiki.regionaalarchieftilburg.nl (zoek op Jan van Dijck)
13. Zie P.H.J. Essers (red.), Het Technolease Drama, eens maar nooit weer?, Deventer: Kluwer, 2016.
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1.3.2 Blokkensysteem of toch maar niet?
Al decennialang wordt het fiscale onderwijs in Tilburg gegeven in semesters. Twee semes-
ters per jaar, waarbij aan het eind van ieder semester een tentamenperiode volgt. Enkel 
voor het eerste jaar heeft tijdelijk een blokkensysteem gegolden. Het jaar bestond daarbij 
uit vier blokken gevolgd door een tentamen. Er waren dus meer tentamenperiodes per 
jaar. 

Tot op de dag van vandaag wordt gediscussieerd over de wijze waarop een universitair 
jaar moet worden ingevuld: een semestersysteem of een blokkensysteem. Beide systemen 
hebben hun voor- en nadelen. Een duidelijk voordeel van een blokkensysteem is dat er 
minder vakken simultaan worden gegeven en studenten zich kunnen focussen op één of 
twee vakken. Daartegenover staat dat de periode dat een vak wordt gegeven maar erg kort 
is en het de vraag is of de academische diepgang kan worden bereikt. Deze discussie zal 
zeker in de toekomst ook nog wel terug blijven komen. 

1.3.3 Ontwikkeling van onderwijs: SGO, academisering, intensivering, 
 redesign, research-based learning
Onderwijs is een dynamisch geheel. Er is geen standaardmethode die te allen tijde goed 
is. Veranderende omstandigheden en ervaringen vragen om nieuwe gedachten over het 
geven van onderwijs. Ook in het (fiscale) onderwijs aan Tilburg University is dat merkbaar. 
In de loop der jaren zijn diverse initiatieven ontwikkeld om het onderwijs te verbeteren.

In 1992/1993 is op de rechtenfaculteit gestart met Student Gericht Onderwijs (SGO). De 
doelstelling hiervan was het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en verhoging 
van de rendementen. Eén gevolg hiervan was het fenomeen intensieve of extensieve werk-
groepen.14 In 2007 wordt op TLS een plan opgesteld tot stimulerend activerend onderwijs. 
Daarna wordt het grote project Academisering, Intensivering en Redesign van het onder-
wijs opgetuigd.15 Het FIT overleeft deze redesign en Fiscaal Recht blijft een afzonderlijke 
opleiding. Aan TISEM wordt Research Based Learning geïntroduceerd, waarbij onderzoek 
en onderwijs nader tot elkaar zouden moeten komen in het onderwijs.

1.4 Scriptiebegeleiding
In het huidige tijdperk wordt bij het schrijven en beoordelen van bachelor- en master 
theses gebruik gemaakt van het ‘scriptiedossier’. Studenten leveren hun vorderingen in 
via deze website. Uiteindelijk leidt dit regelmatig ook tot fraaie producties. Niet zozeer in-
houdelijk (dat ook wel), maar ook de vormgeving van de thesis. En dit was in het verleden 

14. Secjure, Onafhankelijk blad van de juridische faculteit, jaargang 9, introductienummer, p. 3.
15. Zie voor een uitgebreide beschrijving hiervan: B. Jacobs, Rechtsgeleerdheid, Rechtswetenschappen, Law School 
- 50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg 1963-2013, Tilburg: WLP 2013, p. 156.
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anders. Voor de komst van de computer schreven studenten de scriptie met de hand. Dat 
is nauwelijks meer voorstelbaar. Docenten uit die tijd vinden dan ook dat hedendaagse 
docenten niet mogen klagen, want het lezen en beoordelen van handgeschreven scripties 
is geen sinecure. Als de docent de goedkeuring aan de student had gegeven, moest de 
student de scriptie vervolgens uittypen en opnieuw inleveren. Niet zelden, als de docent 
toch nog enkele fouten had geconstateerd, mocht dat dan opnieuw. 

1.5 De tentaminering
In het verleden ‘deed je Van Dijck’ of ‘deed je Brüll of Geppaart’. Tentamens werden uit-
sluitend mondeling afgenomen en veelal bij de hoogleraar thuis. Menig Tilburgs fiscalist 
zal zich de ontvangst bij Van Dijck thuis nog wel heugen. Alleen Brüll nam de mondelinge 
tentamens op de universiteit zelf af.

Het mondelinge tentamen bij deze hoogleraren had een afschrikwekkend effect. Stu-
denten zorgden er daarom voor dat zij goed hadden gestudeerd, want het risico van een 
flinke zeperd moest worden vermeden. Van Dijck had er dan ook moeite mee dat monde-
linge tentamens later vervangen werden door schriftelijke tentamens. Het zou naar zijn 
mening niet mogelijk moeten zijn, dat een student zijn bul kon halen in Tilburg zonder dat 
de student persoonlijk met een docent over het vak had gesproken. 

Met de omschakeling naar schriftelijke tentamens werd de bandbreedte van de cijfers 
ook aanzienlijk groter. Immers, er worden nu cijfers gehaald tussen 1 en 10. Bij het mon-
deling was het feitelijk beperkt tot 6, 7 of 8 en…. gezakt. De omschakeling naar schriftelijke 
tentamens was begrijpelijk. Het aantal mondelinge tentamens kon in een jaar oplopen tot 
200. En dat grote aantal mondelinge tentamens leidde ook tot wat balorigheid bij docent-
en. Het verhaal gaat dat na het zoveelste mondelinge tentamen twee docenten afspraken 
om de volgende student een tuitknak aan te bieden. De tuitknak heeft een spits uiteinde 
en dat is ook de zijde die je aansteekt. De afspraak tussen de docenten was dat als de 
student de verkeerde zijde aan liet steken, hij gezakt was…. 

1.6 De studentenaantallen
De studentenaantallen Fiscale Economie en Fiscaal Recht zijn in de loop van de tijd ge-
groeid. In de eerste jaren van de opleiding werd gestart met jaarlagen van 15 tot 20 stu-
denten. Later werden het meer. Enerzijds kwam dit omdat studeren toegankelijker werd 
voor meer mensen, maar anderzijds ook door de opmars van de meiden! Onderstaande 
cijfers geven een indicatie van de studentenaantallen in de loop der jaren.
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Ingeschreven studenten Fiscale Economie:16

Collegejaar Man Vrouw Deeltijd Totaal

1990/1991 63 17 6 86

1991/1992 61 15 3 79

1992/1993 76 19 1 96

1993/1994 111 37 1 149

1994/1995 111 35 0 146

1995/1996 136 42 0 178

1996/1997 150 40 3 193

1997/1998 144 44 2 190

1998/1999 143 43 1 187

1999/2000 134 47 2 183

2000/2001 137 54 0 91

2001/2002 143 55 0 198

De stijging in 1993 wordt mede veroorzaakt doordat studenten minder snel het doctoraal 
doorlopen.17 Dat blijkt wel uit de instroomcijfers.

Ingeschreven studenten Fiscaal Recht:18

Collegejaar Man Vrouw Deeltijd Totaal

1990 180 62 147 389

1991 161 63 140 364

1992 132 64 137 333

1993 172 83 247 502

1994 172 91 254 517

1995 315 116 218 649

1996 160 111 336 607

16. Zelfstudie 1990-1995 Onderwijsvisitatie VSNU, Faculteit der Economische Wetenschappen, Katholieke Univer-
siteit Brabant, 1995, p. 45; en Zelfstudie onderwijsvisitatie VSNU 2002, Faculteit der Economische Wetenschappen, 
Tilburg University, p. 133.
17. Zelfstudie 1990-1995 Onderwijsvisitatie VSNU, Faculteit der Economische Wetenschappen, Katholieke Univer-
siteit Brabant, 1995, p. 45
18. Zelfstudie Onderwijsvisitatie 1996, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, p. 14.
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Instroom Fiscale Economie:19

Collegejaar Aantal instromers

1995/1996 31

1996/1997 36

1997/1998 38

1998/1999 36

1999/2000 45

2000/2001 43

2001/2002 56

Instroom Fiscaal Recht:20

Collegejaar Aantal instromers

1993 132 (60 zonder deeltijd)

1994 112 (68 zonder deeltijd)

2004/2005 26

2005/2006 33

2006/2007 34

2007/2008 39

2008/2009 31

Uit de cijfers blijkt dat in het verleden sprake was van een grote deeltijdopleiding. De col-
leges hiervoor concentreerden zich op de dinsdagmiddag en dinsdagavond, waardoor de 
studenten slechts één keer per week naar Tilburg University moesten komen. Een aantal 
jaren geleden is de deeltijdopleiding gestopt wegens het achterblijven van de aanmel-
dingen. Opmerkelijk is overigens dat enkele andere universiteiten juist weer studenten 
aantrekken met deeltijdonderwijs.

Het aantal studenten staat op dit moment onder druk. Tilburg University moet het 
hebben van studenten uit de zuidelijke provincies. Maar de demografische ontwikkeling 
laat zien dat minder studenten zich zullen aandienen in de komende jaren. Daarnaast heb-
ben studenten nu veel meer keuzemogelijkheden in studies dan enkele decennia geleden. 
Een trend die nu zichtbaar is, is dat vol wordt ingezet op buitenlandse studenten door de 

19. Zelfstudie onderwijsvisitatie VSNU 2002, Faculteit der Economische Wetenschappen, Tilburg University, p. 133
20. Zelfstudie Onderwijsvisitatie 1996, Bijlage 2, Universiteit van Tilburg, p.13 (cijfers 1993 en 1994 incl. deel-
tijdstudenten), Zelfevaluatie Bachelor- en Masteropleidingen, Deel D – Bijlagen, Faculteit Rechtswetenschappen, 
Universiteit van Tilburg, 2010, p. 2.
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introductie van Engelstalige opleidingen. Ook het FIT heeft zich met de Engelstalige mas-
ters International Business Tax Law en International Business Tax Economics op dit pad 
begeven (zie ook nog hierna).

1.7  Samenwerking met T.F.V. “De Smeetskring” 
De Tilburgse fiscale studenten hebben een eigen studievereniging: de Tilburgse Fisca-
listen Vereniging “De Smeetskring”. De Smeetskring is een jaar na de oprichting van het 
FIT opgericht (1969). Het biedt de Tilburgse fiscale student de kans om kennis te maken 
met de fiscale beroepspraktijk. Zo organiseert de vereniging de contacten met de fiscale 
advieskantoren en overheden, die de studenten de mogelijkheid bieden om stages en zelfs 
banen te regelen. Ook de jaarlijkse Bedrijvendag speelt hierbij een belangrijke rol. 

T.F.V. “De Smeetskring” is ook vanuit een ander oogpunt al jarenlang een verlengstuk 
van het fiscale onderwijs in Tilburg. Elk jaar worden er verschillende inhoudelijke activitei-
ten georganiseerd die een verdieping bieden ten opzichte van het reguliere onderwijs. Een 
voorbeeld was het congres over de problematiek van tax rulings en staatssteun in 2017.

De mondialisering van het fiscale vak, maar ook van de fiscale studenten zie we terug in 
de bestemming van de jaarlijkse studiereis van De Smeetskring. Keulen was de bestem-
ming eind jaren 70 en begin jaren 80, maar ook werden Kleinwalsertal, München en Ham-
burg bezocht. Dit wordt dan ook de Duitse periode genoemd. Later werden Parijs, Berlijn, 
Londen, Milaan, Barcelona, Straatsburg en Brussel aangedaan. Maar inmiddels zijn de 
bestemmingen exotischer. New York, Shanghai, Curaçao, Beijing, Kuala Lumpur, Moskou 
en Sint-Petersburg zijn de bestemmingen van deze eeuw. 

2. Heden
2.1 Fiscaal onderwijs nu: enkele recente ontwikkelingen
2.1.1 Education profile
Een fundamentele verandering in het Tilburgse fiscale onderwijs is dat de ontwikkeling 
van vaardigheden gaandeweg een steeds belangrijkere rol heeft gekregen. Natuurlijk krij-
gen de studenten nog altijd een sterke basis in de fiscale techniek en leren ze om kritisch 
na te denken over het vakgebied. Het moge echter duidelijk zijn dat studenten ook de 
vaardigheden moeten hebben om hun kennis met anderen te kunnen delen.

Deze vaardigheden spelen al jarenlang op verschillende manieren een rol in de oplei-
dingen. Wie heeft er niet het ingewikkelde fiscale probleem van de master thesis uitge-
legd aan familie en niet-fiscale vrienden tijdens het lekenpraatje van de verdediging? En 
natuurlijk leert de student om zich zowel schriftelijk als mondeling op academisch ni-
veau uit te drukken met het schrijven van papers en het verzorgen van presentaties bij                             
de keuzevakken.
Een belangrijke recente ontwikkeling op het gebied van onderwijs is de introductie van het 
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‘Tilburg Education Profile’ dat als een rode draad door alle Tilburgse opleidingen is gaan 
lopen. Een typische Tilburgse student excelleert in Kennis, Kunde en Karakter. Expertise 
over het vakgebied gaat samen met academische en sociale vaardigheden om deze kennis 
te gebruiken en een sterk karakter dat ervoor zorgt dat studenten hun moreel kompas 
ontwikkelen dat hen in staat stelt om kritisch ten opzichte van zichzelf te blijven en met 
empathische aandacht open te staan voor de wensen van anderen. 

De invoering van dit ‘Tilburgse Onderwijs Profiel’ heeft ertoe geleid dat naast de intro-
ductie van meer papers en referaten in de opleiding ook ruimte is gemaakt voorstudenten 
om gedurende een semester in het buitenland te studeren.  De eisen die het Tilburgs 
Onderwijs Profiel aan de student stelt zijn niet helemaal nieuw. Traditioneel is er altijd 
al aandacht geweest voor fiscale ethiek en de werkzaamheden bij de Stichting Fiscale 
Rechtshulp De Smeetskring bieden de studenten allang de mogelijkheid om hun kunde 
en karakter te vormen.

2.2 Introductie Engelstalige masters
Een tweede belangrijke ontwikkeling in het Tilburgse fiscale onderwijs is de introductie 
van een Engelstalige master. Er kwamen steeds vaker vragen van buitenlandse studenten 
over de mogelijkheden om in Tilburg te studeren. Het gaat dan vooral om studenten die 
een juridische of economische bachelor hebben afgerond, en zich willen specialiseren in 
het belastingrecht. Daarnaast bleken ook Nederlandse studenten met een fiscale bachelor 
behoefte te hebben aan een master waarin de nadruk ligt op het internationale belasting-
recht. 

Vanaf het academisch jaar 2013-2014 zijn de twee Nederlandse programma’s daarom 
aangevuld met de Masteropleiding ‘International Business Taxation’. Deze masteroplei-
ding is niet gericht op het Nederlandse belastingrecht. Studenten leren over de internati-
onale context van belastingheffing met bovendien veel aandacht voor de manier waarop 
overheden, multinationale ondernemingen en internationale organisaties beslissingen 
nemen over internationale belastingheffing. 

Studenten kunnen kiezen voor twee varianten: ‘International Business Tax Economics’ 
(IBTE) en ‘International Business Taxation Law’ (IBTL). Beide varianten hebben een vaste 
kern met vakken, zoals Business Taxation, Corporate Tax Structures, Value Added Tax in 
Cross-Border Situations en International and European Taxation. Bovendien volgen de 
studenten typische economische (bij IBTE) en juridische (bij IBTL) vakken. Te denken valt 
aan vakken als Financial Statement Analysis, International Business Law en Trade and 
WTO Law.  

De programma’s hebben hun plek in de top van de internationale markt gevonden. Het 
eerste jaar waren er al meer dan 40 studenten en inmiddels is dat aantal uitgegroeid tot 
ruim 70 studenten. 
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2.3 Wintercourse en Antwerpen
In het kader van de internationalisering van het fiscale onderwijs is het ook goed om stil 
te staan bij de Wintercourse en het Antwerpen-traject. Nederland staat niet alleen als het 
om belastingheffing gaat. Het is daarom zinvol dat studenten kennis maken bij ander 
rechtssystemen. In een rechtsvergelijking komen immers de sterke en zwakke kanten van 
het Nederlandse fiscale stelsel naar voren.

Ruim 25 jaar geleden startten Peter Essers en Eric Kemmeren met het Wintercour-
se-project om studenten de kans te geven om hun blik te verruimen. In samenwerking 
met een steeds groter wordende groep internationale universiteiten organiseren zij elk 
jaar een groot rechtsvergelijkend onderzoek over een actueel thema. Studenten uit de 
verschillende deelnemende landen beantwoorden een questionnaire met vragen over hun 
belastingsysteem om vervolgens een week lang met elkaar in discussie te gaan over de 
verschillen en de best mogelijke internationale oplossing voor het centrale thema. Terug 
in Tilburg voegen ze de informatie samen tot een master thesis. 

Inmiddels hebben ruim 150 Tilburgse studenten aan het Wintercourse project meege-
daan. Ze hebben zich beziggehouden met een grote hoeveelheid onderwerpen, zoals de 
invloed van de fundamentele vrijheden op de belastingstelsels, de rol van belastingheffing 
tijdens de economische crisis, en de uitdagingen om grensoverschrijdende fiscale proble-
men op te lossen en tegelijkertijd de fiscale autonomie zo veel mogelijk te handhaven. De 
Wintercourse 2018/2019 gaat over belastingheffing en ontwikkelingslanden.

Rechtsvergelijking kan ook op een meer bescheiden schaal plaatsvinden. Een vergelijking 
met ons buurland België bijvoorbeeld levert al waardevolle lessen op. Jan van der Geld 
heeft daarom jarenlang met Stefaan van Crombrugge van de Universiteit van Gent het 
zogenaamde ‘Gent-project’ georganiseerd. 

Studenten van de beide universiteiten deden onderzoek naar hetzelfde thema en ont-
moetten elkaar een paar keer per jaar om over dit onderwerp te spreken. Inmiddels is dit 
project geëvolueerd tot een samenwerking tussen het Fiscaal Instituut Tilburg en de Uni-
versiteit van Antwerpen. De idee erachter is echter nog steeds hetzelfde. Elk jaar nemen 
zo’n zes Tilburgse studenten deel aan dit project.

2.4 Fiscale keuzevakken
Keuzevakken vormen zonder twijfel een goede thermometer voor de veranderingen in de 
fiscale wereld. In de loop der jaren zijn er verschillende nieuwe vakken toegevoegd aan het 
curriculum. Zo werd in de jaren ’90 het vak ‘Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toe-
komstvoorzieningen’ geïntroduceerd om studenten de kans te bieden zich te verdiepen in 
de cruciale rol van belastingheffing voor onze pensioenen. Meer recentelijk zagen de vak-
ken ‘Transfer Pricing’ en ‘Bedrijfsopvolging van Familiebedrijven’ het licht. Het thema van 
verrekenprijzen binnen een multinationale onderneming kan niet langer worden gezien 
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als alleen maar een onderdeel van het internationaal belastingrecht. Bedrijfsopvolging 
vormt ook al langere tijd een belangrijk onderwerp binnen de opleidingen, maar het grote 
maatschappelijke belang maakt dat het sinds twee jaar ook een volwaardig keuzevak is ge-
worden. Kenmerk van deze ontwikkeling is dat de inhoud van deze vakken vanuit diverse 
wetenschapsdiscipline ’s wordt benaderd en niet enkel vanuit de fiscaal-economische of 
fiscaal-juridische invalshoek. 

De meest recente loot aan de stam van de keuzevakken betreft de introductie van twee 
keuzevakken over Tax & Technology. Het spreekt voor zich dat de fiscalist van de toekomst 
er niet aan ontkomt om te leren omgaan met de technologische ontwikkelingen die het 
vakgebied in razende vaart veranderen. Het ligt dan ook voor dat hand dat onze studenten 
de mogelijkheid krijgen om in deze ontwikkeling mee te gaan. Over twee jaar zal het zelfs 
een verplicht vak worden in de curricula van de bachelor programma’s Fiscaal Recht en 
Fiscale Economie.

2.5 Accent programma’s
Studenten hebben tegenwoordig niet alleen de mogelijkheid om zich te specialiseren met 
behulp van de keuzevakken. Het is ook mogelijk om zogenoemde accentprogramma’s te 
volgen. Dit zijn als het ware specialisaties binnen de masters Fiscale Economie en Fiscaal 
Recht.

Sinds 2008 is het mogelijk om het zogenoemde ‘Accent Indirecte Belastingen’ te vol-
gen. Dit biedt studenten de mogelijkheid om hun kennis van indirecte belastingen te 
verbreden en te verdiepen. Studenten volgen de ‘basisvakken’ van de beide opleidingen, 
maar dienen vervolgens verschillende specialistische vakken te kiezen, zoals Capita Selec-
ta Omzetbelasting, Indirecte Belastingen en Internationale Handel en European Value Ad-
ded Tax. Deze vakken worden aangeboden aan verschillende Nederlandse universiteiten. 
Het accent is daardoor een unieke samenwerking tussen Tilburg University, Maastricht 
University, De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Leiden.

Een specialisatie van recentere datum is het Accent Tax Assurance. Deze specialisatie 
speelt eveneens in op een belangrijke ontwikkeling in de fiscale wereld. Het is voor bedrij-
ven van cruciaal belang geworden om te laten zien dat ze hun fiscale posities onder con-
trole hebben. Dit vraagt om betere rapportages om zo de bestaande risico’s in te schatten 
en te beheersen. Studenten kunnen zich tijdens hun studie richten op deze problematiek 
door de vakken Tax Assurance I en Tax Assurance II te volgen als fiscale keuzevakken. In-
dien ze dan bovendien ook hun master thesis schrijven over dit onderwerp, hebben ze dit 
accentprogramma met succes afgerond.

3. Toekomst
3.1 Fiscaal onderwijs in de toekomst
Na 50 jaar fiscaal onderwijs moeten we ons gaan opmaken voor de volgende 50 jaar. Wat 
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zullen deze ons gaan brengen? In de toekomst kijken is natuurlijk gissen, maar het is wel 
mogelijk om een paar grove schetsen te maken. 

Een logisch startpunt is de al genoemde invloed van de techniek op de fiscaliteit. Als 
computers belastingadviezen kunnen gaan geven en rechterlijke uitspraken kunnen gaan 
voorbereiden, zal er ook iets met de opleidingen gaan gebeuren. Fiscalisten zullen ver-
moedelijk geen IT-specialisten worden, maar het zal wel steeds belangrijker worden om 
met dergelijke specialisten te communiceren over de fiscale wet- en regelgeving. Dit bete-
kent extra aandacht voor de ontwikkeling van de hiervoor vereiste vaardigheden. 

Verder zullen we er vooral ook voor moeten zorgen dat de studenten leren om kritisch te 
blijven nadenken over deze technologische revolutie in de belastingwereld. De techniek 
kan ons helpen, maar we moeten wel kunnen beoordelen wat de techniek precies voor 
ons beslist en of dat wel wenselijk is. Een volgende lijn is daarom de aandacht voor fiscale 
beslissingen en het nemen van verantwoording voor die beslissingen. De ethische kant 
van de fiscaliteit dus. We zijn beland in een wereld waarin niet alleen overheden verant-
woording moeten afleggen aan de samenleving. Ook van belastingplichtigen wordt vaker 
vereist dat ze - met behulp van hun adviseurs - moeten laten zien op welke manier ze bij-
dragen aan het financieren van het publieke belang. Het zal daarom belangrijk zijn om stu-
denten nog meer te helpen om hun morele kompas verder te ontwikkelen om deze moei-
lijke afwegingen op een verantwoorde wijze te kunnen maken. Het belastingstelsel vormt 
bovendien een belangrijke schakelfunctie voor allerlei processen (globalisering!) die onze 
samenleving veranderen. Dit zorgt ervoor dat de vraag naar afgestudeerde generalisten 
zal blijven bestaan. Daartegenover staat een tendens van specialisatie. Het is redelijker-
wijs te verwachten dat de samenleving ook behoefte heeft aan mensen met specialistische 
kennis. Er is namelijk geen enkele reden om aan te nemen dat de fiscale wetgeving minder 
complex zal worden in de komende 50 jaren. 

Al met al voorzien we dat de opleidingen zich in verschillende richtingen zullen ver-
takken. Dit zal voor een aanhoudende dynamiek zorgen en dat betekent dat het belangrijk 
zal zijn om steeds alert te blijven op de veranderingen die in de samenleving gaande 
zijn. Gelet op de stevige schouders van de huidige opleidingen zien we dat echter met              
vertrouwen tegemoet!
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Deel 3
50 jaar f iscaal vakgebied



Mr. dr. Sonja Dusarduijn en mr. dr. Mascha Hoogeveen

Het vijftigjarig bestaan van de 
draagkrachtgedachte in de 

inkomstenbelasting: 
omzien in verwondering 

1. Inleiding
Wie een willekeurige voorbijganger vraagt het jaar 1968 te kenschetsen, hoort in het ant-
woord waarschijnlijk geen verwijzing naar het ontstaan van het Fiscaal Instituut Tilburg 
(hierna: FIT).1 De fiscale vlam die door haar oprichters op 18 december van dat jaar werd 
ontstoken, is echter nog niet gedoofd. Ook het onderzoek naar uiteenlopende aspecten 
van onze inkomstenbelasting, het thema van deze bijdrage, is nog springlevend.

Het jaar 1968 luidt niet alleen het ontstaan in van het FIT, in dat jaar wordt ook Jan             
Modaal geboren. Het Centraal Planbureau voert deze denkbeeldige persoon ten tonele 
om de effecten van het financiële beleid op de inkomens zichtbaar te kunnen maken.2 
Deze fictieve mens heeft een niet werkende partner en twee kinderen van 6 en 11 jaar 
oud.3 Ook Jan Modaal is nog kerngezond. Terugkijkend op de afgelopen halve eeuw rijst de 
vraag in welke opzicht de belastingheffing over zijn inkomen zich heeft ontwikkeld. Bij een 
dergelijke terugblik moeten keuzes worden gemaakt; dat hebben ook wij gedaan. 

We starten met een schets van drie belangrijke fiscale ontwikkelingen die Jan en zijn 
kompanen in de afgelopen jaren hebben ondervonden. Daarbij rijst de vraag of de draag-
krachtgedachte, de bakermat van de inkomstenbelasting, voldoende zichtbaar is in deze 
ontwikkelingen. Voor dit omzien in verwondering vergelijken we de visies van drie Tilburg-

1. Deze voorbijganger associeert het jaar 1968 vermoedelijk met de moord op Martin Luther King en de Parijse 
studentenopstanden. Wellicht denkt een enkeling aan de eerste uitzending van de Fabeltjeskrant.
2. Het inkomen van Jan Modaal is het inkomen dat in een bepaald jaar het meest voorkomt. Dat is nadrukkelijk 
niet het gemiddelde inkomen. De gedachte dat Jan ook een Jannie kan zijn leeft nog niet in 1968.
3. De factoren die de koopkracht van dit huishouden van Jan beïnvloeden, zijn limitatief vastgesteld. Jan Modaal 
heeft bijvoorbeeld geen hypotheek, hij ontvangt evenmin toeslagen. Ook andere invloeden, zoals het ouder wor-
den van zijn kinderen en andere wijzigingen in zijn leven worden genegeerd. Een op de normpersoon van Jan 
Modaal gebouwd beeld van ‘de’ koopkracht is daarom betwijfelbaar.
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se hoogleraren op deze inkomensheffing: Brüll4, Van Dijck5 en Rijkers.6 Die vergelijking 
toont dat de beschouwingen van Brüll enerzijds en Van Dijck en Rijkers anderzijds sterk 
uiteenlopen. Dat is evenwel een argument om juist dit drietal een podium te geven. Op 
elk theoretisch argument past immers een tegenargument, dat is de kern van ieder weten-
schappelijk debat. Na deze drietal normatieve perspectieven op de inkomstenbelasting, 
ronden we met een kort slotwoord deze terugblik af. 

2. Jan Modaal ziet Abraham
In 1968 geniet Jan een bruto jaarinkomen van (omgerekend) € 5559.7 De kosten die ver-
band houden met de verwerving van dit inkomen kan Jan fiscaal in aftrek brengen. Voor 
de Jannen werkzaam in dienstbetrekking is deze aftrek, in beginsel, gegoten in de vorm 
van een forfait van 5% van hun arbeidsinkomsten. Die aftrek gold ook indien geen kosten 
werden gemaakt.8

De dan geldende Wet IB 1964 kent zeven tariefschijven, oplopend van 25% tot 71%.9 
De voor Jan geldende belastingvrije voet bedraagt ongeveer € 2900.10 Met zijn persoonlijke 
gezinsomstandigheden wordt nadrukkelijk rekening gehouden door een verhoging van 
deze voetvrijstelling met de kinderaftrek.11

Vijftig jaar later stijgt Jans bruto jaarinkomen tot € 37.500. Opmerkelijk is dat hij zijn 
kosten ten aanzien van het in box 1 belaste inkomen uit dienstbetrekking - volledig in strijd 
met het draagkrachtbeginsel - niet meer in aftrek kan brengen.12 Nog opmerkelijker is dat 

4. D. Brüll, Inkomens- of uitgavenbelasting? Ideeën over een drieledig belastingstelsel (oratie Katholieke Hogeschool 
Tilburg), Amsterdam: FED 1967 (hierna Brüll 1967). Een kniesoor zal stellen dat deze rede een jaar voor de 
geboorte van het FIT plaatsvond. De indrukwekkende visie van Brüll heeft evenwel tijdens de hele duur van zijn 
Tilburgse aanstelling doorgeklonken. Zie ook D. Brüll, De drieledigheid van ons belastingstelsel, (afscheidsrede 
Katholieke Hogeschool Tilburg) 1975 (hierna: Brüll 1975).
5. J.E.A.M. van Dijck, ‘Vermogenswinstbelasting. Openbaar afscheidscollege gegeven op 16 december 1988 aan 
de Katholieke Universiteit Brabant’, WFR 1988/1661 (hierna: Van Dijck 1988).
6. A.C. Rijkers, Een inkomensbegrip voor de 21e eeuw (afscheidsrede Tilburg University), Tilburg: Tilburg University 
2013.
7. Ook alle hierna genoemde bedragen zijn vermeld in euro’s.
8. Het forfait geldt om “tegemoet te komen aan moeilijkheden van bewijsrechtelijke aard.”, zie Kamerstukken II 
1962/1963, 5 380, nr. 19, p. 52. In 1968 kent het forfait zowel een ondergrens (€ 109), als een bovengrens (€454), 
zie art. 37, lid 2 Wet IB 1964. Er bestaat ook een mogelijkheid tot tegenbewijs. In de jaren erna sluipt een instru-
menteel element in dit forfait. Die toevoeging blijkt evenwel in strijd met het gelijkheidsbeginsel, zie HR 12 mei 
1991, ECLI:NL:HR:1999:AA2756, BNB 1999/271.
9. Het toptarief zal nog stijgen tot 72% en daalt daarna tot 60%. De Wet IB 1964 kent daarnaast bijzondere 
tarieven uiteenlopend van 10 tot 45%.
10. Voor gehuwde vrouwen en ongehuwde belastingplichtigen gelden lagere bedragen. Deze aanvankelijke drie-
deling groeit later uit tot vier groepen.
11. Deze stijgt met het aantal kinderen en is maximaal € 1725 bij zeven kinderen.
12. Deze fiscale mogelijkheid tot kostenaftrek is geschrapt met ingang van 1 januari 2001.
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diezelfde kosten wel onbelast vergoed mogen worden.13 Hoewel deze ongelijke behande-
ling van vergelijkbare gevallen een overtuigende rechtvaardiging vereist, kan het doorbre-
ken van de symmetrie volgens de Hoge Raad door de beugel.14 Het is te hopen voor onze 
Jan dat zijn werkgever hem een (onbelaste) onkostenvergoeding geeft.15 

In 2018 kent de inkomstenbelasting vier tariefschijven met een toptarief van 51,95%.16 
De belastingvrije voet, weerspiegeld in de algemene heffingskorting, is inkomensafhanke-
lijk geworden.17 Voor Jan bedraagt deze belastingvrije voet € 2265. In 2018 wordt met de 
aanwezigheid van zijn kinderen fiscaal nauwelijks nog rekening gehouden.18  

2.1 De schouders van Jan 
Niet alleen de bedragen in dit overzichtsplaatje zijn gewijzigd, een aantal grondvesten van 
de inkomstenbelasting is eveneens herzien. Hoewel zowel aan het begin als aan het einde 
van deze vijftigjarige periode de draagkracht van een belastingplichtige het uitgangspunt 
vormt van de bij hem geheven inkomstenbelasting, wordt die draagkracht - de sterkte van 
zijn schouders - op andere wijze gemeten. 

In 1968 wordt de draagkracht van Jan beoordeeld op het gemeenschappelijke niveau 
van gehuwde partners.19 Het inkomen van deze huwelijkspartners wordt bovendien admi-
nistratief volledig aan de man toegerekend, zoals blijkt uit art. 5, lid 1 Wet IB 1964: 

“Bestanddelen van het belastbare inkomen van een gehuwde vrouw worden aange-

merkt als bestanddelen van het belastbare inkomen van haar man, tenzij de echtge-

noten duurzaam gescheiden leven.” 

Deze benadering van draagkracht is inmiddels gekanteld: de Wet IB 2001 is grotendeels 

13. Dit onbelast laten is overigens terecht. Een vergoeding voor gemaakte kosten verhoogt de draagkracht niet.
14. HR 8 juli 2005, ECLI:NL:HR:2005:AQ7212, BNB 2005/310. Dat de rechter in zijn staatsrechtelijke verhouding 
tot de wetgever - zie de soms automatische verwijzing naar de wide margin of appreciation - de rechtvaardiging 
afdoende vindt, betekent niet maakt niet dat de wetgever uit zichzelf art. 1 GW zo nadrukkelijk mag schenden.
15. Hoewel de wetgever die optie aanvoert als een rechtvaardiging voor het gemaakte onderscheid, stelt Happé 
terecht dat het niet aan een werkgever is om de ontstane ongelijke behandeling op te lossen. Dat is een taak 
van de wetgever zelf. Vgl. R.H. Happé in zijn noot bij HR 8 juli 2005, ECLI:NL:HR:2005:AQ7212, BNB 2005/310.
16. Er is voor 2019 een tweeschijvenstelsel voorgesteld (36,93% en 49,5%). Deze wijziging leidt overigens tot 
een verhoging van het lage btw-tarief naar 9% en aftopping van de zelfstandigenaftrek en - versneld - de hypo-
theekrenteaftrek . Zie ‘Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord 2017-2021’, p. 35.
17. De inkomensafhankelijkheid van art. 8.10 Wet IB 2001 ondermijnt de grondslag van de belastingvrije voet, 
zie paragraaf 2.1.
18. Kindgebonden tegemoetkomingen zijn vrijwel verdwenen, alleen de inkomensafhankelijke combinatiekor-
ting van art. 8.14a Wet IB 2001 houdt (nog?) stand.
19. In 1968 bestaat dit huishouden uit huwelijkspartners, eventueel met minderjarige kinderen. Andere samenle-
vingsvormen worden fiscaal niet erkend, ze zijn in die tijd ook minder gebruikelijk.
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gestoeld op een individuele benadering van belastingplichtigen. Er is slechts een (afge-
bouwde) mogelijkheid voor het benutten van de heffingskorting voor de minst verdienen-
de partner, zie art. 8.9 Wet IB 2001.  

Inherent aan het draagkrachtbeginsel is dat een individu zoals Jan pas kan bijdragen 
aan de lasten van de samenleving nadat hij in zijn eigen levensbehoefte heeft kunnen 
voorzien. Een brug moet immers zijn eigen gewicht kunnen dragen voordat hij verder 
belast kan worden.20 Daarom moet eerst een gedeelte van het inkomen van Jan Modaal 
worden vrijgesteld. Gezien de onderliggende gedachte van deze voetvrijstelling dient het 
bestaansminimum onbelast te blijven. 

Het vrijstellen van dit minimale inkomen kan op twee manieren: door middel van een 
belastingvrije som (het eerste deel van het inkomen is dan fiscaal vrij) of het verlenen 
van een heffingskorting (korting op de te betalen belasting). Onder de Wet IB 1964 werd 
gebruik gemaakt van de belastingvrije som, die bij onvoldoende inkomen overigens kon 
worden overgeheveld naar de partner. Met ingang van 1 januari 2001 hanteert de wetgever 
de techniek van de heffingskorting. Het voordeel daarvan is volgens de wetgever dat het 
‘belastingvrije’ deel in euro’s voor iedereen gelijk is, terwijl de belastingvrije som voorheen 
aan de hogere inkomens meer voordeel gaf dan aan de lagere inkomens.21

Inmiddels is de heffingskorting echter zo laag dat met enig fatsoen niet meer van een 
bestaansminimum kan worden gesproken. In 2018 bedraagt de maximale heffingskorting 
€ 2265 (jaarbasis).22 Jan Modaal zou een knappe jongen zijn als hij van dat bedrag weet 
rond te komen. 

De sinds 2014 geldende inkomensafhankelijkheid van deze heffingskorting doorkruist 
haar bedoeling nog meer.23 Het verminderen van de algemene heffingskorting tot uitein-
delijk nihil voor inkomens boven de vierde schijf (€ 68.507; 2018), ontkent immers haar 
functie. Kennelijk is de veronderstelling dat mensen met een hoog inkomen niet eerst 
voor zichzelf hoeven te zorgen. Overigens ondervindt zelfs Jan Modaal de gevolgen van 

20. A.J. Cohen Stuart, Bijdrage tot de theorie der progressieve belasting, ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1889 
(hierna Stuart 1889), p. 39.
21. Het voordeel is overigens alleen hoger omdat het (resterende) inkomen van deze belastingplichtige ook 
tegen een hoger tarief wordt belast. Het is wellicht beter te spreken van een relatief voordeel. Zie J.M.H.F. Teu-
nissen, ‘Afschaffing overdraagbare heffingskorting kan toets aan mensenrechten niet doorstaan’, WFR 2010/674, 
paragraaf 3 (hierna: Teunissen 2010).
22. Dit maximale bedrag geldt bij een belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) van maximaal € 20.142 
(2018).
23. Vanaf het begin van de tweede tariefschijf (€ 20.142 in 2018) wordt de heffingskorting afgebouwd tot aan het 
einde van de derde tariefschijf (€ 68.507 in 2018). Deze afbouw vindt plaats met 4,683% van het deel van het 
inkomen dat het bedrag van de eerste schijf overstijgt, zie art. 8.10 Wet IB 2001.Deze inkomensafhankelijkheid 
vertroebelt niet alleen de transparantie van de tariefstructuur, het versterkt ook de hogere belastingdruk van 
eenverdienershuishoudens ten opzichte van huishoudens met tweeverdieners met een gelijk totaal inkomen.
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de dalende algemene heffingskorting.24

Heeft hij een niet-werkende partner, dan wordt hij bovendien vanaf 2009 - indirect - 
geconfronteerd met de afbouw van de heffingskorting voor de niet- of minstverdienende 
partner.25 Deze afbouw doet nog meer afbreuk aan de gedachte dat de heffingskorting 
moet voorzien in de primaire levensbehoefte. Wij zien niet in waarom partners maar één 
keer recht zouden moeten hebben de algemene heffingskorting. Het bevorderen van de 
arbeidsparticipatie kan niet als rechtvaardigingsgrond dienen.26 Immers, de algehele hef-
fingskorting is daar niet voor bedoeld, althans zou daar niet voor bedoeld moeten zijn.27 
Overigens worden eenverdieners, mede hierdoor, aanmerkelijk zwaarder belast dan twee-
verdieners.28 Een belangrijke reden is de individuele benadering van belastingplichtigen 
in combinatie met het progressieve tarief.29 In een reactie op Kamervragen daarover heeft 
de staatssecretaris aangegeven “dat dit kabinet, voor het eerst sinds jaren, maatregelen 
neemt die de (gemiddelde) belastingdruk van eenverdieners verlagen”, zoals de invoering 
van het tweeschijvenstelsel en het verhogen van de afbouwgrens in het kindgebonden 
budget en het verhogen van de zorgtoeslag voor paren. De maatregelen van het kabinet 
zorgen ervoor dat “eenverdieners er in doorsnee evenveel in koopkracht op vooruit gaan 
als tweeverdieners”.30 De kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners wordt echter niet 
kleiner, Het laatste woord hierover is dan ook nog niet gezegd.31

 

24. Bij het modale inkomen van € 37.500 bedraagt de algemene heffingskorting € 1453, Jan mist dus € 812. 
25. De heffingskorting wordt sinds 2001 uitbetaald aan de partner van Jan om partners van hoofdkostwinnaars 
te stimuleren om meer te gaan werken en ter bevordering van de economische zelfstandigheid en emancipatie. 
Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, p. 10 en 17.
26. Kamerstukken II 2007/2008, 31 205, nr. 3, p. 5 en 24.
27. De Hoge Raad acht de afbouw niet in strijd met verdragsrechten. Met de door de wetgever gehanteerde 
budgettaire, sociaaleconomische en emancipatoire redenen is zijn keuze “niet van elke redelijke grond ontbloot.” 
HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:429, BNB 2018/117, r.o. 2.5.3.
28. Zie ‘eenverdieners onder druk’, www.cpb.nl (publiek online).
29. Dat steeds meer mensen - al dan niet vrijwillig - alleenstaand zijn, is geen reden om mensen die wel samenle-
ven als twee losse individuen te benaderen. Zie de kritische beschouwing van N.C.G. Gubbels, Samenlevingsver-
banden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2010. Gubbels con-
stateert dat de roep om ‘individualisering’ vrijwel alleen in Den Haag is te horen (stelling 9). Dat een programma 
als ‘Boer zoekt vrouw’ wekelijks 5 miljoen kijkers trekt, onderschrijft dat in haar ogen (stelling 10).
30. Brief van 26 april 2018, 2018-0000062511, V-N 2018/27.4.
31. ‘SGP wil snel debat over eenverdiener’, www.rd.nl/vandaag/politiek/ (publiek online). Overigens zal de Mi-
nister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als gevolg van een aangenomen motie (Kamerstukken II 2017/2018, 
34 785, nr. 59, V-N 2017/59.16) in de begroting 2019 rapporteren over het verschil in belastingdruk tussen 
huishoudens.
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2.2 De eigen woning van Jan, zijn ‘plaats van vertoef’32

Als Jan in 1968 de gelukkige eigenaar is van een koopwoning, wordt de huurwaarde van dat 
pand tot zijn belastbare inkomen gerekend.33 De logica van het als inkomen beschouwen 
van het bezit van een door de eigenaar bewoond huis is echter twijfelachtig.34 Toch acht de 
wetgever de idee van belastbaarheid zo evident dat een uitdrukkelijk wettelijk voorschrift 
in 1968 ontbreekt, de in art. 24 Wet IB 1964 opgenomen bepaling voor vermogensinkom-
sten zou volstaan. Op grond van dat algemene wetsartikel moet Jan de huurwaarde van 
zijn woning, de huurprijs die hij bij verhuur van dat pand onder normale omstandigheden 
zou kunnen bedingen van een ander, als belastbaar inkomen opnemen in zijn aangifte.35 
Via de alsof-gedachte van deze verhuuranalogie belandt het bezit van een eigen woning in 
de inkomstenbelasting. Het bronnenstelsel dicteert vervolgens dat alleen het netto voor-
deel bij Jan in de heffing wordt betrokken. De kosten voor instandhouding van de eigen 
woning (alle door Jan gemaakte onderhoudskosten, de lasten voor zijn woning en de af-
schrijvingen) verminderen daarom zijn belastbare voordeel.36 Bovendien kan Jan de door 
hem betaalde financieringsrente voor deze woning ook in aftrek brengen. 

Bezit Jan in 2018 nog steeds een eigen woning, dan is het fiscale gezicht van zijn ver-
mogensbezit sterk gewijzigd. Het in 1971 geïntroduceerde eigenwoningforfait bedenkt 
dat het belastbare netto inkomen uit de eigen woning van Jan een bepaald percentage 
bedraagt van de waarde in het economische verkeer.37 Deze waarde wordt weerspiegeld 
in de WOZ-waarde van zijn woning. Dit uit doelmatigheid geboren forfait heeft een sal-
do-karakter waardoor het totaal van de daadwerkelijke onderhoudskosten, lasten en af-
schrijvingen niet langer in aftrek kan komen.  Alleen renten van schulden en kosten van 
geldleningen vallen buiten dit forfait en zijn voor Jan - in beginsel - afzonderlijk aftrekbaar.              
Dit aanvankelijk nog heldere eigenwoningregime is inmiddels uitgegroeid tot een water-

32. Volgens het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908) zijn de begrippen ‘verblijf ’, ‘plaats 
van vertoef ’ en ‘woning’ synoniem aan elkaar.
33. Het hebben van een eigen woning is in die tijd nog niet vanzelfsprekend. Het percentage eigenwoningbezit 
in Nederland is in 1968 een krappe 30%, in 2018 is dat aandeel gegroeid tot bijna 70%. De gemiddelde waarde 
van een koopwoning bedraagt in 1968 circa € 30.000, in 2018 stijgt deze waarde tot ruim € 288.000 (cijfers: CBS 
en Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft).
34. De Commissie Van Lawick concludeert na uitgebreid onderzoek in 1969 dat “de eigen woning voor de in-
komstenbelasting niet als een bron van inkomen moet worden beschouwd.” Kamerstukken II 1969/1970, 10 790, 
Bijlage II nr. 5, p. 25. Toch blijft de wetgever tot op heden vasthouden aan de idee dat het bezit van een eigen 
woning een bron van inkomen zou zijn.
35. HR 10 oktober 1956, ECLI:NL:HR:1956:AY2144, BNB 1956/309. Deze huurprijs moet worden gevonden door 
een vergelijking met huren van gelijksoortige panden.
36. De aftrek van deze kosten wordt vanaf 1971 opgeslokt door het door Grapperhaus in 1971 geïntroduceerde 
eigenwoningforfait. 
37. Tot 2001 opgenomen in art. 42a lid 1, ond. a. Wet IB 1964, inmiddels te vinden in art. 3.112 Wet IB 2001.
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hoofd.38 De huidige regeling bevat maar liefst 21 verschillende wetsartikelen met soms 
onderling botsende bepalingen inzake onder meer de Hillenaftrek, het maximale tarief 
voor renteaftrek, de eigenwoningreserve en de aflossingsvereisten.39 Ieder eigen huisje 
draagt dit kruisje.

2.3 Vijftig jaar inkomen uit sparen en beleggen  
Ook de heffing over de door Jan Modaal genoten vermogensinkomsten heeft een ander 
gezicht gekregen. In 1968 worden deze inkomsten omschreven als: 

“(…) alle niet als winst uit onderneming, als winst uit aanmerkelijk belang of als in-

komsten uit arbeid aan te merken voordelen die worden getrokken uit onroerende en 

roerende zaken en uit rechten die niet op zaken betrekking hebben.”40

De woorden ‘getrokken uit’ tonen de gedachte van de bronnentheorie, ze impliceren dat 
alleen voordelen worden belast die opkomen uit de bron terwijl deze bron als zodanig 
in stand blijft. Een waardemutatie van de bron kwalificeert fiscaal niet als inkomen.41 Dit 
objectieve stelsel voor vermogensinkomsten kan relatief eenvoudig worden ontlopen, ver-
mogensgroeifondsen zijn in de vorige eeuw daarom populair. Deze fondsen keren geen 
(belast) inkomen uit, hun rendement bestaat volledig uit (onbelaste) koerswinst. Indien 
deze beleggingen worden gefinancierd, is de financieringsrente vaak fiscaal aftrekbaar.42 
Het objectieve stelsel lokt ook pogingen uit om een belaste inkomenstransactie te trans-
formeren in een onbelaste vermogenstransactie. Constructies met blooteigendom en 
vruchtgebruik komen dan ook veelvuldig voor, deze dienen uitsluitend fiscale doelein-
den.43 

38. Het forfait is gegrond in de gedachte dat de eigenaar-zelfbewoner twee gezichten heeft: enerzijds is hij een 
belegger/verhuurder, anderzijds wordt hij ook gezien als de consument van een duurzaam gebruiksgoed. Dit 
wikken en wegen leidt tot de conclusie dat het uiteindelijke forfait - de voor het bestedingsaspect te corrigeren 
huurwaarde verminderd met de kosten - niet het volle netto huurrendement zou mogen belasten. Dit uitgangs-
punt is inmiddels vervuild door politieke bijbedoelingen. Zie verder S.M.H. Dusarduijn, De rechtsfictie in de 
inkomstenbelasting. De fiscale kleur van het alof (diss. Tilburg), Enschede: Gildeprint 2015 (hierna: Dusarduijn 
2015), p. 189-221.
39. Telling gebaseerd op huidige tekst van de Wet IB 2001 (incl. art. 2.10, lid 2 en art. 3.19 Wet IB 2001). De 16 
overgangsbepalingen zijn buiten de telling gelaten (uit hoofdstuk 10bis, OFM 2017 en IW 2001). 
40. Art. 24, lid 1 Wet IB 1964.
41. Er bestaan evenwel diverse, vaak moeizaam leesbare aanvullingen, vgl. artt. 25, art. 25a en art. 29a Wet IB 
1964.
42. Art. 14, lid 5 Wet VB 1964 vergroot de ontwijkmogelijkheden. Deze maatregel beperkt de gezamenlijke druk 
van inkomsten- en vermogensbelasting tot maximaal 80% (vanaf 1994 68%) van het belastbare inkomen. Deze 
anticumulatieregeling berust op de gedachte dat belastingbetaling zoveel mogelijk uit het inkomen bestreden 
moet kunnen worden. Met de komst van box 3 is deze gedachte gestorven.
43. Zie voor een uitgebreide schets van deze materie I.J.F.A. van Vijfeijken, Vruchtgebruik van privévermogen in de 
inkomstenbelasting (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 1992. 
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In deze periode is fiscaal fatsoen zeldzaam, belasting betalen is voor de dommen.44 Van 
Dijck beschouwt de belastingadviseur als een belangrijke pijler van dit verziekte systeem. 
Hij spreekt over: 

“(…) de belastingconsulentenwereld, die - in voortdurend onrust - op zoek is naar   

maatschappelijk onnuttige constructies, waarin men ervoor zorgt dat een normale, 

belastbare, vrucht niet ontstaat maar een voordeel in de vorm van een onbelaste 

vermogenswinst naar voren komt.”45    

De Hoge Raad biedt de wetgever soms de helpende hand en wijst onder meer de zoge-
noemde huur- en inkomstenanalogie-arresten.46 Maar het is duidelijk dat het ingrijpen 
door de Hoge Raad begrensd is, rechtsstatelijk gezien is het de taak van de wetgever 
zelf om in te grijpen indien de letter van de wetgeving niet langer haar onderliggende 
gedachten weerspiegelt. Een veelvoud aan wettelijke reparaties volgt met technische en 
zeer gedetailleerde regelgeving tot gevolg die bovendien overkill bevat.47 De kluwen van 
reparaties leidt evenwel niet tot het gewenste succes.48

In een poging het tij van deze massale belastingontwijking te keren, hanteert de wetge-
ving vanaf 1 januari 2001 een gestapelde rechtsfictie voor het indirect belasten van vermo-
gensinkomsten: de vermogensrendementsheffing.49 In 2018 wordt Jan voor zijn vermo-
gen in box 3 belast op grond van een gefingeerd rendement dat wordt afgemeten aan de 
omvang van zijn vermogen.50 Op deze wijze zou volgens de wetgever meer recht worden 
gedaan aan de draagkrachtgedachte.51 Die veronderstelling is evenwel onjuist: potentiële 
draagkracht is nu eenmaal geen reële draagkracht.52  

44. F. de Kam, Betalen is voor de dommen. Over de miljardenmazen in ons belastingstelsel, Amsterdam: Uitgeverij 
Bert Bakker, 1977.
45. Van Dijck 1988, par 4. Concluderend stelt hij: “Belastingconsulenten zijn fiscale vruchtafdrijvers met als 
opdracht: Hoe transformeer ik een fiscale vrucht in een onbelaste vermogenswinst?”
46. Zie o.a. HR 28 juni 1978, ECLI:NL:PHR:1978:AX2922, BNB 1978/253 en HR 19 september 1979, ECLI:N-
L:HR:1979:AX0224, BNB 1980/99
47. Zo belast art. 25b Wet IB 1964 de vruchtgebruiker op grond van het objectieve stelsel en de blote eigenaar 
op grond van het empirische inkomensbegrip. Zie de kritiek van I.J.F.A. van Vijfeijken, ‘Reparatiewetgeving: blote 
eigendom van zaken’, WFR 1993/1189. 
48. Die constatering geldt ook op detailniveau. Zo wordt in HR 24 januari 1996, ECLI:NL:PHR:1996:AA1820, BNB 
1996/138 geoordeeld dat het niet mogelijk is de wettekst zodanig uit te leggen dat een ex-warrantlening onder de 
werking van art. 25a Wet IB 1946 valt, ook al blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de wetgever dit wel heeft gewild.
49. Art. 5.2 Wet IB 2001. Voor een analyse van het gebruik van rechtsficties, zie Dusarduijn 2015.
50. We hebben verondersteld dat het vermogen van Jan Modaal het heffingvrij vermogen overstijgt.
51. Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, p. 112.
52. Zie onder meer Rijkers 2013, p. 37-39.
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De poging om met het schijvensysteem en een periodieke herijking van haar getalsmatige 
bouwstenen het fictieve rendement meer in overeenstemming te brengen met de werke-
lijkheid is tevergeefs. In de wereld van box 3 wordt Jan nog steeds belast over inkomen 
dat niet is genoten of hij wordt juist niet belast over inkomen dat wel gerealiseerd is. Dat 
is nauwelijks uit te leggen aan belastingplichtigen, de maatschappelijke verontwaardiging 
over deze vermogensrendementsheffing is dan ook begrijpelijk.53 Het naast elkaar bestaan 
van een stelsel dat werkelijke inkomsten belast op het moment dat het voordeel de porte-
monnee bereikt (box 1 en box 2) en fictieve inkomsten vastgesteld op basis van een peil-
datum (box 3) is bovendien vragen om problemen. De getroffen anti-misbruikwetgeving 
is bovendien complex.54 De geschiedenis lijkt zich te herhalen. 

2.4 Een halve eeuw aanmerkelijkbelangregelingen 
Binnen de aanmerkelijkbelangregeling maakt de wetgever betere keuzes. In 1997 vindt 
subjectivering van deze regeling plaats. Het misbruikgevoelige tariefsverschil tussen de 
heffing over dividenden (progressief tarief) en de winst bij vervreemding van het belang 
(belast tegen 20%) verdwijnt.55 Een smet op deze subjectivering is dat alleen bij een ver-
vreemding rekening mag worden gehouden met de verkrijgingsprijs. Van dit objectieve 
element heeft de wetgever geen afscheid willen nemen.56 Het belasten van bijvoorbeeld 
meegekocht dividend past echter niet in een subjectief stelsel en evenmin binnen het 
gegeven dat de wetgever de aanmerkelijkbelanghouder en de ondernemer in toenemende 
mate gelijk wil behandelen.57

2.5 Overige ontwikkelingen in de fiscale wereld van Jan
Maar niet alleen de wetgeving wijzigde in deze halve eeuw. In de periode 1968-2018 toont 
ook de jurisprudentie de veranderende tijden.58 Met een voorbijgaan aan de details lijkt 

53. De bezwaren tegen box 3 zijn aangemerkt als massaal bezwaar. Besluit Staatssecretaris van Financiën, 26 
juni 2015, nr. BLKB2015/903M, Stcrt. 2015, 18400 (2015 en 2016) en Brief Staatssecretaris van Financiën van 7 
juli 2018, nr. 2018-12775, Stcrt. 2018, 39781 (2017).
54. Vgl. art. 2.14 lid 3 Wet IB 2001: deze anti-boxhoppen maatregel kan zelfs leiden tot dubbele heffing. Ook de 
terbeschikkingstellingsregeling is geen parel van eenvoud.
55. Dit verschil is weliswaar vanuit het objectieve stelsel verklaarbaar maar desalniettemin onbegrijpelijk. Met het 
opheffen van dit verschil is een einde gekomen aan de stroom aan kasgeld- en holdingarresten.
56. Kamerstukken II 1995/1996, 24 671, nr. 3 p. 12.
57. M.J. Hoogeveen, ‘Onbelast uitkeren van dividend in geval van overlijden: Werking van art. 4.12a Wet IB 2001’, 
PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, 2015/3, paragraaf 2. Zie over de objectieve elementen in het subjectieve 
systeem uitgebreider I.J.F.A. van Vijfeijken, ‘Art. 4.12a Wet IB 2001: verdere subjectivering gewenst’, in: S.M.H. 
Dusarduijn, J.L.M. Gribnau & F.J. Elsweier (red.), Van der Geld Bundel, Tilburg: Tilburg University: 2016. Zie ook
A.C. Rijkers en J.E.A.M. van Dijck, De aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 1964 en de Wet IB 2001, Deventer: 
FED 2000 (7e druk), p. 44-46.
58. “The Times They Are A-Changin” zingt Bob Dylan al in 1964.
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de fiscale rechtspraak in de eerste helft van deze vijftig jaar grotendeels gericht op de 
bestrijding van belastingontwijkend gedrag. Naast rechtspraak over constructies zoals   
pseudo-bloot-eigendom en polisbelening,59 is ook de kleurrijke kasgeldjurisprudentie een 
duidelijk voorbeeld.60 

In de tweede helft van deze periode wijzigt de blikrichting. Het is nu vaak de belas-
tingplichtige die de kwaliteit van de fiscale wetgeving aan de orde stelt met een beroep op 
haar strijdigheid met grondrechten zoals het gelijkheidsbeginsel en het eigendomsrecht.61 

Bovendien groeit, ook buiten de wereld van de rechtspraak, de aandacht voor het     
ethische aspect van belastingen.62 Het fiscale fatsoen lijkt terug te keren,63 al lijkt de groei-
ende invloed van het fiscale geweten bij sommigen vooralsnog gericht op ‘de ander’ zoals 
multinationals.64

Ook de maatschappelijke belangstelling voor de principes die ten grondslag liggen aan 
belastingheffing groeit. Voor een inkomstenbelasting is de draagkrachtgedachte onmis-
kenbaar een van die fundamenten.

3. De wortels van de inkomstenbelasting bekeken
Het samen-leven vereist dat de bewoners van die samenleving zich gedragen als een goed 
lid van de gemeenschap.65 Dat geldt ook in fiscaal opzicht: wie deel uitmaakt van een sa-
menleving, moet zijn steentje bijdragen aan de kosten daarvan.66 De wijze van verdeling 
van die fiscale lasten is een van de gewichtigste problemen voor de belastingwetenschap. 
Met Adam Smith hanteren velen de visie dat alle onderdanen van een staat aan deze las-

59. Doorgaans via herkwalificatie. Zie bijvoorbeeld HR 23 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:AA2957, BNB 
1993/75 en HR 4 februari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AW7765, BNB 1987/160.
60. Vgl. HR 11 juli 1990: ECLI:NL:HR:1990:ZC4345, BNB 1990/290, ECLI:NL:HR:1990:BH7480, BNB 1990/291, 
ECLI:NL:HR:1990:ZC4347, BNB 1990/292 en ECLI:NL:HR:1990:ZC4348, BNB 1990/293.
61. We verwijzen kortheidshalve naar de opsomming van Meussen in G.T.K. Meussen, ‘Fiscale machteloosheid’, 
in:  S.M.H. Dusarduijn, J.L.M. Gribnau & F.J. Elsweier (red.), Van der Geld Bundel, Tilburg: Tilburg University: 
2016
62. J.L.M. Gribnau, Belastingen als moreel fenomeen. Vertrouwen en legitimiteit in de praktijk, Den Haag: Boom 
fiscale uitgevers 2013. Nu dit fenomeen verder reikt dan de inkomstenbelasting en onze schrijfruimte, bespreken 
we dit aspect verder niet.
63. Zie ook het ‘pleidooi voor fiscaal fatsoen’ van Christiaan Vos in de Volkskrant van 9 april 2016, www.volks-
krant.nl.
64. Zie de scherpe woorden van L.G.M. Stevens, ‘Fiscale ethiek voor iedereen’, WFR 2015/60.
65. J.L.M. Gribnau, ‘Fiscale ethiek, een verkenning’, in: J.L.M. Gribnau (red.), Belastingrecht en ethiek in debat, 
Deventer: Kluwer/FED 1999, p. 78.
66. Happé duidt dit als “de grondplicht van iedere burger om zijn fiscale fair share bij te dragen.” R.H. Happé, 
’Belastingethiek: een kwestie van fair share’, in: R.H. Happé en J.L.M. Gribnau, Belastingen en ethiek. Preadviezen 
en bespreking preadviezen (Geschriften van de VvBW, nr. 243), Deventer: Kluwer 2011, p. 43.
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ten dienen bij te dragen “in proportion to their respective abilities.”67 In lijn met de abilty 
to pay taxes, dient deze draagkracht het aandeel van Jan Modaal in de totale belastingdruk 
te bepalen. Als maatstaven voor deze draagkracht gelden het inkomen, het vermogen, de 
consumptie of een combinatie van deze elementen.68 Een heffing over inkomen kan in 
de ogen van velen evenwel niet ontbreken in een draagkrachtstelsel.69 Het draagkracht-
beginsel was en is dan ook de grondslag van onze inkomstenbelasting; daarover is de 
parlementaire geschiedenis helder.70 

Economen verwoorden deze draagkrachtgedachte regelmatig als de leer van het even-
redig genotsoffer.71 Deze leer houdt echter geen rekening met persoonlijke omstandighe-
den, hoewel deze de draagkracht van individuen als Jan wel beïnvloeden.72 Draagkracht 
is immers het resultaat van een groot aantal factoren van uiteenlopende aard die niet 
allemaal meetbaar zijn.73 Het begrip ‘draagkracht’ heeft daardoor een vage, naar alle kan-
ten te interpreteren inhoud.74 Van den Bergh vraagt zich daarom af aan welke emotionele 
behoefte “de draagkrachtillusie” voldoet waardoor zij in staat is gebleken haar bestaan 
“eindeloos te rekken.”75 Het meest juiste antwoord op die vraag luidt volgens ons: het 
draagkrachtbeginsel leeft in het rechtsbewustzijn van mensen.76 De perceptie van recht-
vaardigheid is van belang voor het aanvaarden van een belastingstelsel door burgers zoals 
Jan Modaal. Indien deze perceptie ontbreekt, verliest het stelsel zijn legitimiteit.77

Hoewel zowel Brüll aan de ene kant als Van Dijck en Rijkers aan de andere kant er-
kennen dat de draagkrachtgedachte lastig te vertalen is in concrete wettelijke bepalingen, 
onderschrijven ze alle drie de waarde van dit fundamentele verdelingsbeginsel. In hun 

67. A. Smith, An inquiry into the nature and causes of the Wealth of nations, Londen 1776, Boek V, Hoofdstuk II, 
par. II, maxim I.
68. A.C. Rijkers en I.J.F.A. van Vijfeijken, ‘Fiscaliteit en vermogensvorming in een inkomensbelasting’, bijlage 
bij Studiecommissie belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing, Een visie op het belastingstelsel, ’s-Gravenhage: 
Ministerie van Financiën 2010, p. 253. Uit zijn latere afscheidsrede blijkt dat Rijkers op het terrein van de draag-
kracht een inkomensheffing superieur acht, zie Rijkers 2013.
69. Brüll ziet dat anders, zie par. 4.
70. Kamerstukken II 1958/1959, 5 380, nr. 3, p. 17 (Wet IB 1964) en Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3,
p. 4 (Wet IB 2001).
71. Stuart 1889. Brüll heeft kritiek op deze terminologie. Van “nut” is volgens hem geen sprake: overheidsuitga-
ven zijn in beginsel voor eenieder van gelijke betekenis, los van het werkelijk gebruik. Vgl. Brüll 1975, p. 3-4. Dijk-
stra ziet dat overigens anders, zie C.M. Dijkstra, ‘De plicht om géén belasting te betalen. Gewetensbezwaarden 
en fair share’, WFR 2018/130.
72. Vgl. S. van den Bergh, ‘Het draagkrachtbeginsel’, WFR 1962/737 (hierna: Van den Bergh 1962).
73. A.C. Rijkers, ‘Een proportioneel inkomstenbelastingtarief in de 21e eeuw’, FED 2001/229.
74. Brüll 1975, p. 3.
75. Van den Bergh 1962.
76. Rijkers 2013, p. 41. Deze inkleuring verwijst naar de sociale betekenis van de draagkrachtgedachte.
77. J.L.M. Gribnau, Bijdragen aan een rechtvaardige belastingheffing, Amersfoort: SDU 2007, p. 60.
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uitwerking van deze autonome norm worden evenwel fundamentele verschillen zichtbaar: 
waar Brüll kiest voor een andere draagkrachtmaatstaf dan het inkomen, richten Van Dijck 
en Rijkers zich op de verbetering van het inkomensbegrip.

 
4. De bril van Brüll
Met zijn oratie introduceert Brüll een antroposofische kijk in de wereld van de fiscaliteit.78 
In lijn met deze filosofie onderscheidt hij drie levenssferen: het geestesleven, het rechtsle-
ven en het economische leven.79 Belastingheffing is voor Brüll duidelijk een zaak van het 
recht, haar ordeningsprincipe is derhalve de gelijkheid.80 Een heffing naar draagkracht past 
in dat beeld.

Maar, stelt Brüll, de inkomstenbelasting is uitgegroeid tot een onhanteerbare kluwen 
van elkaar kruisende bedoelingen. Van deze heffing wordt immers tegelijkertijd een even-
redig genotsoffer verwacht (draagkrachtbeginsel), een ingreep in inkomensverhoudingen 
(bevoorrechte verkrijging), het vermijden van oproer van belastingbetalers (beginsel van 
de minste pijn), ze dient als instrument voor economische politiek (welvaartsbeginsel) 
en ze moet het profijtbeginsel realiseren. Brüll concludeert dat schapen met vijf poten 
niet alleen zeldzaam zijn, maar bovenal onbruikbaar. De inkomstenbelasting heeft zichzelf 
onmogelijk gemaakt: ze is ongelofelijk gecompliceerd, eist hoge uitvoeringskosten, leidt 
tot afwenteling en veroorzaakt een inbreuk op het privéleven: “Laten wij het gedrocht dan 
slachten, wie weet zijn de onderdelen verteerbaar.”81 

In zijn zoektocht naar verteerbare onderdelen constateert Brüll dat de inkomstenbe-
lasting gebaseerd is op een verouderd 19e-eeuws individualisme. Na betaling van inkom-
stenbelasting kan immers iedere belastingplichtige de rest van zijn inkomen besteden 
zoals hij wil. Daartegenover stelt Brüll een maatschappijvisie waarin produceren als een 
sociale daad geldt; consumeren, het beslag leggen op een deel van de maatschappelijke 
koek, beschouwt hij als een asociale daad.82 Een bestedingsbelasting sluit beter aan bij 

78. Zichtbaar in de term ‘drieledigheid’ (titel oratie, Brüll 1967) en de term ‘driegeleding’ (titel afscheidsrede 
Brüll 1975).
79. Antroposofie wortelt in de leer van Rudolf Steiner (1861-1925). Ook de Triodosbank, mede opgericht door 
Brüll, wortelt in deze filosofie. Zie ook D. Brüll, De sociale impuls van de antroposofie, Zeist: Uitgeverij Christofoor 
1985.
80. Brüll 1975, p. 3
81. Brüll 1967, p. 11.
82. Hofstra acht het veronderstelde asociale karakter van consumptie onjuist. Hij stelt dat het op peil houden 
van de consumptie van belang is voor de economie. Zie H. Smit, ‘Heeft de inkomstenbelasting zichzelf over-
leefd’ (debat D. Brüll en H.J. Hofstra), WFR 1968/616 (hierna: Smit 1968). Daarentegen concludeert hij met Van 
Dijck dat een verteringsbelasting geen haalbaar alternatief is, omdat zij de bezwaren van een inkomstenbelasting 
met die van een vermogenswinstbelasting zou cumuleren. H.J. Hofstra, ‘Is een verteringsbelasting mogelijk?’, 
WFR 1969/493 (hierna: Hofstra 1969).
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dit beeld dan een inkomstenbelasting. Een ideaal stelsel bestaat volgens Brüll dan ook uit 
drie elementen: 

Een uitgavenbelasting naar draagkracht. Met de opbrengst waarvan de staat zijn 
rechtstaak kan vervullen.
Een buitenkansbelasting ten aanzien van rent.83 Met de opbrengst kan het cultu-
rele leven, inclusief het onderwijs, worden gefinancierd.
Profijtheffingen als vergoeding voor de economische prestaties van de overheid.84

Met Brülls uitgavenbelasting, de hoofdmoot van zijn stelsel, bepleit hij een terugkeer naar 
het recht en haar ordeningsprincipe, de gelijkheid. Een uitgavenbelasting treft immers be-
stedingen in gelijke mate, ongeacht of deze bestedingen uit inkomen, uit vermogen of uit 
vermogenswinsten worden gefinancierd. Het probleem van afwenteling - inherent aan een 
inkomstenbelasting - wordt bovendien voorkomen. Brülls schets van een op draagkracht 
gebouwde uitgavenbelasting laat de eerste levensbehoeften vrij en belast de overige goe-
deren, omschreven naar objectieve kenmerken, naar verschillende tarieven. Brüll erkent 
overigens dat de indeling in tariefklassen arbitrair is, maar hij acht de bezwaren tegen 
hoge tarieven niet onoverkomelijk.85

Het ‘buiten-de-box-denken’ van Brüll toont echter ook een aantal rafels. Zo lijken uitga-
ven te zeer een randverschijnsel om daar een dekkende belastingstructuur op te kunnen 
baseren.86 Dat in latere jaren verder wordt nagedacht over de implicaties van een verschui-
ving van inkomstensheffing naar een uitgavenheffing87 geeft evenwel aan dat de kritische 
Brüll een gevoelige snaar heeft geraakt.

Een andere gevoeligheid betreft de door Brüll gesignaleerde aantasting van de privacy 
door inkomensheffingen. Zijn kritiek omvat ook de door Rijkers bepleite heffing geba-
seerd op het inkomensconcept van Schanz. Een dergelijke heffing acht Brüll door haar 
inquisitoir karakter onaanvaardbaar, ze ontneemt aan burgers het laatste stukje privacy.88 

83. Brüll definieert een “rent” anders dan gebruikelijk “onder economen”. Als rent ziet hij alle toevalsbaten (wind-
falls) en surplusbaten (het deel van de bate die een normale arbeids-, kapitaals- of risicobeloning overstijgt).
84. Brüll 1967, p. 17. Nauw aansluitend bij de eerder omschreven levenssferen Zijn visie omvat ook de uitga-
venkant. 
85.  Vgl. Smit 1968.
86. Vgl. Hofstra’s weerwoord in Smit 1968, Hofstra 1969 en de kritiek van Schendstok over de “te globale schets 
van het luchtkasteel”, zie L. Lancee, ‘Inkomens- of uitgavenbelasting?’, WFR 1968/681; Vgl. ook J.H. Christiaanse, 
Eerherstel voor de inkomstenbelasting, Gorinchem: Noorduijn en Zoon 1969, p.12-29. Ook hoge wetenschappelijke 
bomen vangen kennelijk veel wind.
87. Zie o.m. het rapport van de commissie Dijkhuizen uit 2013 en de (van Brüll afwijkende visie) van L. Wijtvliet, 
The Tax Tectonics: Well-being and Wealth Inequality in Relation to a Shift in the Tax Mix from Direct to Indirect Taxes, 
(diss. Tilburg), Tilburg: CenterData 2018.
88. Brüll 1967, p. 11-12
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Brüll voorspelt bovendien dat de voortschrijdende inbreuk van belastingheffing op het pri-
véleven zal leiden tot gewenning.89 Die voorspelling lijkt juist. In 2018 is het evenwel niet 
Jan Modaal zelf die van zijn inkomsten en uitgaven boek moet houden, veel data uit zijn 
privéleven worden al - soms zonder zijn medeweten - bijgehouden. 

5. Het denken van Van Dijck
Ruim twintig jaar na het betoog van Brüll concludeert ook Van Dijck dat de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 ernstige tekortkomingen heeft. Voor Van Dijck zijn evenwel reële 
alternatieven voor een inkomstenbelasting niet beschikbaar.90 Er is volgens deze denker 
geen andere uitweg mogelijk dan het verrichten van herstelwerkzaamheden. Als meest 
ernstige tekortkoming van de inkomstenbelasting beschouwt Van Dijck het onbelast la-
ten van privévermogenswinsten: een inkomstenbelasting zonder complement met een 
vermogenswinstbelasting schiet volgens hem tekort in de opdracht de draagkracht van 
belastingplichtigen “in de greep te krijgen.”91

Uit die visie vloeit de vraag voort of de bezwaren om geen (partiële) vermogenswinst-
belasting te hanteren wel sterk genoeg zijn. Het volledig onbelast laten van vermogens-
winsten op grond van praktische redenen is in ieder geval geen krachtig argument, daar-
voor zijn de individuele verschillen in draagkracht te groot.92 Naast de verstoring tussen 
de individuele belastingplichtigen noemt hij nog de - vrij vertaald - Pavlov reactie van een 
inspecteur om een vermogenswinst vanuit de onderbuik steeds in de heffing te willen 
betrekken en brengt hij de hiervoor al genoemde vruchtafdrijvende adviseur ten tonele. 
Van Dijck betoogt dat het onbelast laten van privévermogenswinsten slecht is voor het 
leefklimaat en dat het beter toeven is in de winstsfeer waarin:

“(…) een paradijselijke rust [heerst] van fatsoenlijke mensen onder elkaar, zulks in 

89. Brüll 1967, p. 23, voetnoot 22.
90. Van Dijck 1988, par. 1. Hij merkt dit eerder op, zie J.E.A.M. van Dijck, ‘Vernieuwingen in de inkomstenbelas-
ting. (Voordracht uitgesproken op 17 februari 1978 te Tilburg ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
postdoctorale opleiding voor belastingkundigen)’, WFR 1978/270. Ook uit zijn Diesrede, Is een verteringsbelasting 
mogelijk? (oratie Tilburg) blijkt dat een verteringsbelasting voor Van Dijck geen optie is. Ontleend aan Hofstra 
1969.
91. Van Dijck 1988, par. 1.
92. Niet minder principieel is zijn betoog dat uitvoeringsproblemen geen afdoende argument zijn voor het al 
dan niet belasten van voordelen indien onduidelijk is waarop de keuze voor (on)belastbaarheid is gebaseerd. Dat 
betoog is nog steeds valide. De doorschuifregelingen in de aanmerkelijkbelangsfeer leiden tot veel problemen 
in de uitvoering. Dat is echter geen reden voor de wetgever om de inbreuk op de vermogenswinstbelasting in 
box 2 - en de vrijstelling in de SW 1956 - achterwege te laten. Binnen een draagkrachtheffing past het niet om de 
draagkracht van het ene subject over te hevelen naar het andere subject. Zie uitgebreid M.J. Hoogeveen, Kwaliteit 
van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving, (diss. Tilburg), Den Haag: SDU 2011, par. 10.2.6.
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tegenstelling tot de privésfeer waar een catch-as catch-can-mentaliteit bestaat, die 

tot geen enkele ingetogenheid maant in het gebruik van de toe te passen kunstgre-

pen.”93

Het huidige boxensysteem en dan met name box 3 is hem dan ook een doorn in het oog. 
Hij moppert na de presentatie van het wetsvoorstel:

“Het zou mogelijk geweest zijn dat het ministerie (…) zijn energie gestopt had in 

een fatsoenlijke vermogenswinstbelasting in plaats van in alle mogelijke fietsband-

reparaties met als absoluut dieptepunt de Wet tijdelijke genotsrechten. Een vermo-

genswinstbelasting had de manco’s van het objectieve systeem adequaat kunnen 

opvangen.”94 

In niet mis te verstane woorden spreekt hij in 2002 nogmaals zijn ongenoegen uit:

“Het is een niet goed overwogen en niet-doordachte, opportunistische, inbreuk op 

het totaalinkomen als uitgangspunt van een inkomensbelasting, met te veel oog 

voor de grote vermogensbezitter en daardoor [onnodig] een asociale uitwerking naar 

de kleine inkomenstrekker. Robuust ten voordele van de grote inkomenstrekkers en 

robuust ten nadele van de kleine inkomenstrekkers.”95

Zijn artikelen lezende roept het bij ons wel verwondering op dat Van Dijck het op zich niet 
verontrustend acht dat erfenissen, schenkingen en loterijprijzen tot het inkomen behoren:  
“Als men dit niet wil, is het uiteraard mogelijk uitzonderingen in de wet op te nemen.”96 
Dergelijke uitzonderingen stroken echter niet met het draagkrachtbeginsel. De herkomst 
van de beschikbare middelen is voor het bepalen van de draagkracht immers irrelevant. 
De reikwijdte van de door Van Dijck bejubelde vermogenswinstbelasting vereist dus nog 
een verder nadenken.

6. De kijk van Rijkers97

Haaks op de visie van zijn voorganger Brüll stelt Rijkers dat de inkomstenbelasting een 
geweldige uitvinding is.98 De alom erkende draagkrachtnorm dient zich volgens Rijkers nu 

93. Van Dijck 1988, par. 4.
94. J.E.A.M. van Dijck, ‘Vermogensrendementsheffing’, WFR 1999/705.
95. J.E.A.M. van Dijck, ‘Waarom boxen?’, WFR 2002/1701.
96. Van Dijck 1988, par. 6.
97. Een eerdere, meer poëtische aanduiding van deze paragraaf luidde: ‘de kijkers van Rijkers.’ Omdat weten-
schap en poëzie niet altijd goed mengen, is uiteindelijk gekozen voor deze, meer neutrale verwoording.
98. Interview met A.C. Rijkers, Het Register 2013, nr. 6.
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eenmaal te richten op “hetgeen er inkomt, niet hetgeen er aan consumptie uitgaat.”99 Het 
zo eerlijk mogelijk verdelen van de druk van de inkomstenbelasting impliceert echter een 
heffing over het draag- en koopkracht genererende inkomen. Een goed inkomensbegrip is 
dus noodzakelijk. 

Deze concrete kaders van de inkomstenbelasting worden ingekleurd door het fiscale 
inkomensbegrip dat de belastingwetgever hanteert. De grenzen van dit concept worden 
in de Nederlandse inkomstenbelastingwet vooral bepaald door praktische, doelmatige 
oplossingen. Van een degelijk onderbouwd theoretisch concept is geen sprake: voor de in-
komstenbelasting geldt een praktisch, empirisch inkomensbegrip.100 Wij hebben dus, stelt 
Rijkers, een belasting naar het inkomen zonder een richtingbepalend inkomensbegrip. 
Een kritiekpunt dat ook Brüll al constateerde voor de Wet IB 1964. Het inkomensbegrip 
van de Wet IB 2001 is echter nog verder verwijderd van logica en consistentie, betoogt 
Rijkers. Deze inconsequentie leidt tot een rechtsongelijke behandeling.101 

Rijkers stelt evenwel dat een helder inkomensbegrip al sinds 1896 voorhanden is, 
verwijzend naar het inkomensconcept geformuleerd door de Duitse econoom Georg 
Schanz.102 De door Schanz verwoorde definitie van inkomen omvat iedere vermogens-
verandering die niet door consumptie is veroorzaakt. Zijn ‘ontdekking’ lijkt overigens te 
wortelen in de tijdsgeest, ook Pierson constateert immers in 1892:

“De eenige wetenschappelijke definitie van inkomen is datgene wat aan het vermo-

gen wordt toegevoegd, wat men verteren kan, zonder te verarmen.”103

Deze schets toont sterke overeenkomsten met het door Schanz bepleitte inkomensbe-
grip.104 Dit ‘Schanzer’-concept definieert inkomen als het vermogen om (toekomstig) te 
consumeren. Al hetgeen tot behoeftebevrediging leidt of kan leiden behoort tot dat inko-
men. In zijn meest abstracte vorm is dit inkomen de rekenkundige uitkomst van een verge-
lijking: eindvermogen minus beginvermogen plus consumptie.105 Deze voor consumptie 
gecorrigeerde vermogensvooruitgang wordt als inkomen aangemerkt, ongeacht de wijze 
waarop dit voordeel is verkregen of vervolgens wordt aangewend. Als inkomen gelden zo-
doende niet alleen de netto bronopbrengsten (zoals loon en winst), de op geld waardeer-

99. Rijkers 2013, p. 5.
100. Kamerstukken II 1958/1959, 5 380, nr. 3, p. 17.
101. Rijkers 2013, p. 16. Zijn felle aanval op privileges wortelt in die constatering, zie Rijkers 2013, p. 29-35.
102. Rijkers 2013, p. 18 e.v.
103. Kamerstukken I 1892/1893, 5e Vergadering, 24 september 1892, p. 56.
104. De economen Haig en Simons hebben het inkomensbegrip van Schanz later verfijnd. Haig nuanceert het 
concept in 1921, de aanvullingen van Simons stammen uit 1938. Sindsdien wordt gesproken over het SHS-in-
komensconcept.
105. Schanz spreekt over Leihkapital: de goederen die ook aan derden ter beschikking gesteld kunnen worden
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bare prestaties van derden (zoals giften en loterijprijzen) en de netto kapitaalopbrengsten 
uit verzekering, maar ook alle (on)gerealiseerde vermogenswinsten en -verliezen.106 Rij-
kers duidt deze totaaltelling als de objectief meetbare netto toename van koopkracht.

Een onmiskenbaar voordeel van dit concept is dat iedere netto-toename van het vermogen 
kwalificeert als inkomen, ongeacht herkomst en zonder “ontsnappingsroutes.”107 Het als 
inkomen beschouwen van deze vermogenstoename betekent overigens dat ook ongerea-
liseerde, onzekere waardemutaties in de heffing worden betrokken. Weliswaar kan ook een 
waardestijging waarvan zowel de omvang als het tijdstip van realisatie onzeker is, worden 
beschouwd als een toename van draagkracht, ze leidt echter (nog) niet tot een stijging 
van de koopkracht. Als moet worden afgerekend over deze (nog) niet gerealiseerde en 
dus onzekere waardemutatie ontstaan liquiditeitsproblemen, vooral als sprake is van een 
vermogensbestanddeel dat nauwelijks liquide kan worden gemaakt.108

Het ‘ontsnappingsbestendige’ inkomensbegrip van Schanz vertoont nog een ander 
gebrek: het beschouwt immers iedere uitgave als consumptie.109 Fiscaal wordt derhalve 
geen rekening gehouden met onvermijdbare uitgaven zoals ziektekosten. Deze lasten zijn 
niet aftrekbaar, een financiële tegemoetkoming daarvoor wordt bovendien als inkomen 
aangemerkt. Hoewel het praktisch onmogelijk is om met alle verschillen in de persoonlijke 
situatie van belastingplichtigen rekening te houden bij de belastingheffing, zijn sommige 
verschillen zo essentieel dat die draagkrachtwerkelijkheid niet mag worden genegeerd. In 
onze ogen vereist het rechtsbewustzijn dat aan deze, door de samenleving vast te stellen, 
elementen waarde toegekend wordt. Het waterdichte inkomensbegrip van Schanz biedt 
evenwel geen enkele ruimte voor maatschappelijke opvattingen over de samenstellende 
elementen. Ook met het oog op de rechtvaardigheid en dus de legitimiteit van een in-
komensheffing is deze flexibiliteit geboden. Er zou daarom nagedacht moeten worden 
omtrent het defiscaliseren van bepaalde elementen in het volgens de Schanzer-formule 
bepaalde inkomen.110 Dat concept biedt volgens ons ook ruimte voor dergelijke correcties. 

106. Voor Van den Dool vereist dit concept dat zowel schenk- en erfbelasting als kansspelbelastingen geïncorpo-
reerd worden in de inkomstenbelasting. Er ontstaat anders een economisch dubbele heffing. R.P. van den Dool, 
Belastingheffing over kapitaalinkomen bij natuurlijke personen. Een onderzoek naar de mogelijkheden tot het invoeren 
van een vermogensaanwasbelasting (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 2009, p. 60 e.v. Voor Rijkers zou die incor-
poratie slechts nodig zijn voor de beeldvorming, zie Rijkers 2013, p. 20, vn. 10.
107. Rijkers 2013, p. 20.
108. Schanz zelf zocht de oplossing in het belenen van de ongerealiseerde waardestijging. Vgl. Rijkers 2013, p. 
27, vn. 21 en 22.
109. Vgl. Dusarduijn 2015, p. 160-161. Deze smet kleeft aan iedere schematische benadering van de mens(heid).
110. Imputeren van buiten het eigen vermogen afkomstige voordelen - zoals het voordeel van ‘de auto van de 
zaak’ - lijkt niet nodig. De omschrijving ‘alle op geld waardeerbare prestaties van derden’ omvat dat element 
immers al.
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Waar immers Rijkers privileges duidt als ongerechtvaardigde afwijkingen van het inko-
mensbegrip, is ook ruimte voor het bestaan van gerechtvaardigde afwijkingen.111

7. Slotwoord  
Uit het voorgaande blijkt dat de inkomstenbelasting in de afgelopen jaren voldoende stof 
bood voor de discussie over haar inwisselbaarheid. Uit die betogen werd duidelijk dat 
ongeacht de gekozen grondslag van de belastingheffing van particulieren, het doel en de 
uitkomst daarvan een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk behoort te zijn. Die 
route loopt onvermijdelijk via het draagkrachtbeginsel.112

De erkenning van dit draagkrachtkarakter heeft tot gevolg dat zowel het totaalinkomen 
als de lotgevallen van individuele belastingplichtigen als uitgangspunt genomen moeten 
worden, ook binnen de kaders van een pragmatisch inkomensbegrip. Een fictieve heffing 
over vermogen voldoet niet aan deze uitgangspunten, een strikte scheiding tussen inko-
mensboxen botst eveneens met deze basisnormen. Ook andere elementen in de Wet IB 
2001 voldoen niet of onvolledig aan de draagkrachtgedachte. Nu we de opdracht kregen 
om vijftig jaar fiscale ontwikkelingen samen te persen in 5000 woorden, zal het de lezer 
duidelijk zijn dat de toegestane omvang van deze bijdrage ons onvoldoende ruimte bood 
voor een analyse van al deze elementen. 

Op dit punt aanbeland concluderen we evenwel dat het basisprincipe van een draag-
krachtheffing verder reikt dan de nutsmaximalisatie van onze samenleving als geheel. Bij 
de beoordeling van de rechtvaardige verdeling van belastingdruk dient namelijk rekening 
te worden gehouden met het individu. Daarnaast mag de beoordeling van de rechtvaar-
digheid van die lastenverdeling niet beperkt blijven tot de inkomstenbelasting of haar al-
ternatief, zoals een uitgavenbelasting. De draagkracht van een persoon zoals Jan wordt 
nu eenmaal ook bepaald door andere belastingen en wordt beïnvloed door sociale en 
economische voorzieningen. De leefomstandigheden van dit individu, zijn levensfase en 
andere tijdselementen werken eveneens door in zijn mogelijkheden om een deel van de 
maatschappelijke lasten te dragen. Draagkracht dient altijd in een groter, meer omvatten-
der verband gezien te worden. 

Terugblikkend op dit overzicht concluderen we dat er voor de komende vijftig jaar vol-
doende inspiratie aanwezig is om vol verwondering vooruit te zien. Verwondering is im-
mers een vruchtbare basis voor onderzoek.

111. Rijkers 2013, p. 41.
112. J.L.M. Gribnau, Bijdragen aan een rechtvaardige belastingheffing, Amersfoort: SDU 2007, p. 48-49.
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Mr. dr. Thil van Kempen en prof. mr. dr. Ronald Russo

50 jaar winst uit onderneming in de 
inkomstenbelasting

1. Inleiding
Het fiscale recht heeft nimmer volledig op zichzelf gestaan. In het regime van de winst 
uit onderneming in de Inkomstenbelasting zien wij al vijftig jaar zowel de invloed van het 
privaatrecht als de invloed van de bedrijfseconomie terug. In deze bijdrage schetsen wij 
enige ontwikkelingen waarin die invloed valt terug te zien.

2. Grondslagen
2.1 Algemeen  
Het doel van de inkomstenbelasting werd vijftig jaar geleden omschreven als ‘een even-
wichtige verdeling naar draagkracht’.1 Natuurlijke personen werden op grond van de 
draagkrachtgedachte belast naar hun inkomen en dat basisprincipe geldt naar onze me-
ning nog steeds. Een van de inkomenscomponenten was en is de winst uit onderneming.
De afdeling Winst uit onderneming ving destijds aan met art. 6 Wet IB 1964:

“1. Winst uit onderneming geniet hij voor wiens rekening een onderneming wordt 

gedreven, daaronder begrepen hij die, anders dan als aandeelhouder, medegerech-

tigd is tot het vermogen van een onderneming.

2. Waar in deze wet wordt gesproken van onderneming wordt daaronder mede ver-

staan het zelfstandig uitgeoefende beroep.”

2.2 Eenmanszaken en personenvennootschappen
Op grond van art. 6 lid 1 Wet IB 1964 werd in de eerste plaats de winst uit een in de 
rechtsvorm van een eenmanszaak gedreven objectieve onderneming tot het inkomen van 
een natuurlijke persoon gerekend. Daarnaast gold dit voor het winstaandeel van een ven-
noot natuurlijke persoon in een personenvennootschap die een objectieve onderneming 

1. Kamerstukken II 1958/1959, 5380, nr. 3, p. 17.
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exploiteert. Het belangrijkste uitgangspunt dat ten grondslag lag aan deze zogenoemde 
fiscale transparantie van personenvennootschappen is de privaatrechtelijke veronderstel-
ling dat vennoten rechtstreeks delen in de vennootschapsresultaten. Om die reden zou 
het in overeenstemming zijn met de draagkrachtgedachte om het vennootschapsresultaat 
rechtstreeks bij de vennoten te belasten.

De parlementaire geschiedenis duidt er op dat het uitgangspunt dat het vennoot-
schapsresultaat rechtstreeks de draagkracht van de vennoten beïnvloedt in verband werd 
gebracht met het feit dat een personenvennootschap volgens de privaatrechtelijke wet-
geving geen rechtspersoonlijkheid bezit. Daaruit volgt dat het vennootschapsvermogen 
juridisch niet aan de personenvennootschap maar aan de vennoten zelf toebehoort. De 
veronderstelling dat de eigendom van het vennootschapsvermogen bepalend is voor de 
beschikkingsmacht over dit vermogen berust evenwel op een privaatrechtelijk misver-
stand. Het vermogen van een personenvennootschap vormt een ‘gebonden goederen-
gemeenschap’. Dit betekent dat een individuele vennoot niet zelfstandig over zijn ven-
nootschapsaandeel in de goederen van een personenvennootschap kan beschikken en 
ook geen aanspraak kan maken op een rechtstreekse uitkering ten laste van het vennoot-
schapsvermogen. Het vermogen van een personenvennootschap maakt zich juridisch los 
van dat van de vennoten, ook al bezit een personenvennootschap naar huidig recht (nog) 
geen rechtspersoonlijkheid.2

Voor de belastingheffing over de winst uit een personenvennootschap in de inkom-
stenbelasting bestaat aldus geen dragende grondslag. Desondanks is de fiscale transpa-
rantie van personenvennootschappen3 overgenomen in de Wet IB 2001. De fiscale praktijk 
is daar overigens niet rouwig om. Dat komt door het feit dat er al die jaren geen rechts-
vormneutraliteit heeft bestaan ten aanzien van de belastingheffing van ondernemingen 
in de Inkomstenbelasting en in de Vennootschapsbelasting. De transparantie van perso-
nenvennootschappen biedt daardoor voor samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om 
voor het heffingssysteem in de Inkomstenbelasting te kiezen. 

Het duurzame gebrek aan rechtsvormneutraliteit wordt niet gerechtvaardigd door ma-
teriële en privaatrechtelijke verschillen tussen de te onderscheiden rechtsvormen. Ruim 
vijftig jaar geleden werd er ten tijde van de totstandkoming van de Wet IB 1964 en de Wet 

2. Zie hieromtrent uitvoeriger M.L.M. van Kempen, Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen, 
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, hoofdstuk 2 en 3.
3. Uitgezonderd de open CV.
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Vpb 1969 een globaal evenwicht in belastingdruk beoogd.4 Dit evenwicht is naar ons oor-
deel altijd veel te globaal te gebleven. De belastingdrukverschillen tussen de beide syste-
men zijn zodanig groot dat in de praktijk fiscale in plaats van  privaatrechtelijke aspecten 
veelal de doorslag geven bij de keuze voor een bepaalde rechtsvorm. 

Zou de fiscale transparantie van personenvennootschappen worden opgeheven zon-
der de introductie van een volgens de wetenschappers van het FIT (evenzeer) wenselijke 
rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting5, dan zouden samenwerkingsverban-
den geen toegang meer kunnen krijgen tot de ondernemersfaciliteiten in de Inkomstenbe-
lasting omdat alle samenwerkingsverbanden dan vennootschapsbelastingplichtig zouden 
zijn. Op die consequentie zit de praktijk niet te wachten. Eerst zouden daarvoor stappen 
moeten worden gezet naar een grotere rechtsvormneutraliteit.6

   
2.3 Het zelfstandig uitgeoefende beroep
Art. 6 lid 2 Wet IB 1964 stelde het zelfstandige beroep gelijk met een objectieve onderne-
ming. Deze bepaling had zijn oorsprong in art. 5 Besluit IB 1941, waarin een onderscheid 
werd gemaakt tussen de winst uit een (agrarisch of niet-agrarische) bedrijf en de winst uit 
een zelfstandig uitgeoefend beroep. Destijds golden er verschillende voorschriften voor 
deze categorieën winst. Met art. 6 lid 2 Wet IB 1964 is beoogd het oude onderscheid op te 
heffen en beide vormen gelijk te behandelen.7 De bepaling werd vervolgens overgenomen 

4. Kamerstukken II 1958/1959, 5380, nr. 3, p. 16.
5. Zie o.a. J.E.A.M. van Dijck, Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm, Belastingconsulentendag 
1984, Deventer: Fed 1984; P.H.J. Essers, ‘De ondernemingsfaciliteiten kunnen het beste worden vervangen door 
een ondernemingswinstbelasting’, WFR 2009/603 e.v.; P.H.J. Essers, ‘Rechtsvormneutraliteit’, TFO 2011, p. 3.; 
P.H.J. Essers, ‘Rechtsvormdiscriminatie in het nationale en international belastingrecht’, WFR 2018/109.; A.C. 
Rijkers, ‘Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm’, WFR 1984/617.; A.C. Rijkers en A.O. 
Lubbers, ‘Ondernemingswinstbelasting?’, WFR 2002/911, A.C. Rijkers, ‘Ondernemingswinstbelasting’, MBB 
1996, p. 29-36.; A.J.A. Stevens, Fiscale aspecten van de Commanditaire Vennootschap (diss. Tilburg), Deventer: 
Kluwer 2002, p. 341-342.; Ton Stevens, Meer transparantie in de vennootschapsbelasting (oratie Tilburg), Tilburg: 
Tilburg University 2018, p. 28-30.; M.L.M. van Kempen, Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschap-
pen (diss.), Deventer: Tjeenk Willink 1999.; M.L.M. van Kempen, ‘Het wetsvoorstel titel 7.13 BW en de fiscale 
transparantie van personenvennootschappen’, WFR 2003/291.
6. Zie ook A.J.A.  Stevens, Meer transparantie in de vennootschapsbelasting (oratie Tilburg), Tilburg: Tilburg Uni-
versity 2018, p. 27-28.
7. Kamerstukken II 1958/1959, 5380, nr. 3, p. 32.
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in art. 3.5 lid 1 Wet IB 2001, zonder dat hiermee een inhoudelijke wijziging werd beoogd.8 
Onder het Besluit IB 1941 bestond ook in het privaatrecht een scherp onderscheid tussen 
het bedrijf en het beroep. Verondersteld werd in die tijd in dat bij een beroep de nadruk 
lag op het persoonlijke karakter van de dienstverdeling die uit ideële overwegingen zou 
plaatsvinden, terwijl bij het bedrijf werd aangenomen dat het commerciële karakter voor-
op stond.9 Naar onze mening is de bepaling thans overbodig omdat er onzes inziens in 
de huidige maatschappij geen twijfel over bestaat dat bijvoorbeeld ook een notarispraktijk 
of een tandartspraktijk een naar winst strevende objectieve onderneming vormt. Het on-
derscheid tussen beroep en bedrijf is privaatrechtelijk meer en meer vervaagd. Art. 3.5 lid 
1 Wet IB 2001 heeft naar onze opvatting geen toegevoegde waarde meer ten opzichte van 
de artikelen 3.2 t/m 3.4 Wet IB 2001 en kan vervallen.10

      
3. Ondernemersbegrip en ondernemersfaciliteiten
Vijftig jaar geleden bestonden er nauwelijks ondernemersfaciliteiten. De twee belangrijk-
ste ondernemersfaciliteiten, de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling, ontbra-
ken. De zelfstandigenaftrek werd in eerste instantie als tijdelijke maatregel geïntroduceerd 
vanaf 1975 en pas met ingang van 1983 in de Wet IB 1964 opgenomen. De MKB-winst-
vrijstelling bestaat pas sinds 2007. Met name deze twee faciliteiten, maar ter aanvulling 
daarop ook de investeringsaftrek en de faciliteit voor de willekeurige afschrijving, hebben 
sinds hun bestaan voor natuurlijke personen een uitnodigend effect gehad op het winst-
regime. Veelal werd en wordt daarbij gebruik gemaakt van een personenvennootschap, 
waarbij wordt geprofiteerd van de flexibiliteit van het privaatrecht. 

Zo waren onder de Wet IB 1964 man-vrouwvennootschappen en ondervennootschap-
pen tussen echtgenoten populair. Deze rechtsfiguren gaven de meewerkende echtgenoot 
toegang gaf tot ondernemersfaciliteiten en boden daarnaast de mogelijkheid tot progres-
siematiging ten aanzien van het gezinsinkomen, een en ander ook ingeval de meewerken-
de echtgenoot slechts ondersteunende werkzaamheden verrichtte. Daarnaast vormden 
film-CV’s en scheepvaart-CV’s, die beleggende commanditaire vennoten die maatschap-
pelijk niet als ondernemer konden worden beschouwd fiscale ondernemersvoordelen bo-
den, een bekend fenomeen. Deze samenwerkingsverbanden vormden de aanleiding voor 
de wetgever om in de Wet IB 2001 het ondernemersbegrip en het urencriterium aan te 
scherpen en om een samenvoegbepaling voor samenwerkingsverbanden op de te nemen 
in het regime van de investeringsaftrek. 

Belangrijkste maatregel was de introductie in de Wet IB 2001 van de tweedeling in 
winstgenieters die als ondernemers worden aangemerkt en overige winstgenieters, de 

8. Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, p. 98.
9. A.L. Mohr en V. Meijers, Van personenvennootschappen, Deventer: Kluwer 2013, p. 74 e.v.
10. Zie ook M.L.M. van Kempen, ‘Ontwikkelingen rond de ondernemer in de inkomstenbelasting’, TFO 2010/106
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zogenaamde medegerechtigden als bedoeld in art. 3.3 Wet IB 2001. De laatste categorie 
geniet weliswaar winst uit onderneming, maar heeft geen recht op de belangrijkste onder-
nemersfaciliteiten. Ondernemer is slechts degene voor wiens rekening een onderneming 
wordt gedreven en die daarnaast privaatrechtelijk is verbonden voor de verbintenissen 
betreffende de onderneming, zo bepaalt art. 3.4 Wet IB 2001. Deze aanscherping van het 
ondernemersbegrip met een privaatrechtelijk criterium is niet volledig afdoende gebleken. 
In de eerste plaats blijken commanditaire vennoten die in strijd handelen met het verbod 
in art. 20 WvK om beheershandelingen te verrichten aan het verbondenheidscriterium te 
voldoen op grond van een privaatrechtelijke sanctie.11 Indien zij tevens recht hebben op 
een deel van het liquidatieoverschot van de CV wordt de onderneming van de CV ook voor 
rekening van de commanditaire vennoten gedreven als bedoeld in art. 3 4 Wet IB 2001.12 
Gevolg is dat zij als ondernemer kwalificeren en onbedoeld recht krijgen op ondernemers-
faciliteiten. 

Anders dan bij de invoering van de Wet IB 2001 werd voorzien, vond de praktijk ook nieu-
we privaatrechtelijke wegen om degenen die maatschappelijk niet als ondernemer zijn te 
beschouwen toch toegang te bieden tot de fiscale ondernemersfaciliteiten. Er werden, zij 
het op beperkte schaal, samenwerkingsverbanden gecreëerd waarin beleggende vennoten 
participeren die weliswaar verbonden zijn voor de verbintenissen van de vennootschap 
maar die materieel nauwelijks risico lopen omdat de verbondenheidsrisico’s zijn begrensd 
en/of afgewenteld. Hierbij kan worden gedacht aan het verschuiven in de vennootschap-
sovereenkomst van de interne draagplicht voor verliezen naar de feitelijke beheerder. An-
dere voorbeelden zijn non-recourseleningen, limited-recourseleningen, optiecontracten 
en verzekeringen.13 Door een combinatie van deze privaatrechtelijke mogelijkheden kan 
worden bewerkstelligd dat de risico’s ten aanzien van verliezen uit de onderneming door 
anderen worden gedragen dan de feitelijk beleggende vennoten, al blijven zij juridisch 
voldoen aan het verbondenheidscriterium van art. 3.4 Wet IB 2001.

Intussen creëert ook art. 3.5 lid 2 Wet IB 2001 een onbedoeld ondernemerschap. Deze 
bepaling verstaat onder een ondernemer mede ‘de beoefenaar van een zelfstandig beroep.’ 
De bepaling hangt samen met het eerste lid van dit wetsartikel, dat zoals hiervoor uiteen is 
gezet slechts een historische achtergrond heeft en thans overbodig is. Dat geldt evenzeer 
voor het tweede lid. Op grond van de letterlijke tekst van art. 3.5 lid 2 Wet IB 2001 hoeft 
een zelfstandige beroepsbeoefenaar echter niet aan de criteria van art. 3.4 Wet IB 2001 te 
voldoen, in het bijzonder aan het verbondenheidscriterium, om als ondernemer te kwa-

11. HR 23 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BB9390, BNB 2009/99
12. HR 19 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:AA1932, BNB 1996/305 en HR 9 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:-
ZC5194, BNB 1993/94.
13. Zie ook M.L.M. van Kempen, ‘ontwikkelingen rond de ondernemer in de inkomstenbelasting’, TFO 2010/106.
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lificeren. Intussen blijkt uit het Escortdame-arrest dat de bepaling conform de letterlijke 
tekst moet worden uitgelegd.14 Consequentie is dat een zelfstandige beroepsbeoefenaar 
die als niet verbonden stille maat participeert in een stille maatschap als ondernemer kwa-
lificeert, zonder dat hij in privé ondernemingsrisico loopt. Uit de parlementaire geschie-
denis blijkt niet dat de wetgever heeft beoogd om de niet verbonden beroepsbeoefenaar 
te bevoordelen ten opzicht van een niet verbonden persoon die een bedrijf uitoefent. Voor 
dit onderscheid valt ook geen rechtvaardigingsgrond te geven. Art. 3.5 lid 2 Wet IB 2001 
creëert echter wel onbedoeld dit effect. In de praktijk wordt daar intussen van geprofiteerd. 
Wij geven als voorbeeld het gebruik in Nederland van naar buitenlands recht opgerichte 
LLP’s voor het in Nederland uitgeoefende vrij beroep. Intussen is voor beroepsbeoefena-
ren ook de privaatrechtelijke figuur van de stille maatschap met de eigen BV in trek. Door 
een bestaande BV de beroepspraktijk te laten inbrengen in een stille maatschap en de dga 
zijn arbeid als zelfstandige beroepsbeoefenaar kan niet alleen toegang worden gekregen 
tot de ondernemersfaciliteiten, zonder dat de dga in privé privaatrechtelijk wordt verbon-
den, maar tevens de toepassing van de fictiefloonregeling worden ontlopen.15 

De druk op het fiscale ondernemersbegrip valt ook terug te zien in de grote stroom juris-
prudentie over zzp-ers. De grens tussen ondernemers, resultaatgenieters en werknemers 
valt daarbij beslist niet scherp te trekken. Anders ligt dat met de grote verschillen in be-
lastingdruk tussen de genoemde ondernemerscategorieën. Een aangekondigde maatregel 
in het regeerakkoord is intussen dat enerzijds de tarieven in box 1 zullen worden verlaagd 
en anderzijds dat ondermeer de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling in de toe-
komst nog slechts kunnen worden vergolden tegen het basistarief van afgerond 37%. De 
belastingdrukverschillen zullen hierdoor weliswaar enigszins afnemen, maar dit is onvol-
doende om de aantrekkingskracht van het ondernemerschap weg te nemen bij degenen 
voor wie de ondernemersfaciliteiten niet in het leven zijn geroepen.  

4 Winstbepaling
4.1 Inleiding 
De afgelopen vijftig jaar zijn er ook vele ontwikkelingen geweest in de winstbepaling. Wij 
lichten er hierna enkele thema’s uit waarbij wij ervoor hebben gekozen ons te beperken 
tot de thema’s waarbij de integratie tussen het fiscale recht en de bedrijfseconomie aan 
de orde komt. Het betreft de algemene verhouding tussen goed koopmansgebruik en de 
bedrijfseconomie, de voorraadwaardering, en de voorzieningen.

14. HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR0352, V-N 2011/62.12.
15. Zie nader M.L.M. van Kempen, Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting, Deventer: Kluwer 2018, onderdeel 
IB.3.2.35.B.d.
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4.2 Verhouding goed koopmansgebruik en bedrijfseconomie 
Het begin van de onderzochte periode wordt gekenmerkt door (verdere uitleg van) het 
toen nog redelijk recente arrest van 8 mei 1957, ECLI:NL:HR:1957:AY2274, BNB 1957/208, 
waarin de Hoge Raad de relatie tussen bedrijfseconomie en goed koopmansgebruik duid-
de op de volgende wijze:

“(…) dat weliswaar als regel kan worden aangenomen, dat een stelsel van jaarlijkse 

winstberekening voor de belastingheffing als strokende met goed koopmansgebruik 

behoort te worden aanvaard, indien dat stelsel is gegrond op hetgeen de bedrijfseco-

nomie omtrent de juiste wijze van winstbepaling leert, doch deze regel uitzondering 

moet lijden niet alleen ingeval het volgen van het bedrijfseconomische inzicht tot 

strijd met enig voorschrift der belastingwetgeving zou voeren, maar evenzeer indien 

daardoor aan den algemenen opzet of een beginsel van de belastingwet om welker 

toepassing het gaat te kort zou worden gedaan.”

Deze zienswijze van de Hoge Raad geldt nog steeds, getuige het arrest HR 10 juli 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:1780, BNB 2015/80, waarin deze zinsnede vrijwel letterlijk wordt her-
haald. Aangezien in 1957 nog geen sprake van was van standaarden voor de jaarrekening, 
maar in 2015 wel, is nog steeds enigszins raadselachtig wat de Hoge Raad in 2015 met 
deze zinsnede heeft bedoeld. Dat was in de hier te onderzoeken periode nog minder ondui-
delijk. In het begin van de te onderzoeken periode, met name uit de annotaties van Smeets 
bij BNB 1957/208 voornoemd en bij HR 18 december 1968, ECLI:NL:HR:1968:AX5905, 
BNB 1969/49 blijkt dat men toen heel concreet bedrijfseconomische behandeling (voor de 
financiële jaarrekening) en de corresponderende fiscale behandeling met elkaar vergeleek. 
In zijn annotatie bij BNB 1969/49 spreekt hij bijvoorbeeld van “Bij de vaststelling van de 
jaarstukken rangschikt de bedrijfseconomie verplichtingen….” Het arrest gaat over het 
antwoord op de vraag of voor kosten die op een jaar betrekking hebben een voorziening 
kan worden gevormd. Vast staat dat dit bedrijfseconomisch kan en zelfs moet. Fiscaal gaat 
de Hoge Raad hierin mee, zij het niet tot het bedrag dat belanghebbende vroeg omdat die 
hoogte van het bedrag niet voorzienbaar was. Uit de annotatie blijkt dat nog ter discussie 
stond of dit ook zou gelden bij het kasstelsel (dat voor vrije beroepen was toegestaan). 
Door de link naar de financiële jaarrekening zo duidelijk te leggen (en die ook in veel 
gevallen als maatgevend te beschouwen), lijkt het ons duidelijk dat Smeets naar de stan-
daarden (zoals RJ of IFRS) zou hebben verwezen als die er al zouden zijn geweest. In die 
standaarden is immers (naast de wet) vastgelegd hoe de financiële jaarrekening dient te 
worden opgesteld, bijvoorbeeld in het geval zoals aan de orde in BNB 1969/94. 

In HR 10 januari 1973, ECLI:NL:HR:1973:AX4797, BNB 1973/58 is aan de orde een erf-
pachtrecht waarvoor belanghebbende een bedrag van Fl 47.500 opoffert, maar dat hij di-
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rect wil afwaarderen naar nihil. Zijn motivering vindt hij in de bedrijfseconomie, omdat 
normaal voor dergelijke rechten (het ging om zuiderzeerechten) blijkbaar niets werd op-
geofferd: zij werden uitgegeven om niet. Dan geldt aldus belanghebbende: 

“De ondernemer-boer die om welke reden dan ook toch offer brengt, zal bedrijfseco-

nomisch juist handelen door dit offer meteen als een verlies te beschouwen om daar-

door in gelijke positie te komen als zijn collega-ondernemer-boer die het erfpachts-

recht op normale wijze, dit is om niet, verkreeg. Deze toepassing van beginselen uit 

de bedrijfseconomie is niet in strijd met g.k.g.”

De Hoge Raad gaat op dit standpunt in het geheel niet in en overweegt slechts dat niet 
aannemelijk is gemaakt dat de bedrijfswaarde van het verkregen erfpachtrecht lager is dan 
het opgeofferde bedrag. Uit een aantal volgende arresten zal blijken dat dit een trend is: 
de term ‘bedrijfseconomie’ komt vooral voor in conclusies van A-G’s, stellingen van be-
langhebbenden en annotaties; niet in de overwegingen van de Hoge Raad. Een illustratie 
hiervan wordt gegeven in Hof Den Haag 15 juni 1972, ECLI:NL:GHSGR:1972:AX4226, 
BNB 1974/37. Het is een ingewikkelde uitspraak (zoals ook aangegeven door de annotator 
Smeets) waar pas in de noot de bedrijfseconomie ter sprake komt: 

“Het is mij nog steeds niet duidelijk om welke doorslaggevende redenen men in een 

geval dat overeenkomt met NV X-NV Leven in de bijdrage van Leven tot de winst 

van X over 1964 zou moeten rekenen de winst van Leven over 1963; fiscaal wijkt 

men dan nodeloos af van een juiste gedragslijn in de commerciële sfeer en in de 

bedrijfseconomie.”

Het gaat dus om de vraag in welk jaar een bate thuis hoort waar de annotator bovenstaan-
de verzuchting slaakt. Wederom refereert de rechter niet aan de bedrijfseconomie maar 
spreekt hij alleen over de uitleg van goed koopmansgebruik. Hetzelfde geldt voor HR 
14 november 1973, ECLI:NL:HR:1973:AX4603, BNB 1974/131, waarin afschrijving aan de 
orde is. Weer wordt door de Hoge Raad geen woord gewijd aan de bedrijfseconomie, maar 
het is wederom annotator Smeets die er op wijst dat er bedrijfseconomisch veel andere 
vormen van afschrijving zijn waarvan hij vermoedt dat ze ook in de fiscaliteit zullen door-
dringen (hij verwijst ook naar bedrijfseconomische literatuur daarover).

In HR 19 november 1975, ECLI:NL:HR:1975:AX3882, BNB 1976/210 is onder meer aan 
de orde de waardering van een pensioenverplichting. Dat arrest is op zichzelf niet opzien-
barend. Het brengt annotator Verburg er echter toe een aantal overwegingen te wijden aan 
het coming back service arrest en de destijds voorgenomen invoering van art. 9a Wet IB 
1964 als reactie erop (wettelijke inbreuk op goed koopmansgebruik dus). Hij gaat daarbij 
in op de invloed van de bedrijfseconomie. Hij verwijst naar het (uiteindelijk verworpen) 
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amendement Lucas, waarin wordt gepleit voor meer wettelijke regels omtrent goed koop-
mansgebruik omdat deze vage norm tot onzekerheid en onbevredigende toepassing in de 
praktijk zou leiden. Blijkbaar is toen in de parlementaire behandeling gewezen op de ver-
ruimde oriëntatie van het fiscale winstbegrip op de bedrijfseconomie, maar dit overtuigde 
senator Molenaar in de Eerste Kamer niet. Verburg vervolgt met: 

“Daarbij kwam nog dat hij (dat is in dit geval Molenaar; auteurs) de uit juristen sa-

mengestelde Hoge Raad niet het meest aangewezen college achtte om de gewenste 

aansluiting met de bedrijfseconomie tot stand te brengen.”

Voor alle vindplaatsen in de parlementaire geschiedenis verwijzen wij naar de noot van 
Verburg. Van belang voor het voorliggende onderwerp is de verhouding tussen fiscale 
winst en bedrijfseconomie die indringend wordt besproken. De invloed van de bedrijfs-
economie is duidelijk voor een ieder en niet alleen door de Hoge Raad, maar ook door 
de wetgever uitdrukkelijk bedoeld. Wat die invloed precies inhoudt, is minder duidelijk, 
gezien de roep om meer wettelijke regels. Verburg is overigens een voorstander van het 
handhaven van de open norm van goed koopmansgebruik. Hij waardeert het feit dat het 
mee kan rekken met maatschappelijke ontwikkelingen per saldo positief.

In HR 1 februari 2008, ECLI:NL:PHR:2008:BA4224, BNB 2008/106 demonstreert de 
Hoge Raad die hierboven door Verburg genoemde rekkelijkheid door om te gaan inzake de 
kwestie van het activeren van veldinventaris. Op basis van oude jurisprudentie, met name 
gebaseerd op de eenvoud, was het achterwege laten van dergelijke activering toegestaan. 
Daarop komt de Hoge Raad in dit arrest terug onder referte aan de maatschappelijke ont-
wikkelingen die een beroep op het eenvoudselement van goed koopmansgebruik minder 
snel mogelijk maken. Jammer is alleen wel dat in het voor voorzieningen gewezen arrest 
HR 28 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN6391,BNB 2011/85 het eenvoudselement juist 
weer een prominente plek krijgt (zie hierna in onderdeel 4.4 waar dit arrest aan de orde 
komt).

In HR 10 april 2009, ECLI:NL:PHR:2009:AZ7364, BNB 2009/271 is onder meer aan 
de orde het ijzeren voorraadstelsel. In de conclusie van Wattel komt de verhouding tus-
sen goed koopmansgebruik en het jaarrekeningenrecht (inclusief de IFRS) aan de orde. 
In het jaarrekeningenrecht is het ijzeren voorraadstelsel niet meer toegestaan en Wattel 
bespreekt de vraag of daarmee ook fiscaal het doek valt voor deze wijze van voorraadwaar-
dering.  Daarvan is (nog) geen sprake aldus Wattel. Hij ziet op termijn wel een rol voor de 
Hoge Raad blijkens het volgende citaat: 

“De ontwikkelingen in het jaarrekeningrecht leiden er inderdaad toe dat de bedrijfs-

economie minder substantialistisch naar voorraadstelsels kijkt; de nadruk is meer op 

fair value accounting komen te liggen. De geschetste ontwikkelingen zijn in elk geval 
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geen aanleiding om het fiscale toepassingsbereik van substantialistische voorraad-

waardering uit te breiden. Beperking zou eerder passen in de tijdgeest, alsmede in 

de in de literatuur gesignaleerde meer algemene terugtred van het voorzichtigheids-

beginsel binnen goed koopmansgebruik. Het lijkt mij echter nog niet zo ver dat u u 

daar van ambtswege toe geroepen zou moeten voelen.”

Concreet past de Hoge Raad in dit arrest inzake samenhangende waardering criteria toe 
die rechtstreeks uit de IFRS komen (IAS 39 in dit geval), zonder echter de IFRS als bron 
te noemen. Hoewel wij het toejuichen dat de Hoge Raad de standaarden gebruikt en wij 
ook het gebruik in casu correct vinden, blijven wij het jammer vinden dat het niet expliciet 
gebeurt. De Hoge Raad beslist dat samenhangende waardering verplicht is onder een 
aantal voorwaarden om te voorkomen dat een verlies wordt genomen dat niet werkelijk 
is geleden (omdat er een corresponderende waardestijging is).  Financieel (bedrijfseco-
nomisch) ligt dit  anders omdat met samenhangende waardering juist een verlies wordt 
gemaskeerd (gecompenseerd met de corresponderende waardestijging), hetgeen in alge-
mene zin in strijd is met het geven van een getrouw beeld als doelstelling van de financi-
ele jaarrekening. Voor de financiële jaarrekening is samenhangende waardering dus aan 
strenge voorwaarden gebonden. De verschillen in doelstelling tussen de fiscale en finan-
ciële jaarrekening rechtvaardigen naar onze mening in dit geval de verschillende fiscale en 
bedrijfseconomische behandeling.

4.3 Voorraadwaardering
In HR 25 juni 1975, ECLI:NL:HR:PHR:1975:AX3935, BNB 1975/212 is het de inspecteur 
die de bedrijfseconomie in stelling brengt. Het aan de orde zijnde probleem is de toereke-
ning van gemeenschappelijke kosten aan verschillende producten. Belanghebbende wil al-
les aan slechts één product toerekenen en later naar rato van de verkoop in bewerkte staat 
(zij verkoopt ook in onbewerkte staat). De inspecteur wil toerekenen naar evenredigheid 
van de opbrengsten van beide producten, bewerkt en onbewerkt. De inspecteur beroept 
zich dus op de bedrijfseconomie en richtlijnen die hieruit blijken en verwijst in algemene 
zin naar de bedrijfseconomische literatuur.  De Hoge Raad stelt de inspecteur in het gelijk 
door te beslissen dat de door hem gevolgde berekening in overeenstemming is met goed 
koopmansgebruik en die van belanghebbende niet. Impliciet honoreert de Hoge Raad 
hiermee een beroep op bedrijfseconomische principes maar benoemt dat niet expliciet.

In HR 5 september 1979, ECLI:NL:PHR:1979:AX0137, BNB 1980/215 is het wederom de 
inspecteur die de bedrijfseconomie te hulp roept, maar nu tevergeefs. Aan de orde is de 
toepassing van het ijzeren voorraadstelsel voor zover de voorraad is gefinancierd met 
vreemd vermogen. Tot dat gedeelte is per saldo van inflatiewinsten geen sprake, zodat 
voor dat gedeelte ook de dragende gedachte voor het ijzeren voorraadstelsel ontbreekt, 
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dit alles bezien vanuit een bedrijfseconomische bril. De Hoge Raad gaat echter aan deze 
zienswijze voorbij en beslist dat de wijze van financiering niet relevant is. Dit ontlokt Slot 
tot een sarcastische annotatie, waarin hij opmerkt dat de bedrijfseconomie ten onrechte 
geheel wordt genegeerd.

In HR 26 november 1986, ECLI:NL:HR:1986:AW7817, BNB 1987/22 is aan de orde de 
waardering van voorraden, waarbij belanghebbende zich uitdrukkelijk op de bedrijfseco-
nomie beroept. Het gaat om tabakszegels ter zake van betaalde accijnzen. Belanghebben-
de vond die, anders dan de inspecteur, tot de voorraad behoren, zodat hij ook over die 
waarde voorraadaftrek kreeg. Door zich uitdrukkelijk op de bedrijfseconomie te beroepen 
meent belanghebbende de accijnzen als onderdeel van de kostprijs van de voorraad te 
kunnen beschouwen. De Hoge Raad doet de zaak echter kort af: 

“Aangezien de verschuldigdheid van tabaksaccijns wordt opgeroepen door het in het 

vrije verkeer brengen van tabaksfabrikaten en niet door de fabricage ervan, maakt 

het bedrag van die accijns ten aanzien van de tabaksfabrikant niet deel uit van diens 

voorraad tabaksfabrikaten. Het middel faalt derhalve.”

Er wordt geen woord gerept over de bedrijfseconomie, maar slechts een feitelijk oordeel 
gegeven dat kennelijk fiscaal geldt ongeacht wat de bedrijfseconomie daaromtrent leert. 
Jammer is dat de Hoge Raad met een dergelijke korte beslissing geen inzicht geeft in zijn 
gedachten over de invloed van de bedrijfseconomie.

4.4 Voorzieningen
In HR 20 augustus 1980, ECLI:NL:HR:1980:AW9913, BNB 1981/1 gaat het over de egali-
satiereserve. Ook in dit arrest speelt de relatie tussen goed koopmansgebruik en de be-
drijfseconomie een rol. Daarbij is van belang dat in de bedrijfseconomie egalisatiereserves 
als voorzieningen worden aangemerkt. Fiscaal is dat niet zo en vormt de reserve een deel 
van het eigen vermogen. Aldus is sprake van een specifieke fiscale bepaling waarvoor 
de bedrijfseconomie niet bepalend is. Verburg merkt in dit verband in zijn annotatie het 
volgende op:

“Het ligt echter meer voor de hand te veronderstellen dat de rechter in belasting-

zaken in casu te kennen heeft willen geven dat wie zweert bij de Encyclopedie van 

de Bedrijfseconomie uit dien hoofde nog niet verzekerd is van het predikaat goed 

koopmansgebruik.”

In HR 8 juli 1996, ECLI:NL:HR:1996:AA2035, BNB 1997/37 gaat het over voorzieningen 
en het tot dan toe door de Hoge Raad gestelde vereiste dat van een rechtsverhouding 
sprake moet zijn alvorens fiscaal een voorziening kan worden opgevoerd. Met ingang van 
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dit arrest en het bekendere Baksteen arrest (zie hieronder) laat de Hoge Raad stapsgewijs 
het vereiste van de rechtsverhouding vallen. Voldoende is dat er een behoorlijke kans is 
(of de formulering in dit arrest: noodzakelijkerwijs leidt tot kosten in een volgend jaar) dat 
nog uitgaven zullen plaatsvinden die aan het onderhavige of aan een vorig jaar zijn toe te 
rekenen. Hiermee beweegt de Hoge Raad zich dichter naar de bedrijfseconomische prin-
cipes, waarin in dergelijke gevallen ook vorming van een voorziening mogelijk en soms 
zelfs verplicht is. In zijn annotatie gaat Slot nader in op de verhouding tussen bedrijfseco-
nomie en goed koopmansgebruik en stelt hij dat in de bedrijfseconomie voor kosten als 
de onderhavige allang een voorziening kon worden gevormd, zodat van aanpassing van 
het begrip goed koopmansgebruik geen sprake is. 

In het Baksteen arrest, HR 26 augustus 1998, ECLI:NL:HR:1998:AA2555, BNB 1998/409 
laat de Hoge Raad definitief het rechtsverhoudingvereiste vallen en nu expliciet. De Hoge 
Raad meldt ook expliciet de bedrijfseconomie: 

“Gelet op het hiervóór in 3.5 vermelde bezwaar, is de Hoge Raad tot de conclusie 

gekomen dat het voor de passivering gestelde vereiste van een op de balansdatum 

bestaande rechtsverhouding, welk civielrechtelijk vereiste ook niet past in het op de 

bedrijfseconomie gegronde begrip goed koopmansgebruik en voorts in de literatuur 

is omstreden, niet moet worden gehandhaafd, doch moet worden toegestaan dat bij 

de bepaling van de winst voor een zeker jaar ter zake van toekomstige uitgaven een 

passiefpost wordt gevormd, indien die uitgaven hun oorsprong vinden in feiten of 

omstandigheden, die zich in de periode voorafgaande aan de balansdatum hebben 

voorgedaan en ook overigens aan die periode kunnen worden toegerekend, en ter 

zake waarvan een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich zullen voordoen.”

Expliciet heeft de Hoge Raad het hier over het in de bedrijfseconomie gegronde begrip 
goed koopmansgebruik. Voor annotator De Vries is dit reden om uitgebreid in te gaan op 
het jaarrekeningenrecht en ook de richtlijnen voor de jaarverslaggeving te noemen. Hij 
neemt kennelijk zonder meer aan dat deze in casu een vertaling geven van de bedrijfseco-
nomie. Wij zijn dat overigens met hem eens, zoals hiervoor in onderdeel 4.2 is vermeld.

In HR 20 juli1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2825, BNB 1999/338  is aan de orde of een verze-
keraar fiscaal de vergrijzingsreserve als voorziening ten laste van de winst mag brengen. 
Saillant punt daarbij is dat de Verzekeringskamer (de toezichthouder destijds) vorming 
van de vergrijzingsreserve voorschreef. Uit de hofuitspraak blijkt dat deze ook in de ven-
nootschappelijke (en fiscale) jaarrekening is opgenomen. Kern van deze verplichting was 
dat ziektekosten weliswaar in beginsel door het omslagstelsel worden gefinancierd (waar-
door een voorziening niet aan de orde is), maar dat onbeperkte verhoging van de premies 
in de toekomst niet mogelijk zou zijn. In dat geval komt het niet door premieverhoging 
op te vangen deel van de kostenstijging voor zover toerekenbaar aan oude jaren eventu-
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eel voor opname in een voorziening in aanmerking. Belanghebbende kan echter voor de 
rechter niet aannemelijk maken dat er een behoorlijke kans is dat die extra uitgaven ook 
daadwerkelijk zullen worden gemaakt zodat de voorziening wordt afgewezen. Het hof gaat 
wel inhoudelijk in op de vereisten van de Verzekeringskamer maar maakt verder geen ver-
binding naar de financiële jaarrekening. De Hoge Raad maakt er geen enkele melding van. 
Alleen in de conclusie van Van Soest wordt nog even gerefereerd aan HR BNB 1957/208 
voornoemd, maar nergens wordt gemotiveerd waarom in dit geval de bedrijfseconomi-
sche behandeling in de vennootschappelijke jaarrekening geen goed koopmansgebruik 
oplevert. In HR 26 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7773, BNB 2002/214 beslist de Hoge 
Raad ten aanzien van een VUT verplichting hetzelfde. Ook hier beroept belanghebbende 
zich tevergeefs op de bedrijfseconomie.

In HR 28 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN6391, BNB 2011/85 is de vorming van 
een voorziening voor een seniorenverlofregeling (een soort VUT) aan de orde. Hoewel 
aan alle vereisten voor de vorming van een voorziening lijkt te zijn voldaan, wijst de Hoge 
Raad toch vorming van een voorziening af op grond van het eenvoudselement van goed 
koopmansgebruik. In de uitspraak is niet terug te vinden of de voorziening ook in de 
vennootschappelijke jaarrekening is opgevoerd, maar wij nemen dat voorzichtig aan (be-
langhebbende is onder meer accountant). In onderdeel 4.3 is bij de behandeling van BNB 
2008/106 aangegeven dat het eenvoudselement juist minder belangrijk leek te worden 
in de visie van de Hoge Raad. In dit arrest krijgt het juist weer volledig aandacht. Die 
aandacht is naar ons idee niet juist, mede omdat niet duidelijk is waarop die eenvoud 
betrekking zou moeten hebben. In het verleden is immers een voorziening of egalisa-
tiereserve voor VUT verplichtingen door de Hoge Raad  goedgekeurd (HR 11 juli 1984, 
ECLI:NL:PHR:1984:AW8465, BNB 1985/1, geen omslagfinanciering) zonder dat het een-
voudselement een rol speelde. Wij nemen vooralsnog aan dat het in dit kader een gele-
genheidsarrest betreft.

5. Conclusies en aanbevelingen
Wij sluiten af met enkele conclusies.

Invloed van het privaatrecht
Het fiscale evenwicht in de belastingdruk tussen de te onderscheiden rechtsvormen is 
al vijftig jaar veel te globaal geweest. Er bestaat geen privaatrechtelijke basis voor het 
onderscheid in belastingdruk. Bovendien is de fiscale transparantie van personenvennoot-
schappen steeds gebaseerd geweest op privaatrechtelijke misverstanden. Een rechtsvorm-
neutrale ondernemingswinstbelasting met een zelfstandige belastingplicht van personen-
vennootschappen blijft een ideaal. Voor de meer nabije toekomst lijkt een afzonderlijke 
winstbox in de Wet IB 2001 als eerste stap naar een grotere rechtsvormneutraliteit een 
meer reële optie.
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Het privaatrechtelijke verbondenheidscriterium van art. 3.4 Wet IB 2001 werkt niet volledig 
afdoende als criterium voor fiscaal ondernemerschap. Commanditaire vennoten die we-
gens overtreding van privaatrechtelijke voorschriften als sanctie privaatrechtelijk verbon-
den worden voor de verbintenissen van de CV, zouden fiscaal niet als ondernemer moeten 
kwalificeren. Het verbondenheidscriterium zou ook voor vrije beroepsbeoefenaren moe-
ten gelden. Het is aldus wenselijk dat art. 3.4 Wet IB 2001 wordt aangepast en art. 3.5 Wet 
IB 2001 vervalt.

Invloed van het f iscale recht 
Uit de in onderdeel 4 besproken jurisprudentie blijkt dat de bedrijfseconomie steeds van 
invloed is geweest op goed koopmansgebruik, hetgeen ook wenselijk is.  Wij verwijzen in 
dit verband in het bijzonder naar het meer dan vijftig jaar oude arrest BNB 1957/208 en 
het recentere arrest BNB 2015/180. Het volgt ook uit de wetsgeschiedenis, zoals uiteen is 
gezet door Verburg in zijn annotatie bij BNB 1976/210. Specifiek noemt de Hoge Raad de 
bedrijfseconomie in het baksteenarrest (BNB 1998/409).

Wat de bedrijfseconomie precies is in dit verband, is door de Hoge Raad niet geformu-
leerd. Wij vermoeden dat het gaat om de standaarden die bij het invullen van de normen 
geldend voor de vennootschappelijke jaarrekening leidend zijn: RJ en IFRS. Dat vermoe-
den wordt mede gevoed door het feit dat de Hoge Raad delen van een dergelijke standaard 
in arresten heeft gebruikt (BNB 2009/271), echter zonder expliciete verwijzing. Uit de 
behandelde arresten blijkt voorts dat bedrijfseconomische principes soms niet worden 
gevolgd of bij de afwegingen van de Hoge Raad geen rol (lijken te) spelen.

Voor de toekomst zouden wij er voor willen pleiten dat de Hoge Raad in zijn motiveringen 
duidelijk aangeeft:

- Wat onder bedrijfseconomie wordt verstaan en
- In voorkomende gevallen expliciet motiveert waarom in dat geval de 
 bedrijfseconomie wel of niet fiscaal kan worden gevolgd.

Op deze wijze kan naar ons idee de zware verantwoordelijkheid voor de invulling van goed 
koopmansgebruik die de Hoge Raad heeft, voor praktijk en wetenschap het meest bruik-
baar worden vormgegeven.
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50 jaar vennootschapsbelasting

1. Inleiding
Het Fiscaal Instituut Tilburg en de Wet VPB 1969 zijn bijna even oud. Belangrijke sporen 
van de Wet VPB 1969 zijn al te vinden in het Besluit op de vennootschapsbelasting 1942 
en het Besluit op de winstbelasting 1940. Ter gelegenheid van de verjaardag van het FIT 
onderzoeken wij de ontwikkelingen van de vennootschapsbelasting in de afgelopen 50 jaar 
en trachten aan de hand daarvan voorspellingen te doen over de toekomst van de Wet VPB 
1969. Het beeld van de Wet VPB 1969 wordt bepaald door de fundamenten (rechtsgrond-
slagen) waarop de vennootschapsbelasting is gebaseerd en de externe ontwikkelingen die 
dit beeld beïnvloeden. Wij zullen deze eerst bezien en daarna een aantal beeldbepalende 
regelingen in de Wet VPB 1969 de revue laten passeren. Tot slot werpen wij ook een blik op 
de toekomst van de vennootschapsbelasting.

2. Fundamentele vragen en problemen
De vennootschapsbelasting lijdt onder een latente identiteitscrisis, omdat een overtui-
gende rechtsgrondslag ontbreekt.1 Moet het lichaam slechts als zelfstandige persoon in 
de heffing worden betrokken (antropomorfe visie) of is de vennootschapsbelasting uit-
eindelijk een belasting van de aandeelhouders? Deze identiteitscrisis maakt het lastig om 
de wet systematisch op te zetten. De wet kampt daarnaast met een aantal fundamentele 
ontwerpproblemen die de ontwikkeling van de Wet VPB 1969 de afgelopen jaren hebben 
bepaald en beperkt. In de eerste plaats is dat de spanning tussen enerzijds het uitgangs-
punt dat lichamen zelfstandig belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting en 
anderzijds de economische en juridische realiteit dat die lichamen veelal deel uitmaken 
van een concern dat als eenheid deelneemt aan het economische verkeer. In het verlengde 
van deze zelfstandigheid ligt ook de fiscale fictie dat concernonderdelen worden geacht 
als onafhankelijke derden - op arm’s length basis - met elkaar te handelen. De zelfstandige 

1. Zie o.a. J.A.G. van der Geld, De toekomst van de Nederlandse vennootschapsbelasting (afscheidsrede), Tilburg: 
Tilburg University  2016, p. 19-20.
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belastingplicht veroorzaakt ook het tweede fundamentele probleem, namelijk de dubbele 
heffing die optreedt indien bedrijfswinsten worden uitgekeerd door een vennootschap aan 
de aandeelhouder. In de derde plaats is een fundamenteel probleem de ongelijke fiscale 
behandeling van eigen en vreemd vermogen. Tot slot is - van meer recente datum - een 
probleem dat de traditionele fysieke aangrijpingspunten voor belastingheffing in toene-
mende mate voor moderne ondernemingen niet meer toereikend zijn. Digitale onderne-
mingen kunnen actief zijn in een land zonder fysieke aanwezigheid. Bovendien is ook voor 
traditionele ondernemingen het belang van mobiele activa zoals immateriële activa enorm 
toegenomen.

3. Invloeden op de vennootschapsbelasting
Verschillende externe omstandigheden zijn van invloed op de ontwikkeling van de ven-
nootschapsbelasting.

3.1 Vestigingsklimaat
De vennootschapsbelasting is traditioneel een belangrijk onderdeel van een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor (internationale) ondernemingen in Nederland. Dat betekent dat 
fiscale regels (internationale) activiteiten van bedrijven niet onnodig moeten belemmeren. 
Tegelijkertijd kunnen fiscale regels worden ingezet om de economische bedrijvigheid te 
stimuleren bijvoorbeeld via een innovatiebox, tonnageregime en willekeurige afschrijvin-
gen.

3.2 Verhouding met het civiele recht
Er bestaat een wisselwerking tussen het civiele recht en de Wet VPB 1969. Civiele reor-
ganisaties moeten fiscaal worden begeleid omdat de fiscale heffingen anders gewenste 
reorganisaties kunnen belemmeren. Het civiele recht kan ook van belang zijn omdat in de 
Wet VPB 1969 wordt aangesloten bij de civielrechtelijke betekenis van een begrip. Voor de 
deelnemingsvrijstelling is bijvoorbeeld het nominaal gestorte kapitaal een relevant criteri-
um. Een wijziging van het civiele recht kan ook nopen tot een aanpassing van fiscale regels 
om ongewenste fiscale gevolgen te voorkomen. Bij de invoering van de flex-BV moest 
bijvoorbeeld het bezitscriterium voor de fiscale eenheid worden verfijnd.

3.3 Globalisering
Globalisering van de economie heeft de Wet VPB 1969 kwetsbaarder gemaakt voor grond-
slaguitholling. Vanaf 1996 is de vennootschapsbelasting verrijkt met verschillende maat-
regelen die deze uitholling moeten voorkomen.

3.4 Internationale en Europese recht
Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw zien wij dat het Europese recht van invloed is 
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op de vennootschapsbelasting. De invloed van het EU-recht was aanvankelijk vooral merk-
baar via de weg van de negatieve integratie. Een spraakmakend voorbeeld is het Bosal-ar-
rest2 waardoor Nederland werd gedwongen rente in verband met de financiering van 
buitenlandse deelnemingen in aftrek toe te staan. De positieve integratie was beperkt tot 
de fusie- en de moeder-dochterrichtlijn. Beide richtlijnen hadden relatief weinig effect op 
het Nederlandse fiscale beleid, omdat Nederland toch al een ruime deelnemingsvrijstel-
ling kende en bedrijfsreorganisaties fiscaal trachtte te begeleiden. Sinds de financiële cri-
sis van 2008/2009 is de internationale samenwerking op het gebied van belastingen echter 
in een stroomversnelling gekomen. Binnen de EU heeft dat geleid tot administratieve 
samenwerking, waarbij voor ondernemingen vooral de invoering van de country-by-coun-
try reportingregels, de uitwisseling van rulings en de mandatory disclosure rules grote 
betekenis zullen hebben.3 Grensverleggend is ook de ATAD-richtlijn die per 1 januari 2019 
in de Nederlandse wet moet worden geïmplementeerd. Nederland wordt gedwongen ver-
schillende antimisbruikbepalingen in te voeren. Op kernonderwerpen, zoals renteaftrek, 
worden fiscale regels geharmoniseerd. Volledige harmonisatie via de invoering van een 
Europese vennootschapsbelasting4 lijkt vooralsnog echter onvoldoende politiek draagvlak 
te hebben, waarbij Nederland één van de landen is die oppositie voert. Ook vanuit de 
OESO worden belangrijke beleidsinitiatieven genomen die hun weerslag vinden in het fis-
cale beleid voor ondernemingen, waarbij het BEPS-project uiteraard het meest prominent 
is. Tot slot gebruikt de Europese Commissie het instrument van het verbod op staatsteun 
actief om het fiscale beleid van lidstaten te toetsen en belastingontwijking te bestrijden. 
Voor Nederland kunnen als recente voorbeelden van de inzet van dit instrument worden 
genoemd de invoering c.q. wijziging van de belastingheffing van overheidsbedrijven en de 
lopende zaken Starbucks en Inter IKEA.

4. Subjectieve belastingplicht
De subjectieve belastingplicht van de vennootschapsbelasting is betrekkelijk stabiel. Op 
hoofdlijnen is de systematiek niet wezenlijk gewijzigd in de afgelopen 50 jaar. Het onder-
scheid tussen transparante en niet transparante entiteiten heeft altijd bestaan. In de wet 
zijn afgezien van de regels voor de open CV, het open FGR en afgezonderde particuliere 
vermogens geen specifieke regels opgenomen die het onderscheid tussen transparantie 
en non-transparantie bepalen. Ook de jurisprudentie is nog niet uitgekristalliseerd. Voor 

2. HvJ EU, 18 september 2003, ECLI:EU:C:2003:479, BNB 2003/344.
3. Zie o.a. S.A. Stevens, Meer transparantie in de vennootschapsbelasting? (oratie Tilburg), Tilburg: Tilburg Univer-
sity 2018, p. 39-41.
4. Zie J.A.G. van der Geld, De toekomst van de Nederlandse vennootschapsbelasting (afscheidsrede), Tilburg: Til-
burg University 2016, p. 27 – 30.
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buitenlandse entiteiten is er een classificatiebesluit5 waar vertrouwen aan kan worden ont-
leend. In feite vindt de classificatie als transparant of non-transparant plaats aan de hand 
van twee criteria: (i) het bezit van rechtspersoonlijkheid, en (ii) de vrije verhandelbaarheid 
van participaties. In de literatuur bestaat wel kritiek op de Nederlandse regeling voor het 
bepalen van transparantie.6 Ton Stevens pleitte onlangs in zijn oratie7 voor het schrappen 
van het onderscheid tussen transparante en non-transparante personenvennootschappen 
en altijd uit te gaan van transparantie. Een aanpassing in die richting zou een majeure 
impact hebben op de Wet op de vennootschapsbelasting, zeker indien transparantie als 
uitgangspunt van de Wet VPB 1969 zou gaan gelden (bijvoorbeeld ook voor de aanmerke-
lijkbelanghouder).8  Een andere oplossing voor deze problematiek is de invoering van een 
ondernemingswinstbelasting.9

Het onderscheid tussen beperkt en onbeperkt belastingplichtige lichamen is, ondanks 
kritiek in de literatuur10, gehandhaafd. Wel zijn onder druk van de Europese Commissie per 
1 januari 2016 overheidsbedrijven belastingplichtig voor alle ondernemingsactiviteiten, 
waarbij voor bepaalde activiteiten objectieve vrijstellingen in de wet zijn opgenomen.11 
Ook in de buitenlandse belastingplicht zien wij de sporen van het EU-recht. In art 3, lid 2 
Wet VPB 1969 is de buitenlandse belastingplicht van lichamen die overeenkomen met Ne-
derlandse stichtingen en verenigingen beperkt tot de ondernemingsactiviteiten.12 Hetzelf-
de geldt voor buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersonen (art. 3, lid 3 Wet VPB 1969). 
Verder is opmerkelijk dat de opsomming van binnen- en buitenlandse belastingplichtigen 
niet op elkaar is afgestemd. Blijkbaar heeft dat gebrek aan afstemming de afgelopen jaren 
niet tot zodanige problemen geleid dat de wetgever moest ingrijpen.

5. Besluit 11 december 2009, nr. CPP2009/519M, BNB 2010/58.
6. De kritiek is o.a. terug te vinden in twee Tilburgse proefschriften: A.J.A. Stevens, Fiscale aspecten van de Com-
manditaire Vennootschap (diss. Tilburg) (FM nr. 102), Deventer: Kluwer  2012.; en M.L.M. van Kempen, Rechtsper-
soonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen (diss.), Tilburg: Schoordijk Instituut/CCL 1999.
7. A.J.A. Stevens, Meer transparantie in de vennootschapsbelasting? (oratie Tilburg), Tilburg: Tilburg University  
2018, p. 24.
8. Zie ook P.H.J. Essers, ‘Rechtsvormdiscriminatie in het nationale en internationale belastingrecht’, WFR 
2018/109.
9. De invoering van een ondernemingswinstbelasting kent ook binnen het FIT historisch een groot aantal voor-
standers. Zie voor een overzicht recent nog P.H.J. Essers, ‘Rechtsvormdiscriminatie in het nationale en interna-
tionale belastingrecht’, WFR 2018/109.
10. Zie S.A. Stevens, De belaste overheid (FM nr. 109), Deventer: Kluwer 2003 en F.J. Elsweier, Een rechtsvergelijking 
tussen de Nederlandse en Duitse winstbelasting van lichamen (diss. Tilburg) (FM nr. 153), Deventer: Kluwer 2018, 
hoofdstuk 4.
11. S.A. Stevens, ‘VPB-plicht van overheidsbedrijven’, TFO 138.1, p. 59 - 86.
12. Naar aanleiding van het arrest HvJ EU, 14 september 2006, ECLI:EU:C:2006:568 (Walter Stauffer), V-N 
2006/47.11.
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Tot slot zijn de vrijstellingen van art. 5 en 6 Wet VPB 1969 in de loop der jaren aangepast. 
Art. 6 Wet VPB 1969 geldt nu voor alle stichtingen en verenigingen en niet alleen voor die 
waar een algemeen maatschappelijk doel op de voorgrond staat (of een sociaal belang 
indien de winst hoofdzakelijk met behulp van vrijwilligers werd behaald). 

5. Fiscale winstbepaling
5.1.  Totaalwinst, jaarwinst, goed koopmansgebruik
Voor de vennootschapsbelasting wordt in beginsel als uitgangspunt het winstbegrip van 
de inkomstenbelasting overgenomen, tenzij de Wet VPB 1969 of de Wet IB 2001 anders 
bepaalt. Bij de invulling van het fiscale winstbegrip heeft de wetgever zich bewust terug-
houdend opgesteld en de invulling van de begrippen totaalwinst, jaarwinst en goed koop-
mansgebruik zoveel mogelijk overgelaten aan de rechter. De contouren van deze genoem-
de begrippen hebben dan ook pas in de loop van de geschiedenis vorm gekregen.13 Reden 
voor de terughoudendheid van de wetgever is met name dat (de invulling van) het fiscale 
winstbegrip op deze wijze makkelijker met de maatschappelijke ontwikkelingen mee kon 
en kan gaan. Het totaalwinstbegrip is in de jurisprudentie14 tot ontwikkeling gekomen, 
waarbij kenmerkend is het onderscheid tussen de winstsfeer en de aandeelhouderssfeer 
en de ontwikkeling van de evenwichtsgedachte inhoudende dat er evenwicht moet be-
staan tussen de heffing in de inkomstenbelasting en de aftrek van kosten in de vennoot-
schapsbelasting. 

5.2.  Fiscale winstbepaling ten opzichte van commerciële winstbepaling
In Nederland heeft zowel de commerciële als de fiscale winstbepaling een eigen positie 
verworven en beide hebben zich onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. De Angelsaksische 
benadering van de commerciële winstbepaling, die in Nederland leidend is geweest, paste 
niet bij de fiscale winstbepaling. Daar waar de commerciële cijfers primair gericht zijn op 
het verschaffen van inzicht in de economische prestaties en economische posities van 
de onderneming, is de fiscale winstbepaling in de eerste plaats bedoeld om de fiscale 
jaarwinst en de daarmee verschuldigde belasting te bepalen en aan de Belastingdienst 
te kunnen rapporteren. Toch zouden de commerciële en fiscale winstbepaling in de toe-
komst wel eens dichter naar elkaar toe kunnen groeien. Het lijkt voor de hand te liggen 
dat er voor elementen van de fiscale winstbepaling in de toekomst steeds meer naar de 
winstbepaling in de jaarrekening (bijvoorbeeld IFRS) wordt gekeken, die kan dienen als 

13. Voor een overzicht zie J.N. Bouwman, ‘Honderd jaar cassatierechtspraak over totaalwinst in de inkomsten- 
en vennootschapsbelasting’, TFO 2016/144; en J. Doornebal, ‘Honderd jaar cassatierechtspraak inzake jaarwinst 
in vogelvlucht’, TFO 2016/144.2.
14. Voor een overzicht van de jurisprudentie zie het hiervoor aangehaalde artikel van J.N. Bouwman.
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inspiratiebron.15 Ondanks dat de praktijk redelijk goed uit de voeten lijkt te kunnen met het 
door de Hoge Raad ingevulde leerstuk van goed koopmansgebruik, wordt in de literatuur16 
wel geopperd dat de wetgever zelf voor meer wettelijke regels zou moeten zorgen ten aan-
zien van de invulling van het fiscale winstbegrip. Zo zouden de belangrijkste regels van 
goed koopmansgebruik (met een rangorde) gecodificeerd kunnen worden zodat mogelijk 
al te opportunistisch gedrag (gelegenheidsingrepen) van de wetgever om louter budget-
taire redenen17, of ter reparatie van onwelgevallige arresten, kan worden voorkomen. Een 
ander voordeel is dat belastingplichtigen niet langer gedwongen worden de omvangrijke 
jurisprudentie van de Hoge Raad te bestuderen om het recht te kennen, maar dat zij zich 
in principe kunnen beperken tot het lezen van één wettelijke bepaling. In de literatuur is 
opgemerkt dat zich hier wel een dilemma voordoet: het codificeren van ‘open deuren’ 
heeft geen zin, terwijl het opnemen van meer gedetailleerde regels in de wet het risico in 
zich heeft dat het jaarwinstbegrip verstart.18 

5.3.  Verliesverrekeningsregels
Op grond van de totaalwinstgedachte zouden verliezen steeds volledig dienen te kunnen 
worden verrekend met winsten. De wetgever heeft echter niet gekozen voor in de tijd 
onbeperkte terug- en vooruitwenteling van verliezen. De Nederlandse wetgever kent his-
torisch gezien een wisselend beleid met betrekking tot de verliesverrekeningstermijnen 
(met name ten aanzien van de voorwaartse verliesverrekening). Tot aan 2007 werden de 
mogelijkheden om verliezen te verrekenen verruimd.19 Per 1 januari 2007 zijn de verlies-
verrekeningstermijnen (die nu ook nog steeds geldend recht zijn) beperkt en in het Be-
lastingplan 2019 wordt voorgesteld deze verder te beperken. Verkorting van de termijnen 
wordt meestal gerechtvaardigd om budgettaire redenen. Met de grondslagverruiming kan 

15. In gelijke zin P.H.J. Essers, De toekomst van goedkoopmansgebruik na de invoering van International Financial 
Reporting Standards in 2005 (Geschriften van de VvBW nr. 224), Deventer: Kluwer 2005, par. 2.5.
16. Met name ook van medewerkers binnen het FIT: zie o.a. P.H.J. Essers, De toekomst van goedkoopmansgebruik 
na de invoering van International Financial Reporting Standards in 2005 (Geschriften van de VvBW nr. 224), Deven-
ter: Kluwer  2005, par. 5.7.; en F.J. Elsweier, Een rechtsvergelijking tussen de Nederlandse en Duitse winstbelasting van 
lichamen (diss. Tilburg) (FM nr. 153), Deventer: Kluwer  2018, p. 147.
17. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de beperking op de afschrijving op gebouwen, goodwill en ove-
rige bedrijfsmiddelen en de aanpassing van regels omtrent waardering van onder handen werk bij de Wet Werken 
aan winst in 2007. Ook in het regeerakkoord van 10 oktober 2017 is de afschrijvingsbeperking op gebouwen om 
budgettaire redenen verder aangescherpt.
18. Zie bijvoorbeeld A.O. Lubbers, Goed koopmansgebruik (Fiscale Geschriften nr. 19), Den Haag: SDU 2005, 
par. 12.2.
19. Voor een uitgebreid historisch overzicht kan worden verwezen naar D.R. Post, De invloed van belangenwijzi-
gingen op verliesverrekening (Fiscaal wetenschappelijke reeks nr. 20), Den Haag: SDU 2012, p. 48-77; en voor een 
kort overzicht naar D.R. Post, ‘Verliescompensatie en totaalwinst: meer dan een mythe? Een zoektocht naar de 
ratio van verliescompensatie’, WFR 2006/433, par. 3 en 6.
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een tariefsverlaging worden bekostigd. Een verlenging van de termijn met name van de 
carry back wordt vaak ingezet om het bedrijfsleven te steunen in tijden van economische 
crisis. De verkorting van de termijnen is naar onze mening zorgelijk, omdat het haaks 
staat op de totaalwinstgedachte en het draagkrachtbeginsel.20

Een regeling voor het tegengaan van de handel in verlieslichamen (art. 20a Wet VPB 
1969) bestaat sinds invoering van de Wet 1969. Hoewel er aan de ene kant, vanuit een 
antimisbruikgedachte (een andere aandeelhouder benut niet zelf geleden verliezen), wel 
wat te zeggen valt voor de bepaling, is aan de andere kant de vennootschapsbelasting een 
zelfstandige belastingheffing van lichamen, waarbij het principieel niet van belang zou 
moeten zijn wie de aandeelhouders zijn. De regeling maakt daarmee een inbreuk op de 
totaalwinstgedachte, aangezien verliezen die onder de sanctie vallen, definitief niet meer 
verrekenbaar zijn. Het is onze verwachting dat art. 20a Wet VPB 1969 in de toekomst zal 
blijven bestaan.

Tot slot is op 1 januari 2004 de houdster- en financieringsverliesregeling ingevoerd als 
reactie op het Bosal-arrest.21 Wij sluiten ons graag aan bij de woorden van Advocaat-Ge-
neraal Wattel die de houdster- en financieringsverliesregeling een ‘’incident gestuurde, op 
overleg met belanghebbenden gebaseerde, onsystematische, opportunistisch-budgettaire 
maatregel’’ noemde.22 Wij hopen dat bij een volgend lustrum van de Wet op de vennoot-
schapsbelasting deze bepaling geschrapt is.

6. De fiscale behandeling van rente
De fiscaal verschillende behandeling van eigen en vreemd vermogen heeft altijd deel uit-
gemaakt van de Wet VPB 1969 en haar voorganger het Besluit op de vennootschapsbe-
lasting 1942.23 Door de fiscaal verschillende behandeling is de fiscale kwalificatie van een 
geldverstrekking van belang. De wetgever heeft dit overgelaten aan de rechter. Slechts een 
korte periode (2002 – 2007) was een wettelijke regeling opgenomen voor hybride leningen. 
In de jurisprudentie is in een drietal situaties aanvaard dat een lening wordt geherkwali-
ficeerd als kapitaal.24 De omgekeerde herkwalificatie van kapitaal in een lening heeft de 
rechter vooralsnog afgewezen.25 Tot op heden heeft de rechter niet beslist dat een onder-
neming een minimumkapitaal moet hebben: de zogenoemde stamkapitaaltheorie. In de 

20. Zie bijvoorbeeld F.J. Elsweier, Een rechtsvergelijking tussen de Nederlandse en Duitse winstbelasting van lichamen 
(diss. Tilburg) (FM nr. 153) Deventer: Kluwer 2018, p. 194-197. Voor een andersluidende mening zie D.R. Post, 
‘Schaf de achterwaartse verliesverrekening af ’, WFR 2018/152.
21. HvJ EU van 18 september 2003, ECLI:EU:2003:479, BNB 2003/344.
22. Zie zijn conclusie bij de arresten van de Hoge Raad van 19 september 2014, BNB 2014/247 - 250.
23. S.A. Stevens, ‘Toekomst van de renteaftrek in de vennootschapsbelasting’, TFO 150.4, p. 66-75.
24. HR 27 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744, BNB 1988/217.
25. HR 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:224, BNB 2014/79 en HR 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:181, BNB 
2014/80.
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onzakelijke lening jurisprudentie26 kunnen daar wel sporen van worden gezien: indien een 
onafhankelijke derde niet bereid was geweest het debiteurenrisico op de lening te aanvaar-
den dan wordt de hoogte van de rente aangepast volgens de zogenoemde borgstellings-
analogie. De Hoge Raad heeft de onzakelijke lening echter nadrukkelijk niet aangemerkt 
als informeel kapitaal.

Tot 1 januari 1997 waren in de Wet VPB 1969 geen bepalingen opgenomen die de aftrek 
van rente beperkten, anders dan art 13, lid 1 Wet VPB 1969 (oud) die in algemene zin de 
kosten van buitenlandse deelneming van aftrek uitsloot. De Hoge Raad heeft wel in een 
groot aantal arresten beperkingen gesteld aan de aftrek van rente indien sprake is van 
renteaftrek die in strijd komt met doel en strekking van de wet.27 Dat is aan de orde indien 
de structuur kunstmatig is (geen zakelijke betekenis heeft) en eenvoudig kan worden her-
haald, waardoor voortdurend de grondslag kan worden uitgehold. Via de invoering van art. 
10a Wet VPB 1969 en art. 15ad Wet VPB 1969 (oud) werd de jurisprudentie gecodificeerd 
en de wetgever stelde strengere eisen dan de Hoge Raad had gedaan. Een aantal jaren 
heeft Nederland een thincapitalisationregeling gekend, maar die is weer afgeschaft.

Later, nadat de aftrekbeperking voor buitenlandse deelnemingen sneuvelde in het Bosal-  
arrest, heeft de wetgever het bouwwerk aan renteaftrekbeperkingen verder uitgebreid met 
in eerste instantie art. 10d Wet VPB 1969, en later art. 15ad en art. 13l Wet VPB 1969. Een 
principieel verschil met de eerder genoemde aftrekbeperkingen is dat die alleen betrekking 
hadden op rente die wordt betaald aan verbonden lichamen.28 Artikel 13l en artikel 15ad 
Wet VPB 1969 gelden ook voor rente die wordt betaald aan derden. De reden hiervoor is 
dat door allocatie van bankschulden binnen een concern aan de Nederlandse activiteiten 
de Nederlandse belastinggrondslag kan worden uitgehold. Per 1 januari 2019 zal Neder-
land vanwege Europese regels zogenoemde earnings-strippingregels moeten invoeren. 
Ook die sluiten rente die wordt betaald aan derden van aftrek uit. Bovendien is het een 
generieke regeling: het is niet van belang of er sprake is van een kunstmatige structuur. 
Naast het voorkomen van grondslaguitholling heeft de wetgever aangegeven dat een doel-
stelling van de earnings-strippingregeling ook is de ongelijke fiscale behandeling van eigen 
en vreemd vermogen te verkleinen. In plaats van de aftrek van rente te beperken kan dat 
ook worden bereikt door de vergoeding over eigen vermogen fiscaal aftrekbaar te maken. 
Voorstellen om een vaste vergoeding over het eigen vermogen in aftrek te kunnen brengen 
(Allowance of Corporate Equity) hebben het in Nederland vooralsnog niet gehaald. Een 
dergelijke bepaling is wel opgenomen in de CCTB.

 Nederland kent traditioneel geen bronbelasting op rente en royalty’s. Op grond van 
de rente- en royaltyrichtlijn mag op intragroup betalingen - misbruik daargelaten - ook 

26. HR 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN3442, BNB 2012/37.
27. S.A. Stevens, ‘Toekomst van de renteaftrek in de vennootschapsbelasting’, TFO 150.4, blz. 66-75
28. Later is echter art. 10a ook uitgebreid tot acquisities van derden.
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geen bronbelasting worden ingehouden. Dit belangrijke kenmerk van het Nederlandse 
belastingstelsel staat thans ter discussie. In elk geval voor betalingen aan lichamen die 
gevestigd zijn in niet-coöperatieve landen. Inhouding van bronbelastingen is een heel ef-
fectieve methode om de nationale grondslag te beschermen en is principieel ook beter te 
verdedigen dan een uitsluiting van de renteaftrek.29

Het ligt voor de hand dat, mits de Europese samenwerking stand houdt, in de toe-
komst nog meer harmonisatie zal worden bereikt om de heffingsgrondslag van Europese 
winstbelastingen te beschermen. Dit kan worden bereikt door verdere verfijning van de 
earnings-strippingregels en meer principieel de invoering van een bronbelasting op rente 
en royalty’s.    

7. Het voorkomen van dubbele heffing: de deelnemingsvrijstelling30 
Het belangrijkste instrument in de vennootschapsbelasting om dubbele heffing te voor-
komen is de deelnemingsvrijstelling. Als rechtvaardigingsgronden voor de deelnemings-
vrijstelling worden in het algemeen het ne-bis-in-idem beginsel genoemd en de verleng-
stukgedachte. De wetgever heeft gezocht naar een balans tussen enerzijds het bevorderen 
en beschermen van het Nederlandse vestigingsklimaat en anderzijds het bestrijden van 
misbruik. Als we terugblikken op de achterliggende decennia, dan is duidelijk dat deze 
balans ingrijpend is verschoven ten gunste van bescherming van de heffingsgrondslag. 
Twee ontwikkelingen springen hierbij in het oog. In de eerste plaats een geleidelijke ver-
schuiving in de richting van toenemende kapitaalexportneutraliteit. In de tweede plaats de 
veranderende opvattingen wat betreft de toepassing van de deelnemingsvrijstelling door 
(tussen)houdstervennootschappen met beperkte substance.

7.1.  Verschuiving richting kapitaalexportneutraliteit
Tijdens de eerste decennia van het bestaan van de Wet VPB 1969 was de overheersende 
notie dat sprake moest zijn van kapitaalimportneutraliteit bij investeringen door het Ne-
derlandse bedrijfsleven in het buitenland. Met andere woorden: de buitenlandse heffing 
over de buitenlandse winsten moest worden gerespecteerd en er diende bij uitkering van 
de winst aan de Nederlandse aandeelhouder geen bijheffing in Nederland plaats te vin-

29. Zie E.C.C.M. Kemmeren, ‘De renteaftrek is niet het probleem in de vennootschapsbelasting; wel het niet-be-
lasten van rente!’, WFR 2009/401.
30. De deelnemingsvrijstelling heeft altijd in het middelpunt van het onderzoek van het FIT gestaan. Tot op 
heden zijn er maar liefst drie Tilburgse proefschriften verschenen over de deelnemingsvrijstelling: D. Juch, De 
deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting, (diss. Tilburg) Deventer: FED 1974; J.A.G. van der Geld, De 
herziene deelnemingsvrijstelling, met name in internationale verhoudingen (diss. Tilburg) (FM, nr. 20), Deventer: 
Kluwer 1990 en A.W. Hofman, De deelnemingsverrekening (diss. Tilburg) (FM nr. 138), Deventer: Kluwer 2011.
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den.31 Toepassing van kapitaalimportneutraliteit is voor het Nederlandse bedrijfsleven van 
groot belang geweest en heeft ertoe geleid dat gelijkwaardige concurrentie op buitenland-
se markten mogelijk was. 

De notie dat binnen de deelnemingsvrijstelling maatregelen nodig waren om kapi-
taalvlucht te bestrijden, was gedurende de eerste decennia van het bestaan van de Wet 
VPB 1969 minder sterk aanwezig. Wel gold vanaf de invoering van de Wet VPB 1969 voor 
belangen in buitenlandse vennootschappen een niet-ter-beleggingsvereiste en een onder-
worpenheidsvereiste. Vanuit de Tweede Kamer is herhaaldelijk de vraag opgeroepen of er 
niet verdergaande maatregelen nodig waren om kapitaalvlucht te bestrijden.32 Tot in de 
jaren negentig van de vorige eeuw is hier van regeringszijde steeds afwijzend op gerea-
geerd.33 Door met name de toenemende mobiliteit van kapitaal nam echter de vraag naar 
aanvullende maatregelen toe.34 Vanaf 1997 werd de deelnemingsvrijstelling uitgesloten op 
inkomsten uit passieve financierings- en licentiedochters.35 Per 1 januari 2007 werd een 
verrekeningsstelsel ingevoerd voor laagbelaste beleggingsdeelnemingen. Hiermee werd 
een belangrijke wissel omgezet: het beginsel van kapitaalimportneutraliteit werd ingeruild 
voor kapitaalexportneutraliteit ingeval van situaties waarin sprake was van inkomsten 
uit laagbelast mobiel kapitaal. Ook werd per 1 januari 2007 een herwaarderingsverplich-
ting ingevoerd voor bepaalde laagbelaste beleggingsdeelnemingen.36 Hiermee werd een 
verdergaande stap gezet in de richting van kapitaalexportneutraliteit: op grond van de 
herwaarderingsverplichting kan de bijheffing tot het Nederlandse tarief ook plaatsvinden 
indien er in Nederland nog geen inkomsten zijn genoten. Hoewel de herwaarderingsver-

31. Zie hierover bijvoorbeeld het verslag van schriftelijk en mondeling overleg van de vaste Commissie voor 
Financiën met de Staatssecretaris inzake onder meer reparatiewetgeving bij directe belastingen, Kamerstukken II 
1979/1980, 15 975, nr. 1, p. 62, waaruit blijkt dat de toenmalige bewindsman een “krachtig tegenstander was van 
(…) een aanpak waarbij de toekenning van de deelnemingsvrijstelling afhankelijk is van de maat waarmee men 
nationaal andere landen meent te mogen “meten”.”
32. Zie onder meer het verslag van schriftelijk en mondeling overleg van de vaste Commissie voor Financiën met 
de Staatssecretaris inzake onder meer reparatiewetgeving bij directe belastingen, Kamerstukken II 1979/1980, 15 
795, nr. 1, vraag 42 en vraag 60; en Kamerstukken II 1987/1988, 19 968, nr. 11, p. 2.
33. Zie voor de argumenten van regeringszijde onder meer het verslag van schriftelijk en mondeling overleg van 
de vaste Commissie voor Financiën met de Staatssecretaris inzake onder meer reparatiewetgeving bij directe be-
lastingen, Kamerstukken II 1979/1980, 15 795, nr. 1, antwoorden op vragen 42 en 60; Kamerstukken II 1989/1990, 
19 968, nr. 12, p. 4 en 5.
34. Zie onder meer de Oriëntatienota Fiscaal Vestigingsklimaat uit 1992, Kamerstukken II 1992/1993, 22 860, nr. 
2, tevens opgenomen in V-N 1992/3022.
35. Zie voor een meer uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de deelnemingsvrijstelling J.A.G. van 
der Geld en A.W. Hofman, De deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening, Deventer: Kluwer 2017, par. 2.2.
36. Namelijk laagbelaste beleggingsdeelnemingen die aan een verzwaarde bezitseis (een belang van 25% of 
meer) en een verzwaarde bezittingentoets (uitsluitend of nagenoeg uitsluitende laagbelaste vrije beleggingen) 
voldoen.
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plichting in economische zin sterke overeenkomsten vertoont met een CFC-regeling37 is 
geen sprake van een grondslagtoerekening. De Nederlandse regeling zal echter ook op 
dit punt gaan veranderen; op grond van ATAD I38 zal Nederland per 1 januari 2019 een 
CFC-regeling moeten invoeren. 

7.2.  Veranderende opvattingen wat betreft toepassing 
 deelnemingsvrijstelling door (tussen)houdstervennootschappen met  
 beperkte substance
De parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van de Wet VPB 1969 was heel dui-
delijk: 

“Het staat vast dat er geen sprake is van een belegging in de zin van artikel 12, vijf-

de lid, indien een Nederlandse n.v. optreedt als holding company van buitenlandse 

dochtermaatschappijen die zelf een bedrijf uitoefenen”.39 

Met andere woorden: een (verder lege) houdstervennootschap van een actieve buiten-
landse dochtervennootschap kan de deelnemingsvrijstelling toepassen. In het geruchtma-
kende holdingarrest40 oordeelde de Hoge Raad desondanks dat de deelnemingsvrijstelling 
alleen van toepassing kon zijn als de moedervennootschap een bedrijf uitoefende; an-
ders kon immers geen sprake zijn van een bedrijfsmatig verband tussen de moederven-
nootschap en de dochtervennootschap. In de zogenoemde holdingresolutie41 heeft de 
Staatssecretaris van Financiën de gevolgen van het arrest afgezwakt. Kort samengevat kon 
volgens de resolutie de deelnemingsvrijstelling worden toegepast indien de Nederlandse 
(tussen)houdster “een wezenlijke functie vervult ten dienste van de bedrijfsuitoefening 
van het concern waarvan zij deel uitmaakt, hetzij aan de top, hetzij als tussenschakel.” Met 
deze resolutie keerde de rust voor lange tijd terug. Op dit moment staat de substance van 
(tussen)houdstervennootschappen echter opnieuw in de belangstelling. In de brief van 23 
februari 201842 heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven te willen onderzoeken 
of de deelnemingsvrijstelling buiten toepassing kan blijven als “de aanwezigheid van een 
concern in Nederland zich beperkt tot één of meerdere nagenoeg ‘substanceloze’ (tussen)
houdsters.” Deze beperkingen moet worden gezien in het licht van de wens dat Nederland 

37. Controlled Foreign Company-regeling.
38. Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belasting-
ontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, artikelen 7 en 8.
39. Kamerstukken II 1962/1963, 6000, nr. 9, p. 25. 
40. HR 7 november 1973, ECLI:NL:HR:1973:AX4605, BNB 1974/2.
41. Resolutie 15 oktober 1974, rolnr. B74/21 516, BNB 1975/11. Deze resolutie is ingetrokken in het besluit van 
26 februari 2008, nr. CPP2008/257M, Stcrt. 2008, 47, V-N 2008/13.9.
42. Brief Staatssecretaris van Financiën 23 februari 2018, 2018-0000026987, V-N 2018/14.2.
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niet langer als schakel zou moeten fungeren in structuren die erop gericht zijn belasting 
te ontwijken. 

7.3.  Afrondend
Onder politieke druk wordt er geknabbeld aan de Nederlandse deelnemingsvrijstelling. 
Uiteraard moet er oog zijn voor de risico’s dat Nederland misbruikt wordt voor interna-
tionale belastingontwijking. De Nederlandse deelnemingsvrijstelling is echter nooit een 
goedkoop fiscaal lokkertje geweest, maar is geworteld in de overtuiging dat kapitaalim-
portneutraliteit leidt tot een rechtvaardige belastingheffing van internationaal opererende 
bedrijven. De deelnemingsvrijstelling heeft daarnaast alles te maken met de Nederlandse 
positie als een klein land met een open economie en is ingebed in een samenhangend 
fiscaal stelsel. Het is daarom goed dat de switch-overbepaling die aanvankelijk in ATAD I 
was opgenomen, onder andere door Nederland, is afgewezen, omdat daarmee principieel 
de draai naar kapitaalexportneutraliteit zou worden gemaakt voor alle activiteiten.43

8 Het instituut fiscale eenheid 
Het uitganspunt in de Wet VPB 1969 is dat ieder lichaam zelfstandig belastingplichtig 
is. De regeling van de fiscale eenheid maakt hier de facto een inbreuk op door het op 
verzoek mogelijk te maken van meerdere belastingplichtigen vennootschapsbelasting te 
heffen alsof sprake is van één belastingplichtige (art. 15 Wet VPB 1969). De concernge-
dachte staat centraal in de grondslag van het fiscale-eenheidsregime. De fiscaalrechtelijke 
erkenning van het concern als economische realiteit kan worden teruggevoerd op het wel-
vaartsbeginsel en het neutraliteitsbeginsel. De belastingwetgever moet namelijk zoveel 
mogelijk neutraal staan tegenover de keuze van belastingplichtigen om de onderneming 
over meerdere entiteiten te verdelen of te concentreren in één entiteit.44

8.1.  Ontstaansgeschiedenis
De regeling voor de fiscale eenheid was al opgenomen in art. 27 van het Besluit op de 
winstbelasting 1940. In de periode tot 2003 zijn diverse wijzigingen aangebracht in de fis-
cale-eenheidsregeling,45 maar pas per 1 januari 2003 is de regeling van de fiscale eenheid 
grondig herzien. Onder het herziene regime was het niet langer mogelijk om naar Neder-

43. Zie ook E.C.C.M. Kemmeren, ‘Exemption method for PEs and (major) sharreholdings best services: the 
CCCTB and the internal markets concerned’, EC Tax Review, 2008/3, die ook voor de EU in het kader van de 
mogelijke invoering van een CCCTB de kapitaalimportneutraliteitstheorie aanbeveelt als uitgangspunt voor de 
relaties (vaste inrichting c.q. dochtervennootschap) met niet-EU landen.
44. Mede ontleend aan Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (Fiscaal Wetenschappelijke 
Reeks nr. 5), Den Haag: SDU, hoofdstuk 4,.
45. De fiscale eenheid werd bijvoorbeeld opengesteld voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. 
Ook werd bepaald dat een fiscale eenheid tot stand komt bij voor bezwaar vatbare beschikking.
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lands recht opgerichte, maar feitelijk in het buitenland gevestigde maatschappijen in de 
fiscale eenheid op te nemen. Met het oog op verdragsbescherming werd de wetssystema-
tiek zodanig aangepast dat gevoegde dochtermaatschappijen subjectief belastingplichtig 
blijven. Andere belangrijke wijzigingen waren onder meer de codificatie van de standaard-
voorwaarden, het verlagen van de bezitseis en het creëren van de mogelijkheid een fiscale 
eenheid in de loop van het boekjaar tot stand te brengen en te beëindigen.

8.2.  De fiscale eenheid nationaal bezien 
Het fiscale-eenheidsregime is een zeer gedetailleerde regeling en in de loop van de ja-
ren onderwerp geweest van talloze procedures.46 Niettemin is onze indruk dat nationale 
ondernemingen hiermee over het algemeen goed uit de voeten kunnen. Bezien wij het 
fiscale-eenheidsregime uitsluitend met deze nationale bril, dan is het zonder meer houd-
baar en is er geen aanleiding deze te wijzigen. De mogelijkheden om verliezen te kunnen 
verrekenen, onbelast te kunnen reorganiseren en één aangifte vennootschapsbelasting 
te kunnen indienen voorzien in een belangrijke maatschappelijke behoefte, terwijl de be-
lastingclaims voor de belastingdienst blijven behouden. Aandachtspunten zijn het hoge 
bezitspercentage, waardoor verliesverrekening binnen een concern niet snel mogelijk is en 
het feit dat niet alle rechtsvormen die tot een concern kunnen behoren deel kunnen uitma-
ken van een fiscale eenheid. Het eerste aspect is moeilijk oplosbaar binnen de contouren 
van het bestaande fiscale eenheidsregime.47 Uitbreiding van het fiscale-eenheidsregime 
naar alle rechtsvormen is wel eenvoudig mogelijk. 

8.3.  De fiscale eenheid EU-rechtelijk bezien 
De realiteit is dat we ook met Europeesrechtelijke bril naar het fiscale-eenheidsregime 
moeten kijken. In vogelperspectief ontstaat dan een beeld dat in een tijdsbestek van een 
slordige vijftien jaar is overgegaan van opluchting in paniek. 

Opluchting was er in de eerste plaats omdat het Hof van Justitie (hierna: HvJ) in het 
roemruchte Marks & Spencer II-arrest oordeelde dat grensoverschrijdende verliesverreke-
ning geen Europeesrechtelijke hoofdregel is, maar slechts een uitzondering voor definitie-
ve verliezen.48 De opluchting was nog groter toen het HvJ in de zaak X Holding duidelijk 
maakte dat Nederland geen grensoverschrijdende fiscale eenheid hoeft toe te staan.49 

46. Voor een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak in de periode 2003 t/m 
2011 verwijzen wij naar G.C. van der Burgt en F.J. Elsweier, ‘Het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbe-
lasting: Recente ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak’, WFR 2011/1682.
47. Ton Stevens stelt om die reden in zijn oratie voor als flankerende maatregel een optiestelsel in te voeren. 
Zie A.J.A. Stevens, Meer transparantie in de vennootschapsbelasting? (inaugurele rede), Tilburg: Tilburg University 
2018, p. 30-32 en 50.
48. HvJ EG 13 december 2005, ECLI:EU:C:2005:763 (Marks & Spencer II), BNB 2006/72.
49. HvJ EU 25 februari 2010, ECLI:EU:2010:89 (X Holding), BNB 2010/166.
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Het HvJ oordeelde echter in het Papillon-arrest dat een lidstaat het nationale consolida-
tieregime niet mag blokkeren als een verticale ‘staak’ van in die lidstaat gevestigde maat-
schappijen wordt onderbroken door een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap.50 
In 2014 bevestigde het HvJ deze lijn ten aanzien van het Nederlandse fiscale-eenheids-
regime.51 Tegelijkertijd werd duidelijk dat Nederland een ‘zusjes fiscale eenheid’ moest 
toestaan: een fiscale eenheid tussen in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen van 
een in een andere lidstaat gevestigde moedermaatschappij. Met deze jurisprudentie werd 
de eerste Europeesrechtelijk klap aan de fiscale eenheid uitgedeeld. De wetgever heeft 
deze dreun echter weten op te vangen, zij het dat gekozen is voor uiterst complexe regel-
geving om deze situaties in goede banen te leiden.52

Nog amper van dit alles bekomen, volgde een tweede klap en die wordt de fiscale 
eenheid mogelijk (zie hierna) fataal. Het HvJ oordeelde namelijk dat Nederland een zoge-
noemde ‘per-element-benadering’ moet toestaan.53 In algemene termen komt dit hierop 
neer: indien belastingplichtigen in een zuiver binnenlandse situatie bepaalde voordelen 
kunnen behalen door de interactie tussen een fiscale eenheid en andere regelingen, dan 
moeten die voordelen in beginsel ook gelden in een grensoverschrijdende EU-situatie.54 
De wetgever acht dit echter een brug te ver en repareert het arrest met terugwerkende 
kracht tot en met 25 oktober 2017, 11:00 uur door bedoelde voordelen ook in een binnen-
landse situatie uit te sluiten. De fiscale eenheid moet in een binnenlandse situatie worden 
‘weggedacht’ voor de toepassing van bepaalde regelingen.55 Het wegdenken van de fiscale 
eenheid wordt binnen het fiscale eenheidsregime vaker toegepast als een ongewenst voor-
deel dreigt van de fiscale eenheid (bijvoorbeeld de kwijtscheldingsregeling).  

De wetgever heeft echter aangekondigd dat de spoedmaatregelen ‘binnen afzienbare 
termijn’ zullen worden opgevolgd door een concernregeling die uitvoeringstechnisch en 
juridisch toekomstbestendig is.56 

50. HvJ EG 27 november 2008, ECLI:EU:C:2008:659 (Société Papillon), V-N 2008/59.20.
51. HvJ EU 12 juni 2014, ECLI:EU:C:2014:1528 (SCA Group Holdings, X AG en anderen, en MSA International 
Holdings), BNB 2014/216.
52. Wet van 30 november 2016, Stb. 2016, 479.
53. HvJ EU 22 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:110 (X BV), BNB 2018/92. Vgl. ook HvJ EU 2 september 2015, 
ECLI:EU:C:2015:524 (Groupe Steria), BNB 2015/223.
54. De betreffende zaak krijgt nog een staart(je). A-G Wattel heeft in zijn nadere conclusie namelijk uiteengezet 
dat het EU-rechtelijke argument van de belanghebbende om feitelijke redenen niet opgaat en dat de Hoge Raad 
niet de goede vraag heeft gesteld aan het HvJ. Zie zijn nadere conclusie van 8 juni 2016, ECLI:NL:DHR:2018:624 
bis, V-N 2018/41.10, punt 1.10.
55. Zie over de spoedmaatregelen bijvoorbeeld G.C. van der Burgt, L.S. Rijff en M.H.C. Ruijschop, ‘Spoedrepara-
tie en fiscale eenheid: van wegdenken tot spoorzoeken’, MBB 2018, nr. 7/8, p. 272 – 301.
56. Kamerstukken II 2017/2018, 34 959, nr. 3, p. 5.
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8.4.  Hoe nu verder? 
Vanuit nationaal perspectief onderscheiden wij in ieder geval de volgende drie mogelijk-
heden:
1. Het fiscale-eenheidsregime wordt uitgebreid zodat het mogelijk wordt een grens-

overschrijdende fiscale eenheid tot stand te brengen. In de literatuur is hiervoor 
een dapper pleidooi gehouden, recentelijk nog door Ton Stevens in zijn oratie57, 
overigens met name om het fiscale-eenheidsregime in nationale gevallen te kun-
nen handhaven. 

2. De spoedmaatregelen niet invoeren als tijdelijke maatregel, maar als definitieve 
oplossing. Het verdient daarbij aanbeveling nader te onderzoeken in hoeverre 
de jurisprudentie van het HvJ nu daadwerkelijk noopt tot aanpassing van het 
bestaande fiscale-eenheidsregime.

3. Het vervangen van het huidige fiscale-eenheidsregime voor een andere concern-
regeling. Dit is een vergaande oplossing. Wordt hiervoor gekozen, dan is het van 
groot belang de mogelijke varianten goed te onderzoeken. Daarnaast zal een fat-
soenlijke overgangsregeling onontbeerlijk zijn.

Vooralsnog lijkt de staatssecretaris af te koersen op de derde mogelijkheid. De moge-
lijkheid van een grensoverschrijdende fiscale eenheid is het meest in overeenstemming 
met de neutraliteitsgedachte en in het geval van slechts enkele maatschappijen goed te 
overzien. Het Nederlandse fiscale-eenheidsregime en het daaraan gekoppelde consolida-
tiesysteem wordt echter problematischer wanneer een concern uit veel maatschappijen 
bestaat.58 Een dergelijk systeem past goed in een C(C)CTB of een andere variant van een 
Europese VPB, maar of een dergelijk Europees consolidatiesysteem er op korte termijn 
komt, valt moeilijk in te schatten. Optie twee, mits ontdaan van overkill, zou dan een aan-
vaardbaar compromis kunnen zijn. 

9. Herstructureringen en (interne) reorganisaties
De Wet VPB 1969 bevat diverse regelingen voor herstructureringen en (interne) reorgani-
saties van lichamen. Zij hebben met elkaar gemeen dat lichamen de mogelijkheid hebben 
om de herstructurering of (interne) reorganisatie zonder fiscale afrekening te effectueren. 
Wij focussen op de bedrijfsfusieregeling van art. 14 Wet VPB 1969, de splitsingsregeling 

57. A.J.A. Stevens, Meer fiscale transparantie in de vennootschapsbelasting? (inaugurele rede), Tilburg: Tilburg Uni-
versity 2018, p. 44-49.
58. Vgl. ook M.H.C Ruijschop in zijn commentaar op de brief van de staatssecretaris van 22 februari 2018, NTFR 
2018/552.
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van art. 14a Wet VPB 1969 en de juridische fusieregeling van art. 14b Wet VPB 1969.59 Deze 
regelingen kennen een Europeesrechtelijke evenknie in de fiscale EU-Fusierichtlijn.60  

9.1.  Historie en koppeling met het civiele recht
Van de drie rechtsfiguren kent de bedrijfsfusieregeling de langste geschiedenis. De huidi-
ge regeling is namelijk een voortzetting van art. 18 Besluit VPB 1942. Aangezien de fiscale 
wet zelfstandig definieert wat een bedrijfsfusie is, heeft de regeling een minder vastom-
lijnd civielrechtelijk keurslijf. Dat is wel het geval bij de juridische fusie en de splitsing. De 
fiscale wetgeving bevat namelijk geen definitie van deze rechtsfiguren en sluit aan bij het 
(toepasselijke) civiele recht. Hoewel de juridische fusie al op 1 januari 1984 is geïntrodu-
ceerd in het nationale civiele recht, is de fiscale begeleiding ervan pas bij de implementatie 
van de fiscale EU-Fusierichtlijn in 1992 in de fiscale wet verankerd. Met de komst van de 
privaatrechtelijke splitsingswetgeving per 1 februari 1998 zijn de fiscale regels voor juri-
dische fusies en splitsingen zoveel mogelijk op gelijke leest geschoeid. De komst van de 
Wet IB 2001 is aangegrepen om de fiscale spelregels van de drie rechtsfiguren verder te 
stroomlijnen.

9.2. Grondslagen van de bedrijfsfusie-, splitsing- en juridische 
 fusieregeling61

In de Wet VPB 1969 wordt vennootschapsbelasting geheven van lichamen (zij zijn het 
subject) en niet van de objectieve onderneming. Zowel een (fictieve) overdracht van ver-
mogensbestanddelen als het verdwijnen van een lichaam leidt daarom in beginsel tot 
vennootschapsbelastingheffing. Het tot stand brengen van een fusie of splitsing is door-
gaans vanuit economisch, organisatorisch en juridisch oogpunt wenselijk. Heffing van 
vennootschapsbelasting kan dan een belemmering zijn om de fusie of splitsing te effec-
tueren. Het ongedaan maken van dergelijke belemmeringen door te voorzien in fiscale 
doorschuifregelingen kan worden teruggevoerd op het welvaartsbeginsel en het neutrali-
teitsbeginsel,62 beide geconcretiseerd in het liquiditeitsbeginsel. Hierin ligt de rechtvaardi-
ging voor reorganisatiefaciliteiten. De belastingplichtige wordt de mogelijkheid geboden 
belastingclaims door te schuiven, mits deze gewaarborgd zijn en oneigenlijk gebruik niet 
aan de orde is.

59. Art. 14ba (bestuurlijke herindeling en herschikking) en art. 14c (geruisloze terugkeer) blijven buiten beschou-
wing. Voor art. 28a (omzetting van rechtspersonen) geldt op een enkele opmerking na hetzelfde.
60. Richtlijn 90/434/EEG, Pb EG, nr. L 225/1. De laatste gecodificeerde versie is Richtlijn 2009/133/EG, PbEU 
2009, L 310/34.
61. Gebaseerd op een conceptversie van het toetsingskader in het promotieonderzoek van G.C. van der Burgt 
naar de winstbelastingregels voor splitsingen in de Wet VPB 1969.
62. Vergelijkbaar met de hiervoor behandelde grondslagen voor de fiscale eenheidsregeling.

Bart van der Burgt LL.M, dr. Frank Elsweier, dr. Arthur Hofman, Mart van Hulten LL.M, Lisanne Rijff LL.M, 
prof. dr. Stan Stevens en prof. dr. Ton Stevens

142



9.3.  De bedrijfsfusie, splitsing en juridische fusie en internationalisering
Ondernemingen opereren steeds meer internationaal. Daardoor is ook de behoefte ont-
staan aan internationale reorganisaties. De Fusierichtlijn biedt daarvoor een kader. In 1992 
is de nationale bedrijfsfusieregeling aangepast aan de Fusierichtlijn. Aangezien deze richt-
lijn uitsluitend betrekking heeft op kwalificerende transacties waarbij vennootschappen 
van twee of meer lidstaten betrokken zijn, hoefde de bedrijfsfusieregeling strikt genomen 
alleen te worden aangepast voor deze grensoverschrijdende EU-situaties. De wetgever 
heeft daar echter niet voor gekozen: zuiver nationale bedrijfsfusies worden op dezelfde 
wijze behandeld als grensoverschrijdende varianten. Hierdoor is de Fusierichtlijn ook re-
levant voor puur nationale bedrijfsfusies; de zogenoemde ‘Leur-Bloem-leer’.63 Met ingang 
van 2001 geldt hetzelfde voor juridische fusies en splitsingen.

Wij concluderen dat het Nederlandse fiscale recht wat betreft EU-situaties goed in-
speelt op de internationalisering. Terecht wordt geen onderscheid gemaakt tussen zuiver 
nationale- en grensoverschrijdende EU-gevallen. Dat zorgt voor uniformiteit en voorkomt 
(omgekeerde) discriminatie.

9.4.  Het kruipende civiele recht…
Hoe zit dit civielrechtelijk? De fiscale begeleidingsregels kunnen immers pas goed tot hun 
recht komen als alle civielrechtelijke belemmeringen om grensoverschrijdend te reorgani-
seren binnen de EU zijn weggenomen. Reden is de genoemde koppeling met het civiele 
recht.64 Paradoxaal loopt het civiele recht (schoorvoetend) achter het fiscale recht aan. Het 
tegenovergestelde zou men verwachten.

Een grensoverschrijdende juridische fusie (GOF) en splitsing (GOS) waren lange tijd 
onmogelijk, zij het dat met een succesvol beroep op het primaire EU-recht civielrech-
telijke begeleiding van een GOF binnen de EU is afgedwongen.65 In 2005 is de Tiende 
richtlijn vastgesteld voor de GOF.66 Deze richtlijn is op 15 juli 2008 geïmplementeerd 
in het Nederlandse civiele recht. Bepaalde vormen van GOF zijn nu rechtens mogelijk. 
Voor de GOS ontbreken civielrechtelijke begeleidingsregels. Op 25 april 2018 is echter 
een richtlijnvoorstel gelanceerd voor grensoverschrijdende omzetting, juridische fusie 
en splitsing binnen de EU.67 Het doel ervan is tweeledig: voorzien in procedures voor 
grensoverschrijdende omzettingen, splitsingen en juridische fusies om de grensover-

63. HvJ EU 17 juli 1997, ECLI:EU:C:1997:369 (Leur Bloem), BNB 1998/32.
64. Zoals gezegd, ligt dit voor bedrijfsfusies anders. Civielrechtelijk is dit namelijk een overdracht van vermo-
gensbestanddelen onder bijzondere titel, wat (ook) grensoverschrijdend kan.
65. HvJ EG 13 december 2005, ECLI:EU:C:2005:762 (Sevic), V-N 2006/7.27.
66. Richtlijn 2005/56/EG, PbEU, L 310/1. Nu geldt Richtlijn EU 2017/1132, PbEU 2017, L 169/46.
67. Richtlijnvoorstel van 25 april 2018, COM/2018/241 definitief.
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schrijdende mobiliteit in de EU te bevorderen en tegelijk de belanghebbenden van de 
vennootschappen passende bescherming bieden om de billijkheid van de interne markt 
te waarborgen. Het voorstel beoogt een geharmoniseerd rechtskader te scheppen voor                                                             
grensoverschrijdende splitsingen en omzettingen68 en dat van grensoverschrijdende ju-
ridische fusies te verbeteren. Dit is voor het Europese civiele recht een belangrijke stap 
voorwaarts en het is belangrijk dat het civiele recht een inhaalslag maakt.69 Opmerkelijk 
genoeg bevat de Ontwerprichtlijn CCTB 2016 geen bepalingen voor fusies en splitsingen. 
Dit impliceert dat voor een aan de CCTB onderworpen vennootschap die betrokken is bij 
een bedrijfsfusie, splitsing of juridische fusie ‘gewoon’ de nationale belastingregels van 
toepassing blijven. Mogelijk is de gedachte dat een eigen ‘CCTB-regeling’ overbodig is 
voor transacties die zuiver nationaal zijn en/of onder het bereik van de EU-Fusierichtlijn 
vallen. In de Ontwerprichtlijn CCCTB 2016 zijn wel bepalingen opgenomen voor ‘bedrijfs-
reorganisaties’. Ook voor een Europese vennootschapsbelasting moet gelden dat zakelijke 
reorganisaties niet belemmerd worden door belastingheffing en tegelijkertijd claimverlies 
wordt voorkomen. De Fusierichtlijn kan daarbij als basis fungeren.70

10. Afsluiting 
Als het FIT 100 jaar is bestaat dan nog de vennootschapsbelasting? Wij verwachten van 
wel. In de belastingmix zal de belastingheffing van de winsten van ondernemingen niet 
snel verdwijnen71 omdat het politiek niet goed uitlegbaar is dat burgers wel belasting moe-
ten betalen en bedrijven niet. Ook al is dat een schijntegenstelling, omdat bedrijven uitein-
delijk eigendom zijn van burgers. Het beeld van de vennootschapsbelasting zal voor een 
belangrijk deel bepaald worden door de vraag of de Europese en internationale samen-
werking op directe belastingen doorzet. Bij internationale samenwerking kunnen funda-
mentele problemen van de vennootschapsbelasting worden opgelost. De weg van symp-
toombestrijding via de invoering van geharmoniseerde anti-misbruikbepalingen kan dan 
evolueren naar een gemeenschappelijke vennootschapsbelasting.72 Een dergelijke heffing 
zou ook een logische bekostigingsbron kunnen zijn voor de Europese begroting. Bedrijven 

68. Zie over grensoverschrijdende omzettingen J.J. van den Broek, ‘Grensoverschrijdende omzettingen van ven-
nootschappen’, WFR 2018/114 en H. Koster & J.L. van de Streek, ‘Naar wetgeving voor cross-border omzettin-
gen’, WFR 2015/1274.
69. Uiteraard is een goede fiscale begeleidingsregeling voor grensoverschrijdende omzettingen wenselijk.
70. Verbeterpunten voor de Fusierichtlijn zijn geïnventariseerd door Frederik Boulogne in F. Boulogne, Shortco-
mings in the EU Merger Directive, Deventer: Kluwer 2016.
71. Aardig om te vermelden in dat verband is dat de totale VPB-opbrengst in 2018 (ongeveer € 23 miljard) 
uiteraard vele malen hoger is dan de VPB-opbrengst in 1969 (Hfl. 2,5 miljard), maar het aandeel van de VPB-op-
brengst in de totale belastingopbrengsten eigenlijk niet zo gek veel verschilt (8% in 2018 tegenover 11% in 1969).
72. Zie ook J.A.G. van der Geld, De toekomst van de Nederlandse vennootschapsbelasting (afscheidsrede), Tilburg: 
Tilburg University 2016, p. 37-38.
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profiteren immers in belangrijke mate van de interne markt en aangezien bedrijven inter-
nationaal opereren is een internationale heffing geschikter om internationale en mobiele 
winsten in de heffing te betrekken. Als de opbrengst van de Europese vennootschaps-
belasting wordt gebruikt als bron voor de financiering van de EU kan wellicht ook een 
belangrijk obstakel worden omzeild, namelijk de verdeling van de belastingopbrengsten 
over de lidstaten. De kernbepalingen die in de Wet VPB 1969 zijn opgenomen moeten ook 
een plek krijgen in de Europese vennootschapsbelasting. Voor de winstbepaling kan tot op 
zekere hoogte worden aangesloten bij IFRS, mits tegemoetkomingen worden opgenomen 
om recht te doen aan het realisatiebeginsel dat in de fiscale winstbepaling een zwaarder 
gewicht heeft. Voor het voorkomen van dubbele belasting bij niet-EU deelnemingen c.q. 
niet-EU vaste inrichtingen zou bij voorkeur KIN als uitgangspunt moeten worden geno-
men, mits het gaat om actieve deelnemingen c.q. vaste inrichtingen.
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1. Introduction
There is hardly any other sub-discipline in the field of taxation that has evolved so tremen-
dously over the past 50 years as the one governing the area of International and European 
taxation. Any attempt to capture these developments comprehensively within the size of 
this contribution would likely be in vain. Yet, some landmark developments can hardly be 
ignored, and it is precisely for that reason that the members of the FIT section “Internati-
onal & European Taxation” decided to bundle their ideas of what in their view constitutes 
the most remarkable event in the area of international and European taxation over the 
past 50 years. It is a challenging task to reflect the fundamental developments in the in-
ternational taxation arena since almost everything has changed during the last decades. 
For instance, tax policy used to refer to the approach of a national tax system designed to 
create an implementation ground for taxation. It included the choice of different types of 
taxes as well as their individual features. The decisions regarding the goals to be achieved 
or the priorities to be given were shaped around various criteria such as efficiency, equality 
or neutrality. In designing the tax systems, however, states are not acting alone anymore. 
The influential effects of the international organisations are felt in the diffusion of new 
ideas spread in and out of the national borders. Presently, tax systems interact with each 
other as not before, and by the help of increased cooperation, the policy-related decisions 
are taken quickly. Thinking of a single tax in the context of a single jurisdiction has changed 
to be thinking of a tax in a global context. This led to the embracement of the invention of 
different concepts, mechanisms and tools in the consideration to attach taxing right to a 
particular jurisdiction. However, the issues have become more and more controversial at 
the same time, so that the need for the tax systems to work together emerged. 

In this regard, this contribution starts with the shift observed at the international level, 
by taking the historical background of international taxation principles. Then the turning 
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points of the timeline are specified, such as the OECD’s BEPS project and the developed 
multilateral instrument, in order to shed light on the path for a ‘before and after’ conside-
ration. In the third section, the developments taking place within the EU are addressed. 
Next, the justification and the legitimacy of international law, specifically from the BEPS 
perspective, is critically analyzed by asking whether the designed instruments are appro-
priate to tackle all of the issues mentioned so far. The last brief section is reserved to 
digital taxation as we believe it constitutes one of the most critical challenges of which the 
international taxation will inevitably be confronted in the future.  

2. The international level: shifting focus from avoidance of double 
 taxation to avoidance of double non-taxation
2.1  Origin, purpose and development of the OECD Model Tax Convention
Every double tax treaty (DTT) is unique and negotiated separately under the shelter of both 
domestic and international law. However, the current DTTs throughout the world more 
or less follow a similar approach and resemble each other. This is a natural result of the 
effects created by model tax conventions developed by international organisations such as 
the OECD and UN. These models usually form the foundation of the bilateral negotiations 
and states generally negotiate the points which they wish to deviate from the model which 
they take as a base. Therefore, the importance and the influence of model conventions in 
the functioning of the international taxation law is indisputable. 

Primarily the work of the League of Nations contributed to the development of a stan-
dardised model tax convention. Between the World Wars, the League produced several 
models which gained importance in the negotiations of bilateral tax treaties between the 
states, and those models created a fundament for the later work of other international 
organisations. In line with this, the OEEC, later the OECD, continued the work of the 
League of Nations. Progress had already been made towards the elimination of double 
taxation through bilateral conventions or unilateral measures when the OEEC adopted its 
first recommendation concerning double taxation on 25 February 1955. At that time, 70 
bilateral general conventions had been signed between countries. Then, in 1963 the OECD 
published its first model tax convention in the area of taxes on income and on capital. 
The Model has been further developed during the time. The number of DTTs depending 
on this Model is constantly growing. The principles reflected in the Model were followed 
with certain variants in many of the bilateral tax treaties concluded or revised during the 
following decade.1

Double tax treaties are instruments of international law aiming to prevent international 
juridical double taxation. In addition to this general aim, the tendency is to cover other 
issues such as non-discrimination, provide a base for exchange information between the 

1. For more information about the historical background of the OECD Model Tax Convention, see OECD (2017), 
Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD Publishing, para. 4 et seq.
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countries, assistance in tax collection and mutual agreement processes. Throughout the 
history, it was understood that the practice of many countries was to include prevention 
of tax avoidance and evasion as well as in the context of a tax treaty as it was believed that 
this aim serves for the purposes of the OECD Member States. 

The model gives priority to the interests of the OECD member states. Thus, in the 
structure and the operation of the OECD Model, it is evidently observed that the choice 
is made to favour a residence-based taxation system.2 Although there are some specific 
exceptions regarding the passive income, it could be claimed that the allocation rules are 
designed to create a basis that the state of residence has the only or primary right to tax 
the income concerned.3 However, regarding the methods to eliminate the double taxation, 
the Model does not choose between the basic principles of universality and territoriality.4

The difference observed in the attitude towards the development of tax treaties reflects 
the more extensive historical differences between continental European countries and the 
common law countries. For instance, the UK, during the first half of the 20th century, had 
been involved mainly in outward investments. Depending on the influence put on those 
states to which the investments directed, it was possible for the UK to secure a low or no 
taxation by the application of source principle. The common law countries retained the 
right to tax residents investing abroad on their worldwide income without giving any relief 
for double taxation. However, during the time the world has changed in a way to force 
developed countries to take the interests of the developing countries into consideration. 
This is why the UN developed another model in the beginning of 80’s which moderately 
favours the principle of source-based taxation.5

Moreover, both of the principles are started to be criticized depending on the lack of 
the rationale allegiance with the production of income. For instance, the principle of resi-
dence based taxation has many aspects to be evaluated as offering a basis for the allocati-
on of tax jurisdiction with respect to the consumption of income. Similarly, the principle of 
source-based taxation could suffer from a substantial justification as the income may be 
produced in another state where it actually arises. However, another approach, principle 
of origin could be used to justify the allocation of taxing rights to a state if the income has 
been created within the territory of that state.6  

2. E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions: A Rethinking of Models (diss. Tilburg), Dongen: 
Pijnenburg 2001, p.55.
3. For opposing idea see, A. Miller and L. Oats, Principles of International Taxation, Bloomsburry 2016, p.146: “The 
OECD MTC awards priority in taxing rights to the state of source. The state of residence usually agrees either to 
give credit for paid tax in the state of source or to operate exemption from tax”.
4. M. Lang, Introduction to the Law of Double Tax Conventions, Wien: Linde Verlag 2013, p.27-28.
5. Another approach is the US Model Income Tax Convention which is broadly similar to the OECD Model in 
many respects.
6. Kemmeren 2001, p. 521 et seq.
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During the last 50 years, the choice of principles has been affected by different                                       
determinants - political, sociological, geographical etc. - and has led to the acceptance that 
some categories of income can only be taxed in the state where the taxpayer is resident 
and/or others may be taxed by both states in accordance with a ratio agreed.7

 
2.2  The Saint Gobain decision: (r)evolutionary extension of tax treaty 
 protection
Typically, tax treaty protection is only available for taxpayers that qualify as a tax resident 
of one of the tax treaty states. This starting point has been put aside, however, in the              
(r)evolutionary Saint Gobain case delivered on 21 September 1999.8 This case concerns a 
three-country situation (‘triangular case’). Central in this was the company Saint Gobain 
established in state France with a permanent establishment (PE) situated in state Germa-
ny. The German PE acted as the ‘recipient’ of distributed profits paid by various companies 
located both inside and outside the Union. These profits had already been taxed in these 
countries. Between Germany and the respective countries, a tax treaty was concluded that 
provided for relief for double taxation. The German tax authorities refused to grant relief 
for double taxation, however, based on the argument that the Saint Gobain company was 
not a German tax resident. The Court of Justice of the EU (CJ) disagreed and held that 
Germany should grant Saint Gobain the same relief as Germany grants to German tax 
residents. 

For a long time, many tax authorities refused to satisfy a request of (the PE of) non-re-
sident companies to grant a tax credit for the withholding tax from another State. The (r)
evolutionary Saint-Gobain ruling has introduced an important modification of this resi-
dent requirement for tax treaty benefits. In Saint-Gobain, on the basis of Art. 49 TFEU 
(freedom of establishment), the CJ thus decided that an EU member state where the PE is 
situated cannot treat the PE of an EU national (established in an another EU member sta-
te) more badly than a subsidiary company established in the first-mentioned EU member 
state. Thanks to the Saint-Gobain ruling, the PE is also ‘entitled’ to these benefits. Through 
the Saint Gobain ruling, the primacy of tax residency under the international tax rules has 
thus been reduced in favour of source country-based taxation.

The unsolved question remains, however, whether the Saint Gobain case also applies 
to the Member States from which the profit distributions are made. In other words, do 
these Member States have to apply the tax treaty benefits provided for under the tax tre-
aty with the PE-Member State, if these benefits are more favourable? This would smell 
like most-favoured-nation treatment and would render the Saint Gobain decision even 

7. For further discussion see, M. Lang (Ed. et al.), Source versus Residence Problems Arising from the Allocation of 
Taxing Rights in Tax Treaty Law and Possible Alternatives, Deventer: Kluwer 2008.  
8. ECJ 21 September 1999, ECLI:EU:C:1999:438 (Saint-Gobain). 
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revolutionary. More than twenty years after the Saint Gobain ruling, however, this critical 
question has not been answered by the CJ. 

2.3  Turning point: the OECD/G20 BEPS project
In the wake of the recent financial and economic crises and the consequent growing     
pressure on government’s budgets, there has been an increasing awareness in society 
that international tax mismatches indeed can be problematic. Especially large multinati-
onal enterprises, such as Google, Starbucks, Apple and Amazon, are perceived to delibe-
rately seeking and even aggressively exploiting mismatches between national tax rules. 
As a result, multinationals have repeatedly been accused of not paying their fair share in 
repairing the costs of the financial and economic crises. This recent and increasing public 
attention for business taxation of multinationals has created mounting pressure on gover-
nment’s international tax policies. It is for that reason that in February 2013, the OECD, 
with the political support of the countries of the G20, has launched its ambitious project 
on Base Erosion and Profit Shifting.9 Base erosion and profit shifting (in brief: BEPS) re-
fers to “tax avoidance strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to artificially 
shift profits to low or no-tax locations.”10 With the BEPS project, the OECD and G20 seek 
to create one single set of consensus-based, international tax rules to protect tax bases 
of countries. The BEPS project was finalized in October 2015 by releasing the so-called 
BEPS-package. This package contains 15 Actions that should provide governments with 
the domestic and international instruments that are needed to tackle BEPS. Currently, the 
OECD focusses on supporting and monitoring the implementation of the BEPS package 
in both OECD and non-OECD countries. As a result, the existing international tax rules are 
currently being reassessed and reformed in a way that we have not seen before. 

2.4  The Multilateral Instrument as a milestone achievement
The BEPS-project has rapidly moved to the implementation phase, leaving a fundamental-
ly changed landscape in its wake. Implementation of the BEPS Package required inter alia 
changes to model tax conventions, as well as to the bilateral tax treaties based on those 
model conventions. It was also agreed that a number of the BEPS measures are minimum 
standards, meaning that countries have agreed that those standards must be implemen-
ted. Taking these issues into account, the Action 15 Report, “Developing a Multilateral 
Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties” or MLI, concluded that a multilateral instru-
ment, providing an innovative approach to enable countries to swiftly modify their bilate-
ral tax treaties to implement these measures, was needed. The MLI would ensure that the 
changes will be made without undertaking a time-consuming bilateral negotiation process 

9. OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing 2013.
10. See www.oecd.org (search on BEPS).
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and that any changes made would be consistent.  The 2014 intermediary report concluded 
that such a multilateral instrument was feasible and desirable. The text of the MLI was 
approved in November 2016 and has been opened for signing since 1 January 2017.

On August 1, 2018, 83 jurisdictions have signed the MLI, out of which 79 are BEPS mem-
bers, and 4 are non-BEPS members. Even though this number proves that the MLI already 
has a significant impact on the worldwide network of tax treaties, additional countries and 
jurisdictions are actively working to prepare for signature in their near future. Pascal Saint-
Amans, the Director of the Centre for Tax Policy and Administration, said the measure of 
success is not the number of countries, but the number of treaties covered. He also emp-
hasised the need to have the significant treaties covered. He said: 

“we need to have the big players there (…) outside of the US what matters is that we 

have the large treaty networks and we have the treaty shopping hubs.”

The text indicates that the MLI will enter into force after five jurisdictions have signed it 
and have notified their ratification. This threshold has now be reached, and the MLI en-
tered into force on the first day of the month following the expiration of a period of three 
calendar months beginning on the date of deposit of the fifth instrument of ratification, 
acceptance or approval, i.e., on 1 July 2018. For a specific bilateral tax treaty, the measures 
will enter into effect after both parties to the treaty have notified the ratification of the MLI 
and a specified time has passed. The specified time differs for different provisions. For 
example, for provisions relating to withholding taxes, the entry into force date is the 1st of 
January after the last party has notified the ratification. 

The MLI incorporates flexibility features that are designed to allow countries to tailor 
their adoption to fit their particular national circumstances and preferences. Jurisdictions 
signing the MLI can choose to adopt the minimum standards only, or they can choose to 
also adopt some, or all, of the optional articles. Given the degree of flexibility of the MLI, 
every signatory should provide at the time of signing the MLI a list of all the options and 
reservations the signatory is interested in. Where there is a bilateral match, the MLI will 
apply alongside the nominated tax treaty clauses that deal with the same subject matter. 
Unlike an amending protocol which directly amends the text of the existing bilateral treaty, 
the MLI sits side by side with, and modifies the existing bilateral treaty provisions to create 
new provisions.

Once again it is worth to state that one of the most significant accomplishments of 
the BEPS-project is the conclusion of a multilateral instrument. During the first signing 
ceremony of the MLI that was held on 7 June 2018,  Angel Gurria, the OECD Secretary 
General, said:
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”The conclusion of this multilateral instrument marks a new turning point in tax tre-

aty history. We are moving towards rapid implementation of the far-reaching reforms 

agreed under the BEPS Project in more than 1,200 tax treaties worldwide. In addition 

to saving the signatories from the burden of bilaterally re-negotiating these treaties, 

the Convention will result in more certainty and predictability for businesses, and a 

better functioning international tax system for the benefit of our citizens” 

It is true that the success and impact of the MLI will highly depend on the appetite of 
the countries to sign the MLI and to adopt more of its (optional) articles in their treaty 
network. However, even only the expectation that over 3,000 tax treaties will be modified 
through the MLI constitutes a key milestone in international taxation and an unpreceden-
ted moment to remark over the past 50 years. 

3.  The European level: from a focus on non-discrimination to combatting 
 tax avoidance
3.1  Treaty freedoms
The impact of EU law on international taxation over the past 50 years is undeniable.          
Although at least until recently, only a modest degree of harmonisation in the field of 
direct taxation has been achieved, the method of negative integration has played a more 
prominent role in the field of direct taxes in the European Union over the past 50 years. 
From the case French Newspaper Publishers handed down in 1985 it became apparent that 
direct tax measures fall within the scope of the Treaty freedoms. In this case, the European 
Court of Justice (CJ) held a (French) direct tax measure - a tax-free reserve or deducti-
on granted to certain newspaper publishers, provided that newspapers were published 
in France rather than abroad - to constitute a measure having an effect equivalent to a 
quantitative restriction under Article 34 TFEU.11 In the subsequent landmark case avoir 
fiscal issued by the ECJ in 1986, it was confirmed that direct tax measures that distinguish 
between income from transnational investment and income from comparable domestic 
investment fall under the scope of and therefore can be in breach of the fundamental 
freedoms as guaranteed by the Treaty freedoms.12 In this case, the Court ruled that by not 
granting a French imputation credit to French branches of companies resident in another 
Member State on the same terms as those applying to companies resident in France, the 
freedom of establishment was infringed. This ruling was the beginning of a huge flow 
of case law of the ECJ from which it appeared that distinctions made in Member States’ 
corporate income tax systems on the basis of the place of residence, as may be made inter 

11. ECJ 7 May 1985, 18/84 (Commission v. France), ECR 1339. Pursuant to Article 34 TFEU, quantitative restricti-
ons on imports and all measures having equivalent effect are prohibited between Member States.
12. ECJ 28 January 1986, ECLI:EU:C:1986:37 (avoir fiscal), ECR 271.
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alia in the case of thin capitalization rules13 or withholding taxes14 and distinctions on the 
basis of the place where the capital is invested, as may be made inter alia in the context 
of CFC legislation15, intra-group loss compensation16 and relief of double taxation17 may 
be in breach of the freedom of establishment, the free movement of services and the free 
movement of capital as applicable within the Union. It can therefore be concluded that the 
significance of negative integration has, as the result of the application and interpretation 
by the CJ of the Treaty freedoms, appeared to be far-reaching in the area of direct taxes 
within the Union.

This far-reaching effect of the Treaty freedoms has not been limited to intra-EU situa-
tions only. Practice shows that the Member States of the European Union (EU) maintain 
a diversified range of economic relations with non-EU Member States. The Union has 
concluded a large number of economic integration agreements over the past decades 
with countries all around the world, such as countries in Eastern Europe, the Euro-Me-
diterranean countries, and the African, Caribbean, and Pacific states. The Treaty on the 
Functioning of the European Union (TFEU) itself also provides for a substantial degree 
of economic openness vis-à-vis third countries, particularly by means of the Treaty provi-
sions relating to the free movement of capital. Accordingly, in relationships with non-EU 
Member States, ‘economic openness’ is key. Economic openness was also stressed, for 
instance, by the European Commission in its 2006 Communication ‘Global Europe: Com-
peting in the World’.

The CJEU has the competence to interpret the free movement of capital provision in 
the field of direct taxation. When doing so, the CJEU has tended to interpret the free mo-
vement of capital vis-à-vis third countries rather extensively in favour of the taxpayer (for 
example, in the field of withholding taxes18 and anti-abuse rules19). However, it has also 
allowed significant (but rather fragmented) derogations in favour of the Member States. 
Firstly, it has held that the free movement of capital is not applicable to, and hence does 
not protect, third country investments, when the contested corporate tax measure is ex-
clusively confined to situations involving an investment that confers on the investor defi-
nite influence over corporate decisions20, which also implies that corporate tax measures 

13. ECJ 12 December 2002, C-324/00, (Lankhorst-Hohorst), ECR I-11779; ECJ 13 March 2007, ECLI:EU:C:2007:161, 
(Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation), ECR I-2107.
14. ECJ 14 December 2006, ECLI:EU:C:2006:783 (Denkavit Internationaal and Denkavit France) ECR I-11949.
15. ECJ 12 September 2006, ECLI:EU:C:2006:544 (Cadbury Schweppes), ECR I-7995.
16. ECJ 13 December 2005, ECLI:EU:C:2005:763 (Marks & Spencer), ECR I-10837.
17. ECJ 7 September 2004, ECLI:EU:C:2004:484 (Manninen), ECR I-7477.
18. Santander Asset Management SGIIC, Joined Cases C-338-11, Judgment, EU:C:2012:286.
19. Itelcar, C-282/12, Judgment, EU:C:2013:629.
20. Kronos International, C-47/12, Judgment, EU:C:2014:2200; Test Claimants in the FII Group Litigation, 
C-35/11, Judgment, EU:C:2012:707 [hereinafter, FII 2].
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solely designed for groups of companies (multinational enterprises) fall outside the scope 
of the free movement of capital. On the other hand, since the CJEU’s ruling in FII 2, it is 
beyond doubt that a national rule that is not confined to situations involving such definite 
investor influence can be assessed under the free movement of capital, unless the conte-
sted rule is designed to regulate market access (which will probably never be the case as 
far as corporate tax measures are concerned).21 This means that such broader rules can be 
scrutinized under the free movement of capital, even if - as a factual matter - an investor 
happens to have definite influence over its third-country investment. Secondly, based on 
the grandfathering clause in Article 64(1) TFEU, restrictive tax measures that already exis-
ted on 31 December 1993 and that involve direct investment - including investment in real 
estate - establishment, the provision of financial services or the admission of securities to 
capital markets’ are excluded from the liberalization requirement under Article 63 TFEU. 
Broadly speaking, one can conclude that the grandfathering clause under Article 64(1) 
TFEU applies to relatively large third-country investments and limits the protection that 
third-country investors could otherwise derive from the free movement of capital under 
Article 63(1) TFEU. However, in each individual case, an assessment of the grandfathering 
clause is essential when examining the scope of protection that a third-country investor is 
provided under the freedom of investment. Finally, already in FII 1, the CJEU recognized 
that a Member State might be able to demonstrate that a restriction on capital move-
ments to or from non-Member States is justified for a particular reason in circumstances 
in which that same reason would not constitute a valid justification for a restriction on 
capital movements between Member States.22 As far as the just grounds for situations in-
volving third-country investments are concerned, the following can be observed. Reasons 
relating to a lack of reciprocity,23 loss of income,24 and administrative difficulties,25 such 
reasons cannot be accepted more easily in a third-country context when compared to situ-
ations involving intra-Union investments. Nevertheless, the impact of the free movement 
of capital in non-EU relationships must certainly not be underestimated, as the case law 
of the CJ over the past decade has proven.26  

21. FII 2, C-35/11, Judgment, EU:C:2012:707.
22. Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Judgment, EU:C:2006:774 [hereinafter, FII 1], para. 171.
23. Haribo and Österreichische Salinen, Joined Cases C-436/08 and C-437/08, Judgment, EU:C:2011:61, para. 
128.
24. Ibid., paras 125 et seq.
25. FII 1, C-446/04, Judgment, EU:C:2006:774, paras 155–156 (read in conjunction with para. 172).
26. In more detail see: D.S. Smit, EU Freedoms, Non-EU Countries and Company Taxation, Deventer: Kluwer Law 
International 2012.
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3.2  The Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD): lifting sovereignty in the field 
 of international taxation
Within the EU, the European Commission (EC) has strongly reaffirmed the OECD’s work 
on BEPS. In fact, the EU has taken the role of front-runner. Shortly after the release of 
the BEPS package in 2015, the European Commission has released a number of new 
legislative proposals. These proposals seek to implement, on a harmonized basis, parts 
of the BEPS-package throughout the EU. Already last year, the EU Member States adop-
ted a number of these proposals and committed themselves to implement them in their 
domestic laws shortly. On top of that, the Commission recently went one step further. In 
October 2016 it released two proposals for the phased introduction of a harmonized Euro-
pean corporate income tax regime, the so-called Common Corporate Tax Base (CCTB) and 
the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). This regime would introduce 
one single “European tax language” spoken in all EU Member States. In the view of the 
Commission, this should do away with many international mismatches in a more com-
prehensive way. Finally, the EU Member States are currently contemplating to “export” at 
least some of the basic principles of the newly developed “European tax language” to non-
EU countries in order to ensure a minimum global level playing field. Non-EU countries 
that are not willing to accept these basic principles may be put on a so-called “black-list”. 
Once on that list, they could risk countermeasures at EU level.

For the purpose of this contribution, we will spend some more words on the ATAD. 
It is conceded that there may likely have been some degree of bias involved in the choice 
made (not having lived during the full past 50 years, more recent events more easily come 
to mind). Notwithstanding, it seems easy to appreciate the importance of the political 
agreement reached on ATAD by the EU Member States in the Council of the EU, through 
its Economic and Financial Affairs (ECOFIN) Council meeting on 17 June 2016 (subject to 
certain reservations which expired on 20 June 2016), which led to the formal adoption of 
ATAD on 12 July 2016.

Now, of course, ATAD has far-reaching tax implications. Via ATAD, the EU Member 
States have obliged themselves to implement a minimum level of protection for national 
corporate tax systems against tax avoidance practices across the EU, in the form of an 
EBITDA-based interest deduction limitation rule, exit taxation rules, a general anti-abuse 
rule, controlled foreign company rules, and rules that address hybrid mismatches. These 
tax implications are however not what makes ATAD the most remarkable. After all, the 
agreed upon rules are clearly the result of consensus through compromise: for instance, 
the rules are limited to general provisions containing various options, leaving the imple-
mentation to the EU Member States, and they do not preclude the application of stricter 
provisions. From the perspective of the internal market and its functioning, the level of 
coordination achieved, therefore, does not create a European level playing field. 
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Now, the most formidable achievement of ATAD in is the fact that political agreement 
has been reached on a common minimum level of protection in a field of taxation that is 
traditionally characterized by the fiscal sovereignty of EU Member states. Current political 
priorities allowed for consensus on the objective of improving the resilience of the inter-
nal market as a whole against cross-border tax avoidance practices, through the adoption 
of solutions at EU level. Where prior directives harmonized aspects of direct taxation, 
such harmonization was in principle to encourage certain cross-border movements of 
taxpayers, through removing tax disadvantages.27 ATAD, rather, harmonizes national cor-
porate tax systems in such a way as to discourage certain actions of taxpayers, through 
removing tax advantages. Doing so to a certain extent also tempers tax competition possi-
bilities between the EU Member States. It is remarkable that 28 EU Member States, each 
with its own corporate tax system, have been able to agree upon a common framework in 
this regard.

This political feat also seems to have paved the way for further EU harmonization of 
direct taxation. On 21 February 2017, the ECOFIN Council reached agreement on Coun-
cil Directive (EU) 2017/952 (formally adopted 29 May 2017), which extends the scope 
of ATAD as regards hybrid mismatches. In addition, currently pending are EU direct tax 
harmonization proposals for a common corporate tax base28, a common consolidated 
corporate tax base29, for the corporate taxation of significant digital presences30, and for a 
digital services tax on revenues.31 It is therefore quite possible that in the future, ATAD will 
be looked back on as a milestone in the harmonization of direct taxation within the EU. 

3.3  State aid: countering BEPS through the back-door?
The European Commission currently is on the warpath. The European Commission must 
monitor whether the Member States and European enterprises comply with the European 
competition rules.32 One element of the European competition rules is the prohibition on 
fiscal state aid. It is on the basis of this rule that the European Commission, led by Mar-
grethe Vestager, is currently attacking certain international tax planning structures that 

27. For instance Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation ap-
plicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, and Council Directive 
2009/133/EC of 19 October 2009 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, partial 
divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States and to 
the transfer of the registered office of an SE or SCE between Member States.   
28. European Commission, 25 October 2016, COM/2016/0685 final - 2016/0337 (CNS).
29. European Commission, 25 October 2016, COM/2016/0683 final - 2016/0336 (CNS).
30. European Commission, 21 March 2018, COM/2018/0147 final – 2018/072 (CNS).
31. European Commission, 21 March 2018, COM/2018/0148 final - 2018/073 (CNS).
32. Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, 2012/C 326/01, Articles 
101-109.
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are used by individual multinationals. The European state aid rules say that the Member 
States are, in principle, not allowed to grant preferential tax treatment to one group of 
enterprises while denying such treatment to other enterprises that find themselves, in the 
light of the objective pursued by the measure in question, legally and factually in a compa-
rable situation.33 A preferential deviation from the normally applicable business tax rules, 
selective favourable tax treatment, may boil down to illegal state aid. If the Commission 
determines that a Member State is granting illegal state aid, it will normally require that 
Member State to recollect the tax benefit from the beneficiary as it was granted over the 
past ten-year period, including interest. The situation must, therefore, be restored as if 
no state intervention had taken place. The state aid prohibition straightly reflects the core 
of the European liberal market. Enterprises must be able to compete with each other on 
equal terms and should be able to survive competition on the European market on their 
own, so without state intervention. 

For the Netherlands, especially the Starbucks case is an important case. From the facts 
of this case, it follows that Starbucks Manufacturing BV (SMBV) had concluded an APA 
with the Dutch tax authorities in 2008. In brief, SMBV was engaged within the Starbucks 
group in roasting coffee beans for a specific region (Europe, Middle East and Africa) on 
behalf of a Swiss group company. Also, it was engaged in the distribution of coffee cups, 
napkins, etc. According to the critical assumptions included in the APA, both activities 
qualified as routine functions with a low-risk profile. 

Because there were no directly comparable transfer prices between unaffiliated enter-
prises available, the profit to be attributed to SMBV was calculated based on the indirect 
transactional net margin method (TNMM). Under this method, a business profit margin 
is calculated based on specific net profit indicators such as cost or revenue. Given the low 
risk-profile of SMBV, the inventory and distribution costs were excluded from the TNMM 
calculation base. The annually fluctuating difference with the commercial profits of SMBV 
was considered as a tax-deductible royalty payment that was attributed to a group compa-
ny (Alki LP) which company is established in the United Kingdom. This company legally 
owned all intellectual property rights in the above-mentioned EMEA-region.

On October 21, 2015, the EC decided that the above-said APA boils down to illegal state 
aid.34 According to the EC, the agreed remuneration attributable to SMBV is not in ac-
cordance with the arm’s length principle. What catches the eye here is that the EC is not 
applying the Dutch arm’s length principle as codified in Article 8b of the Dutch Corporate 
Income Tax Act 1969 as a reference system. By contrast, the EC is testing the APA against 

33. For example ECJ 8 November 2001, C-143/99, Adria-Wien Pipeline, par. 41.
34. Commission decision of 21 October 2015 on State Aid SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) implemented by the 
Netherlands in favour of Starbucks.
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an autonomous European benchmark that stems from the general principle of equal tre-
atment between affiliated and non-affiliated companies. In other words, the EC assesses 
the Dutch APA against a European arm’s length standard. On the basis of this European 
standard, the EC concludes that the remuneration for SMBV should not have been de-
termined through the indirect method TNMM, but through the more direct Comparable 
Uncontrolled Price method. Moreover, on the basis of this latter method, the EC finds that 
comparable independent third parties would never have been willing to pay a royalty for 
the know-how of roasting coffee. This means that the fluctuating tax-deductible royalty 
payments, as accepted under the APA, is not at arm’s length. It follows from the above that 
the EC apparently assumes that there is a European arm’s length principle and considers 
that the agreed remuneration to be allocated to SMBV was not in line with this principle. 

There seems to be another issue with the Starbucks (and other APA cases), however. Be-
cause looking at the bigger picture, there is an international mismatch. Part of Starbuck’s 
profits are eventually taxed nowhere, not in the Netherlands based on the Dutch tax code, 
but also not in the United States, based on the US tax rules. It is true that such a mismatch 
may distort competition in the European market. But the overall effect of non-taxation 
flows from a disparity between the Dutch and US tax rules. From a state aid point of view, 
this effect is not attributable to one single country alone. The benefit simply follows from 
the fact that the normally applicable tax rules of both countries are not aligned. It can be 
doubted whether such a disparity can be removed under the European state aid rules.35

  
Recently, the Commission even went one step further. On 4 September 2018, the Eu-
ropean Commission published its decision in the state aid case ENGIE. This case con-
cerns a domestic, complex financing structure. The tax feature of this structure is that 
the remuneration by the Luxembourg debtor in Luxembourg is tax-deductible, while the 
corresponding receivable is tax- exempt at the level of the Luxembourg recipient under the 
Luxembourg participation exemption. Hence, there is an internal “mismatch”, as a result 
of which part of the profits of ENGIE in Luxembourg is ultimately not taxed. This all does 
not seem very sympathetic, but according to the Luxembourg tax authorities, the finan-
cing structure, as well as its tax consequences, stay within the limits of the Luxembourg 
tax law. If the Luxembourg tax law contains a gap, then it would be up to the legislator to 
remove that gap. That is why the tax authorities issue a ruling to ENGIE confirming the 
tax consequences.

According to the Commission, however, the ENGIE ruling does constitute State aid. 
The Commission uses a number of separate arguments in this respect. The ruling is,     

35. See also: D.S Smit, International Income Allocation under EU Tax Law: Tinker, Tailor, Soldier, Sailor (inaugural 
address Tilburg), Tilburg: Tilburg University 2016.
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according to the Commission, contrary to the Luxembourg general prohibition of abuse 
of rights (paragraph 314). As there was no double tax, the participation exemption should 
furthermore have been left out of the application on the basis of its objective (recitals 236 
to 237). And, last but not least, the result of non-taxation is contrary to the purpose of the 
Luxembourg corporate income tax act. That is quite something. In fact, the Commission 
says that there is tax avoidance that Luxembourg should have put a stop to. According to 
the Commission, therefore, there should be no underkill in domestic (tax avoidance) le-
gislation. In fact, the Commission is introducing its own, European abuse of law doctrine.

Suppose the Commission’s decision is upheld by the European court (Luxembourg had 
appealed against the decision), then the conclusion is that there is apparently a European 
minimum standard for combating abuse hidden in the European state aid rules. And this 
standard actually has a retroactive effect of 10 years due to the repayment obligation. The 
question then immediately arises, which other situations could fall under this European 
abuse of law doctrine. We simply do not know. In any case, the consequences may be 
far-reaching. At the same time, the ENGIE case is an a-typical case, so we may not have 
to generalize the decision. In any case, it is expected that this decision, like the previous 
decisions in the transfer pricing cases such as Starbucks and Apple, will stir up much dust 
again.

This all brings us to the question: why is the Commission doing this? The answer may 
be found in a quote by Vestager in an interview published by The Guardian on 17 Septem-
ber 2017: 

“We are doing this because people are angry about tax avoidance and the [European] 

council knew that it already had the power to do something to change that.” 

The thinking was: 

“Let’s try to do something different within the system we have. Something that me-

ans no change to legislation or voting systems, but a change in attitude that acknow-

ledges that people across Europe are angry.” 

From the above, it becomes clear that the Commission is indeed exploring unchartered 
waters. The existing international tax rule may be significantly impacted. 

4.  Legitimacy of international tax law?
As stated until here the OECD nowadays plays the leading role in redesigning the inter-
national taxation law environment and constitutes the beating heart of international tax 
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policy-making36, although in a way not accepted globally and sometimes conflicts with 
the EU’s legal framework and the jurisprudence.37 For that reason, it could be claimed 
that international taxation law is struggling with some legitimacy problems, which is not 
a recent issue at all. The need for the foundations of a more legitimate legal framework 
for international taxation law was emphasised after the Second World War. Especially the 
interaction and the balance between the sovereignty power of the states to impose lia-
bilities on taxpayers and the moral, legal, political and economic limits to that authority 
became more important in that era.38 Recently, these concerns emerged again with the 
BEPS project, due to the transformation of international taxation law in the light of the 
changing state-society interaction.39 In this direction, countering tax avoidance became 
the pivot and the justification of the whole movement in the process of the creation of a 
new playing field for international taxation law. The questionable part of the BEPS project, 
however, becomes more evident by this way. For that reason, it is worth to ask whether 
the project, as being a soft law instrument, is sufficient to realise this aim; whether it still 
remains soft law after the implementation processes are completed; and whether it is not 
a more hardened form of soft law.40 

The general motivation of the whole project explained by the OECD by claiming that 
BEPS practices would undermine the fairness and integrity of tax systems because tax-
payers operating internationally could make use of BEPS for creating an advantageous 
competitive position over the taxpayers who are only operating domestically.41 Although 
these concerns are acceptable, the explanations and the tools to tackle BEPS were so 
complicated that they obliged the tax professionals to think once again over the concepts 
of tax avoidance, tax evasion, tax fraud, tax planning, tax competition, etc. Since (one 
could argue) the aim of the project was not declared transparently, it could be questioned 
whether it would be possible to function such a comprehensive project with soft law tools. 
It is difficult to define soft law; however, it is accepted in the legal literature that a soft law 

36. See C. Peters, The Faltering Legitimacy of International Tax Law (Tilburg University Center Dissertation Series 
nr. 361), Tilburg: CentER 2013, p.61. 
37. See E. Kemmeren, ‘Where is EU Law in the OECD BEPS Discussion?’, EC Tax Review 2014, p.193.
38. For further analysis on these conflicts see, Peters 2013, p.114-119.
39. Ibid, p.263 et seq.
40. In line with this, there is a discussion in the literature if the nature of international taxation law is becoming 
more positivist. See, N.H. Kaufman, ‘Fairness and the Taxation of International Income’, 29 Law and Policy Inter-
national Business 1997-1998, p.172 et seq.
41. See, OECD, OECD Secretary-General Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, OECD 
Publishers 2018, p.24.

International and European taxation over the past 50 years: some landmark developments

161



refers to the normative rules which are not binding:42 is the BEPS project soft law then?
 

First, if the context of the project is analysed, it is observed that the first group of recom-
mendations include creating new rules in certain fields, such as limiting some exceptions, 
increasing transparency, and enhancing the exchange of information. The second group 
targets abusive practices and their treatment. The third group deals with the compliance 
issues and creates a series of cooperation areas, such as establishing a forum and some 
monitoring systems.43 Keeping in mind that the OECD has been working on another con-
troversial subject, namely harmful tax competition,44 for more than ten years, the BEPS 
Project could be regarded as the second step integrated into this project. 

Second, if the planned tools are examined, the BEPS Plans equip countries that are willing 
to participate in the process with some national and international actions. The system 
works as “putting into force and implementing” the measures, and then “auditing/mo-
nitoring” the application.45 Only these expressions would be sufficient to display how the 
OECD has dedicated itself to creating a playing field for international taxation arena, which 
seems challenging to realise with the soft law. 

Third, the paradigm has changed especially with the multilateral treaty.46 This new tool 
aims to replace the existing tax treaties collectively and to act like a pattern knitted to 
cover all of the tax treaty network created until now. The swift change from soft to hard 
law has been maintained and substantiated with the surprising number of countries that 
committed to the multilateral treaty. Thus, a number of BEPS Actions turned into binding 
law tools through the voluntary participation of the countries, while some still necessita-
te further initiative at the domestic level. Explaining where this willingness is stemming 

42. See, K. W. Abott and D. Snidal, ‘Hard and Soft Law in International Governance’, International Organization 
2000, 54, p.421–456; R. R. Baxter, ‘International Law in Her Infinite Variety’, 29 International and Comparative Law 
Quarterly 1980, 4, p.549–566; C. M. Chinkin, ‘The Challenge of Soft Law: Development and Change in Internatio-
nal Law’, 38 International and Comparative Law Quarterly 1989, 4, p. 850–866; F. Terpan, ‘Soft Law in the European 
Union: Changing nature of EU Law’, 25 European Law Journal 2012, 2, p. 68-96; J. D’Aspremont and T. Aalberts, 
(eds.) ‘Introductory Remarks,’ Symposium on Soft Law, 25 Leiden Journal of International Law 2012, 2, p. 309-310; 
B. Simmons (et. al.), ‘Trade and Finance Chapter 6’, in D. Shelton, (ed.), Commitment and Compliance: The Role 
of Non-binding Norms in the International Legal System, Londen: Oxford University Press 2000, p.244-255.
43. See the list of Action Plans via: www.oecd.org (search on BEPS Actions).
44. OECD, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, Paris: OECD Publishing 1988, doi.
org/10.1787/9789264162945-en.
45. See, About the Inclusive Framework on BEPS, www.oecd.org (search on About BEPS).
46. OECD, Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15-2015 Final Report, OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris: OECD Publishing 2015, www.oecd.org.
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from, though, is not easy. This very fact also reflects the reality that calling the law soft or 
hard does not matter, and nor does defining it as binding or non-binding, if the political 
support is disregarded.

As a conclusion, even from this limited point of view, it is not meaningful to call the 
BEPS Project soft law, because one way or another, the Action Plans created a robust legal 
framework to implement for the countries and thus could be seen as a more hardened 
form of soft law. 

5.  Future challenges: the digital economy
The guiding principle that the OECD follows in the context of BEPS is that business pro-
fits should be taxed in the place where the economic activities generating these profits 
are performed, and value is created. This principle refers to the more abstract notions of 
economic allegiance47 and source country entitlement.48 It refers to the idea that the coun-
try that has provided the public goods such as infrastructure and protection of property 
rights, which are all essential preconditions for an investor to run a profitable business, 
should be entitled to a “tax share” of the business profits generated in that country.49 In 
particular, with respect to digital enterprises, this mantra puts the existing international 
tax rules for unprecedented challenges. Because: how do we determine the presence of                            
a digital enterprise, characterized by “size without mass”, in the market jurisdictions, whe-
re they create value? Here we face the point that existing international rules adhere to the 
input factors of the production process (labour and capital) and not to the output (tur-
nover). Hence, digital sales in a market jurisdiction without physical presence renders the 
market state with empty hands. Given that many digital companies nowadays owe part of 
their value to the fact that consumers in market states are willing to (voluntarily) give away 
their personal user’s data (market value-creation), one could wonder whether the existing 
traditional criteria for allocation taxation powers are still justified. Do market states nowa-
days also produce income on behalf of foreign digital enterprises and if so, how much? 
And, could this be overcome by a slight amendment of the existing rules, or is a more 
fundamental reform of the international rules required?50 As stated in the literature:

47. G. von Schanz, ‘Zur Frage der Steuerpflicht’ (9 II Finanzarchiv), Zeitschrift für das gesamte Finanzwesen,      
Stuttgart: Mohr, 1892, p. 4 et seq.
48. See, for example: European Commission, Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxati-
on, Luxembourg: 1992, p. 32 and p. 37.
49. See, for example, M.P. Devereux and D.B. Sørensen, ‘The Corporate Income Tax: International Trends and 
Options for Fundamental Reform’, Economic Papers, No. 264 (Brussels: European Commission, 2006), p. 17; K. 
Vogel, ‘Worldwide vs. source taxation of income – A review and re-evaluation of arguments (Part III)’, Intertax 10 
1988, p. 395-396.
50. E.g. M.F. de Wilde, Comparing Tax Policy Responses for the Digitalizing Economy: Fold or All-in, (46) Intertax 
2018, 6-7, p. 466-475.
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 “this is perhaps one of the most delicate technical confrontations in the history of 

international taxation, which goes well beyond tax technicalities deep into political 

issues, and beyond the eagerness of most stakeholders to preserve and enhance 

their tax competitiveness and that of their multinational enterprises.”51 

The European Commission has taken the daring step to propose a Directive introducing 
the concept of a virtual PE on 21 March 2018 for large digital enterprises. Daring, because 
the Directive proposes a deemed attribution of income that is produced through people 
functions that are not carried on in the market jurisdiction. It becomes clear that the exis-
ting international rules are put to the test.

The existing criteria for allocation taxation rights are, in themselves, not static, so the 
question whether the existing connecting factors are still sufficient in the light of the digital 
economy is legitimate. Nevertheless, the new creation of taxing rights to market states 
as a result of market-state value creation concerning digital companies should not be 
self-evident. This is because (voluntary) deposited user data itself do not in itself create 
value. Are not ultimately the human decisive functions, usually exercised in the state of 
residence, which make valuable user data valuable? And does that not mean that the tax 
starting point of the digital company must also be located there? In other words, should 
the current fiscal starting points - after the implementation of the BEPS recommendations 
- be changed? We will see...

6.  Final comments
Even though the above-described issues are very diverse in nature, it is noted that they 
only form the top of the iceberg. The area of international and European taxation is cur-
rently changing rapidly in many other respects as well, for example in relation to tax trans-
parency (e.g. country-by-country reporting, exchange of rulings, mandatory disclosure by 
tax intermediaries), dispute settlement and transfer pricing. So, with little doubt, there will 
be more than enough room for future research and academic debate over the next years, 
if not decades. The members of the FIT section International and European Taxation are 
more than eager to participate in the future development of the area of international and 
European taxation. 

51. Y Brauner & P. Pistone, ‘Some Comments on the Attribution of Profits to the Digital Permanent Establish-
ment’, (72) Bulletin for International Taxation 2018, 4.
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Prof. mr. dr. Diana van Hout

50 jaar formeel belastingrecht

1. Inleiding
Het vak Formeel belastingrecht is in Tilburg lange tijd onderdeel geweest van het (grond-
slagen)vak Methodologie van het belastingrecht - dat een breder kader bood met aandacht 
voor onder andere de trias politica en rechtsbeginselen. Aangezien het formele belasting-
recht zich steeds verder ontwikkelde werden de twee vakken gesplitst. Overeenkomstig de 
opbouw van de vakken wordt in deze bijdrage ingegaan op de belangrijkste onderwerpen 
en ontwikkelingen op het gebied van Formeel belastingrecht in de afgelopen 50 jaar. In 
de bijdrage over de methodologie van het belastingrecht worden vervolgens enkele leer-
stukken meer uitgediept.1 Aangezien in het Formele belastingrecht de balans tussen de 
rechtsbescherming en rechtshandhaving centraal staat, zal dit ook de rode draad zijn in 
deze bijdrage. 

In de 19e eeuw werd het formele belastingrecht geregeld in de materiële belastingwet-
ten zelf maar vanaf de 20e eeuw werd het formele belastingrecht steeds meer gestroom-
lijnd.2 Ten tijde van de oprichting van het Fiscaal Instituut Tilburg kende het belastingrecht 
al een reeks algemene wetten te weten: de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR), 
de Algemene wet inzake douane en accijnzen (AWDA), de Invorderingswet 18453 en de 
Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (WARB).4 De AWR kende in die tijd de 
artt. 1-96 AWR. Anno 2018 kent de AWR nog steeds de artt. 1-96 AWR maar doordat er 
allerlei bepalingen met letters zijn ingevoegd is het totaal aantal wettelijke bepalingen toe-

1. In het vak Methodologie van het belastingrecht wordt ook fiscale ethiek vanuit een beginselen-perspectief 
benaderd; vgl. H. Gribnau, ‘Corporate Social Responsibility and Tax Planning: Not by Rules Alone’, Social & 
Legal Studies 2015 24(2), p. 225–250; http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2610090. Zie ook de 
bijdrage ‘Methodologie van het Belastingrecht’ van prof. mr. Hans Gribnau en mr. dr. Sonja Dusarduijn in deze 
bundel.
2. R.E.C.M. Niessen, Inleiding Formeel belastingrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2018, p. 14.
3. Wet van 22 mei 1845, Stb. 1926, 334. Met ingang van 1 juni 1990 is de huidige Invorderingswet 1990 ingevoerd 
(Stb. 1990, 221).
4. Per 1 september 1999 is de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (WARB) ingetrokken.
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genomen van 96 naar 175.5 De AWR is in de tijd dus behoorlijk uitgedijd. Daarnaast zijn 
ook de individuele wettelijke bepalingen steeds meer uitgebreid. In paragraaf 2 over navor-
dering zal met name ingegaan worden op de uitbreidingen van uitsluitend art. 16 AWR. 
In paragraaf 3 ten aanzien van de informatieplicht zal vooral de uitbreiding van afdeling 2 
inzake de informatiebeschikking worden geanalyseerd.

Een andere belangrijke ontwikkeling voor het formele belastingrecht was de implemen-
tatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het wetgevingsproces startte in 1983 
bij Koninklijk Besluit6 toen een commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, 
onder voorzitterschap van regeringscommissaris M. Scheltema (Commissie-Scheltema) 
werd aangesteld.7 Deze commissie bracht in 1987 haar voorontwerp uit waarmee de in-
voering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in gang werd gezet.8 Dit resulteerde 
erin dat de eerste en tweede tranche Awb op 1 januari 1994 in werking zijn getreden, de 
derde tranche op 1 januari 19989 en de vierde tranche Awb op 1 juli 2009. Op 1 september 
1999 werd hoofdstuk 8 Awb van toepassing op het fiscale procesrecht. Door onder andere 
de codificatie van de diverse formele beginselen van behoorlijk bestuur in de Awb, lijkt de 
Awb meer in de sleutel van de rechtsbescherming van de belastingplichtige te staan dan 
de AWR die meer gericht lijkt te zijn op de rechtshandhaving. In paragraaf 4 over bezwaar 
en beroep en paragraaf 5 over de boeten zal worden geanalyseerd of de invloed van de 
Awb daadwerkelijk heeft geleid tot een betere rechtsbescherming.

Momenteel staat het formele belastingrecht in het teken van de automatisering en de 
invloed daarvan op de rechtsbescherming van belastingplichtigen. Met de invoering van 
de bepalingen inzake de basisadministratie per 1 januari 2009 is bijvoorbeeld al een weg 
geopend om informatie tussen overheden gemakkelijker te laten plaatsvinden. Hoewel 
deze wet met de beste bedoelingen is ingevoerd10 kan anno 2018 afgevraagd worden of 
dit soort wetgeving in de toekomst niet de rechtsbescherming van belastingplichtigen zal 
gaan uithollen. Daarnaast heeft de wetgever met de Wet Elektronisch Berichtenverkeer per 
1 november 2015 de deuren geopend om alle berichtgeving met belastingplichtigen op 
elektronische wijze te laten plaatsvinden. Het is de vraag of deze wet in de toekomst tot 
een verbetering of verslechtering van de rechtspositie van belastingplichtigen zal leiden 
of dat hier de balans ten faveure van de rechtshandhaving is uitgevallen. Deze bijdrage 

5. Dit is op basis van een handmatige telling.
6. Koninklijk Besluit 23 augustus 1983, Stb 1983, 417.
7. Commissie ter Bestudering van de Betekenis van de Algemene Wet Bestuursrecht voor het Belastingrecht, De 
betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het belastingrecht. Rapport van de Commissie ter bestudering van de 
betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het belastingrecht (Geschriften van de VvBW no. 177), Deventer: 
Kluwer 1989, p. 6 en 7.
8. Vanwege art. 107, lid 2 Grondwet: “De wet stelt algemene regels van bestuursrecht vast.”
9. Stb. 1999, 265.
10. M.B.A. van Hout, ‘Gedeeld geheim, verloren geheim’, TFB 2015/6.
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zal dan ook worden afgesloten met een kort vooruitblik op de toekomst van het formele 
belastingrecht.

2. Navordering
Bij de totstandkoming van de AWR was het uitgangspunt dat nagevorderd kon worden, 
binnen de wettelijke termijn, tenzij sprake was van een ambtelijk verzuim. Deze gedachte 
is vastgelegd in de eis van het nieuwe feit. De eis van het nieuwe feit zorgt ervoor dat de 
rechtszekerheid van de individuele belastingplichtige gewaarborgd wordt bij aanslagbelas-
tingen. Een eerste nuancering op het nieuwe feit kwam met de introductie van de schrijf- 
en tikfoutenleer in 1973. In die zaak was het belastbare inkomen vastgesteld op f 29.119, 
hoewel de belastingplichtige f 291.119 had aangegeven. Volgens de Hoge Raad kon aan 
de voorwaarde van het nieuwe feit niet worden toegekomen nu het belastbare inkomen 
zonder denkbare reden aanzienlijk lager was vastgesteld dan aangegeven. Doordat het 
voor belanghebbende onmiddellijk duidelijk moet zijn geweest “dat zulks berustte op een 
schrijf- of tikfout of een daarmede gelijk te stellen vergissing”11 was navordering mogelijk. 
De inspecteur viel immers geen onjuist inzicht in de feiten of het recht te verwijten en de 
belastingplichtige wist dat de aanslag de wil van de inspecteur had weergegeven. Er is dan 
geen sprake van (te beschermen) rechtszekerheid zodat de rechtsgelijkheid prevaleert.

In 1994 is de mogelijkheid van navordering ingevoerd ingeval de belastingplichtige te kwa-
der trouw is. Te kwader trouw is de belastingplichtige die de inspecteur opzettelijk de 
juiste inlichtingen heeft onthouden of opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt.12 
Daarbij is de voorwaarde dat er een causaal verband is tussen het gedrag te kwader trouw 
en het ten onrechte niet of te weinig heffen van belasting.13 Deze bepaling zorgt ervoor 
dat belastingplichtigen die door hun eigen gedrag hebben veroorzaakt dat een aanslag tot 
een verkeerd bedrag is vastgesteld, geen rechtsbescherming genieten. In die gevallen kan 
immers ook niet gesteld worden dat de rechtszekerheid van de belastingplichtige in het 
geding is, zodat navordering mogelijk moet zijn. 

In de tijd is vooral de reikwijdte van de onderzoeksplicht van de inspecteur steeds be-
perkter geworden. De facto betekent dit een beperking van het rechtszekerheidsbeginsel. 
De hoofdregel is dat de inspecteur geen nadere onderzoeksplicht heeft als hij of zij niet 
in redelijkheid hoefde te twijfelen aan de juistheid van de aangifte. De ontwikkelingen in 

11. HR 6 juni 1973, ECLI:NL:HR:1973: AX4669, BNB 1973/161. De Hoge Raad herformuleerde de schrijf- en 
tikfoutenleer in het arrest van 8 augustus 2003, ECLI:NL:HR:AIO921, BNB 2003/345.
12. HR 11 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:AAA158, BNB 1997/383 en ECLI:NL:HR: AA2158, BNB 1997/384. De 
ondergrens ligt hier bij voorwaardelijke opzet. Zie voor dit laatste HR 14 juni 2000, ECLI:NL:HR:1997:AA6204, 
BNB 2000/299.
13. HR 11 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:AAA158, BNB 1997/383.
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de jurisprudentie laten echter zien dat er steeds minder omstandigheden zijn die ervoor 
zorgen dat de inspecteur dient te twijfelen aan de juistheid van de aangifte. De eerste ken-
tering kan met de uitspraken van Hoge Raad 7 december 2007, BNB 2008/281 en Hoge 
Raad 9 januari 2009, BNB 2009/64. In BNB 2008/281 bijvoorbeeld oordeelde de Hoge 
Raad dat een aanzienlijke wijziging in de activiteiten van belanghebbende geen reden 
hoefde te zijn voor de inspecteur om aan de juistheid van de aangifte te twijfelen. In HR 
12 maart 2010, BNB 2010/155 besliste de Hoge Raad dat een inspecteur niet gehouden is 
tot nader onderzoek van de aangifte als er een “niet onwaarschijnlijke mogelijkheid” was 
dat de aangifte juist kon zijn. De Hoge Raad heeft met deze jurisprudentie duidelijk de 
doelmatigheid van de uitvoering voorrang gegeven ten opzichte van de rechtszekerheid.

Met ingang van 1 januari 2010 is art. 16, lid 2, letter c AWR ingevoerd. Aanleiding was 
een arrest dat voor veel opschudding in de media zorgde. De Hoge Raad besliste dat 
navordering niet mogelijk was in het geval van een niet door de fiscus opgemerkte enor-
me verschrijving door de belastingplichtige (hypotheekrente van ongeveer € 3,4 mln. in 
plaats van € 3.419).14 Door de invoering van art. 16, lid 2, onderdeel c AWR is 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 enerzijds een codificatie van 
de schrijf- en tikfoutenjurisprudentie. Anderzijds gaat het om fouten die voortvloeien uit 
de gekozen werkwijze van de Belastingdienst - met name de geautomatiseerde verwerking 
van de aangifte.15 De fout moet de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar zijn. Die ken-
baarheid is geobjectiveerd in de vorm van een grens van ten minste 30% aan te weinig 
geheven belasting ten opzichte van de wettelijk verschuldigde belasting. De lat is dus 
lager komen te liggen: het is niet meer noodzakelijk dat de belastingplichtige zich direct 
moet realiseren dat de inspecteur de aanslag niet zo bedoeld kan hebben. De materiële 
fictie is voldoende om een fout als ‘kenbaar’ aan te merken. Door de invoering van art. 16, 
lid 2, onderdeel c AWR is te zien dat de automatisering nog meer druk zet op de rechts-
zekerheid. Een fout in een hulpmiddel als het computersysteem van de Belastingdienst, 
een systeemfout, komt dus voor rekening van de belastingplichtige. Voor deze categorie 
fouten geldt overigens wel een navorderingstermijn van twee jaar hetgeen de inbreuk op 
het rechtszekerheidsbeginsel in het voordeel van de rechtsgelijkheid mitigeert.

De afbakening van systeemfouten en beoordelingsfouten blijft lastig zoals in de zomer 
van 2018 nog bleek uit een aantal uitspraken van de Hoge Raad.16 Een uitspraak over de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting (‘iack’) heeft echter op dit onderdeel wel meer 

14. HR 7 december 2007,  ECLI:NL:HR:2007:BA9393, BNB 2008/178.
15. Kamerstukken II 2009/2010, 32 129, nr. 3, p. 24-26 en nr. 4, p. 18.
16. HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1203, V-N 2018/39.25.
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duidelijkheid gebracht. Bovendien heeft het een belangrijke piketpaal geslagen ten aan-
zien van de reikwijdte van de onderzoeksplicht van de inspecteur. In die uitspraak ging het 
om een aangifte die was uitgeworpen door het computersysteem voor een ‘handmatige’ 
beoordeling door een inspecteur. De vraag die centraal stond was of, en in hoeverre deze 
uitgeworpen aangifte moest worden beoordeeld. In dit geval paste namelijk het computer-
programma bij een in de aangifte geclaimde zelfstandigenaftrek automatisch de iack toe. 
De inspecteur corrigeerde (handmatig) de zelfstandigenaftrek maar niet de iack. De Hoge 
Raad oordeelde 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 ‘onder-
nemersfaciliteiten’.17 Een behoorlijke taakvervulling brengt volgens de Hoge Raad mee 
dat het onderzoek zich niet mag beperken tot louter de uitworpredenen die de computer 
aangeeft. Hierdoor moest de inspecteur niet alleen de zelfstandigen- of de startersaftrek 
beoordelen, maar ook de faciliteiten die rechtstreeks daarmee verband houden.18 Doordat 
de inspecteur zich alleen had gericht op de uitworpredenen merkt de Hoge Raad dit aan 
als een verwijtbaar onjuist inzicht, een beoordelingsfout, die dus niet als een kenbare fout 
kan worden hersteld ex art. 16, lid 2, letter c AWR. Dit is een belangrijke uitspraak in het 
kader van de rechtsbescherming want als de Hoge Raad anders had geoordeeld dan zou 
de inspecteur nog nauwelijks een onderzoeksplicht hebben. Dit zou de weg hebben geo-
pend om de volledige aanslagregeling automatisch te laten plaatsvinden. Een inspecteur 
zou dan alleen nog maar een hulpmiddel van de computer zijn in plaats van andersom. 

3. Informatieplicht
De bepalingen omtrent de informatieplicht zijn in het fiscale recht lange tijd hetzelfde 
gebleven. Belangrijke wijzigingen hebben zich vooral afgespeeld in dit millennium. Me-
dio 2006 werd namelijk door de Kamerleden Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone een 
initiatiefvoorstel ingediend dat ten doel had om belastingplichtigen meer rechtsbescher-
ming te bieden bij controlehandelingen van de Belastingdienst.19 De discussie over meer 
rechtsbescherming was echter al jarenlang gaande maar raakte in een stroomversnelling 

17. HR 15 juni 2018, ECLI:HR:2018:797, BNB 2018/147.
18. Vgl. HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:BI8644, BNB 2004/351, waar een fout een gevolg was van de keuze van 
de inspecteur of de Belastingdienst voor een onzorgvuldige werkwijze met beperkte interne controle, en HR 9 
juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX7360, BNB 2006/317 waar een verkeerd inzicht van gekwalificeerde medewerkers 
in het computersysteem tot een ambtelijk verzuim leidde.
19. ‘Voorstel tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere belastingwetten ten be-
hoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus’ 
door de Tweede Kamerleden Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone ingediend (Kamerstukken II 2005/2006, 30 
645, nr. 2 en nr. 3).
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door de aanbevelingen van de werkgroep Geppaart/Flinterman20.21  Vanwege de vrees voor 
een enorme toename aan bezwaarschriften en de risico’s op vertragingen bij de aanslag-
regeling22, werd het initiatiefvoorstel in 2009 gewijzigd.23 Per 1 juli 2011 is de Wet rechts-
bescherming bij controlehandelingen uiteindelijk in werking getreden. Met deze wet werd 
een rechtsingang gecreëerd tegen diverse controlehandelingen van de Belastingdienst 
door middel van een informatiebeschikking en een kostenvergoedingsbeschikking. Mede 
vanwege de turbulente parlementaire geschiedenis waren er diverse onduidelijkheden 
over de reikwijdte van deze nieuwe wetgeving. Dit leidde tot enorm veel jurisprudentie24 en 
literatuur.25 In 2016 is de wet geëvalueerd waarbij de conclusie was dat de wet bij verzoe-
ken op grond van art. 47 AWR een verbetering van de rechtsbescherming van de betrok-
kenen heeft opgeleverd. De beoogde rechtsbescherming bij de administratieplicht (art. 52 
AWR) daarentegen is niet waargemaakt omdat gebreken in de administratie achteraf vaak 
niet meer te repareren zijn. Daarnaast bleek dat in de periode juli 2011 tot september 2015 
geen enkele kostenvergoedingsbeschikking is afgegeven zodat die in de praktijk nog geen 
enkel effect heeft gesorteerd.26

Met ingang van 1 januari 2012 is de zogenoemde actieve informatieplicht opgenomen 
in art. 10a AWR. Deze bepaling verplicht belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen om 
de inspecteur uit eigen beweging te informeren in bepaalde specifieke gevallen. Lid 1 be-
paalt echter, dat de reikwijdte van art. 10a AWR beperkt is tot een aantal specifieke situa-
ties.27 Doordat het initiatief tot het verstrekken van informatie bij de belastingplichtige en 
inhoudingsplichtige ligt gaat de bepaling verder dan tot dan toen gebruikelijk was. Met de 
invoering van art. 10a AWR is daardoor uitdrukkelijk het accent gelegd op de rechtshand-
having omdat het niet nakomen van deze actieve informatieplicht kan resulteren in de 

20. Brief staatssecretaris van Financiën 15 april 1997, nr. WDB97/119, V-N 1997/1714, 4.
21. M.W.C. Feteris en R.N.J. ‘Kamerling, Rechtsbescherming bij een belastingcontrole’, WFR 1997/1027.
22. Kamerstukken II 2007/2008, 30 645, nr. 11.
23. Kamerstukken II 2008/2009, 30 645, nr. 14.
24. Zie voor een overzicht aan jurisprudentie, Vakstudie Algemeen deel, artikelsgewijs commentaar art. 52a 
Vaststelling informatiebeschikking.
25. Bijvoorbeeld: G.H. Ulrich, ‘De informatiebeschikking anno 2017’, MBB 2017/7-8; E. Poelmann, ‘Algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur bij informatieverzoeken’, TFO augustus 2017, nr. 152.1; A.J. Luimes, ‘Recen-
te ontwikkelingen rondom de informatiebeschikking’, WFR 2016/24, H.W.N. Lammers, ‘Biedt de informatiebe-
schikking de beoogde rechtsbescherming?’, TFB 2016/3; R.M.P.G. Niessen-Cobben, ‘De informatiebeschikking 
beoordeeld’ (1), NTFR Beschouwingen 2015/18; en R.M.P.G. Niessen-Cobben, ‘De informatiebeschikking beoor-
deeld‘ (2), NTFR Beschouwingen 2015/22.
26. Brief Staatssecretaris van Financiën van 30 november 2016, nr. 2016-0000194623, V-N 2017/3.5.
27. De situaties worden bepaald bij Algemene Maatregel van Bestuur. Zie voor kritiek op deze (ongeclausuleer-
de) delegatiebevoegdheid onder andere: J.A.R. van Eijsden en S.A. Verhage, ‘De nieuwe informatieverplichting 
jegens de fiscus’, WFR 2011/1650; en E.J.M. Rosier, ‘Een surprise: de informatieverplichting’, WFR 2011/1288.
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oplegging van een boete28 (aan meerdere personen) of zelfs tot een enkele strafrechtelij-
ke veroordeling.29 Alhoewel, door de recente uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch 10 juli 
201830 is de reikwijdte van art. 10a AWR wel op losse schroeven komen te staan.31 Dit Hof 
heeft immers beslist is dat de suppletieplicht van art. 10a AWR jo. art. 15 Uitvoeringsbe-
sluit omzetbelasting 1968 in strijd met het nemo-teneturbeginsel ex artikel 6 EVRM en 
artikel 48 van het Handvest van de Grondrechten van Europese Unie. 

Thans is te zien dat op internationaal niveau steeds meer wordt samengewerkt tussen 
landen en dat die landen frequenter (automatisch) gegevens gaan uitwisselen. Bovendien 
verplichten overheden steeds vaker aangewezen personen of instanties om actief fiscaal 
relevante informatie te verstrekken. Dit heeft inmiddels geleid tot onder andere: de Com-
mon Reporting Standard32, FATCA-verdrag Nederland-Verenigde Staten33, UBO-register34, 
Mandatory Disclosure35 en de daarmee gepaard gaande wijzingen in de Nederlandse wet.36 
Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting ervoor zorgen dat de rechtsbescherming 
van belastingplichtigen in de toekomst sterk onder druk komt te staan. Veel regelgeving 
ziet er op papier namelijk goed uit maar de praktijk zal uitwijzen dat gegevens veel mak-
kelijker weer verder verspreid kunnen worden naar andere (overheids)instanties (dan de 
ontvangende instantie)37 en dat de bescherming van de belastinggegevens en privacy van 

28. Art. 10a, lid 3 AWR.
29. Rechtbank Overijssel 8 februari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:240 en Rechtbank Overijssel 25 juli 2016, 
ECLI:NL:RBOVE:2016:2901 en Rechtbank Oost-Brabant 27 september 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:5247. Zie 
voor literatuur hierover: A.A. Feenstra en K.M.G. Demandt, ‘Art. 10a AWR + de suppletieaangifte omzetbelasting 
= het strafrecht?’, BTW bulletin 2017/24.
30. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2879.
31. Zie voor een discussie hierover onder andere: ‘Einde aan beboeting of bestraffing van een schending van de 
suppletieplicht’ in Hertoghs beschouwt, www.hertoghsadvocaten.nl (publiek online).
32. Richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014, PbEU, L359. Deze is per 1 januari 2016 in de Nederlandse wet-
geving, specifiek in de Wet op de Internationale Bijstandsverlening (WIB), geïmplementeerd door middel van de 
Wet uitvoering Common Reporting Standard (zie V-N 2015/48.10, V-N 2015/55.10, 
V-N 2015/60.2 en 12, V-N 2015/63.5, V-N 2015/66.8 en V-N 2015/67.1).
33. Het verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika van 18 december 2013 over automatische 
uitwisseling van financiële gegevens.
34. Op basis van de vierde witwasrichtlijn: EU-richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.
35. COM (2017) 335: Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat be-
treft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren 
grensoverschrijdende constructies, 21 juli 2017. Het voorstel is op 13 maart 2018 goedgekeurd door de Raad van 
Ministers van Economische Zaken en Financiën.
36. Zie voor een overzicht van de toename van het aantal mogelijkheden om informatie uit te wisselingen op 
EU niveau: Notitie aanpak belastingontwijking en belastingontduiking, 23 februari 2018, V-N 2018/14.2, par. 3.4, 
figuur 3.6. 
37. M.B.A. van Hout, ‘Gedeeld geheim, verloren geheim’, TFB 2015/6, p. 20.
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belastingplichtigen in het buitenland niet in alle facetten vergelijkbaar is met Nederland.

4. Bezwaar en beroep
Vóór 1 maart 1957 waren de Raden van Beroep verantwoordelijk voor de belastingrecht-
spraak. Met de invoering van de WARB38 werd de rechtspraak in belastingzaken overgedra-
gen naar de belastingkamers van de gerechtshoven en de Hoge Raad. De Tariefcommissie 
was de bevoegde instantie voor invoerrechten en accijnzen. De boetes op grond van de 
Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen werden daarentegen weer door de gerechtsho-
ven behandeld (een enkele uitzondering daargelaten).39 De Tariefcommissie sprak recht in 
eerste en enige instantie. Met ingang van 1 januari 2002 is de Tariefcommissie opgeheven 
en zijn douanezaken ondergebracht bij het Gerechtshof Amsterdam in een aparte douane-
kamer.40 Hierdoor werd in wezen een instantie toegevoegd zodat nu ook cassatie mogelijk 
is in douanezaken. 

In 1968 bestond het gesloten stelsel van rechtsmiddelen al en bevatte art. 26 AWR de 
mogelijkheid van prorogatie. Vanuit de huidige tijdsgeest is het opvallend dat toentertijd 
op grond van art. 26, lid 2 AWR (oud) rechtstreeks in beroep kon worden gegaan tegen 
navorderingsaanslagen. Dat komt omdat in die tijd een uitgebreide motiveringseis gold 
voor navorderingsaanslagen ex art. 17 AWR (oud). De bezwaarprocedure werd als overbo-
dig gezien omdat de wederzijdse standpunten bij het opleggen van de aanslag al genoeg-
zaam bekend waren.41

Tot 1 september 1999 gold in belastingzaken de devolutieve werking van het beroep. 
Dat betekent dat de rechter zelf in de zaak voorziet en dus niet kan terugwijzen (naar de 
inspecteur). Hiermee kon worden voorkomen dat aanslagen niet meer konden worden 
opgelegd omdat, na een eventuele terugwijzing, de betreffende aanslagtermijn was over-
schreden. Het is overigens niet duidelijk of dit laatste ook de reden was van de devolutieve 
werking in fiscale zaken.42 Door de inwerkingtreding van de Wet herziening fiscaal proces-
recht (invoering hoofdstuk 8 Awb voor het fiscale recht)43 is terugwijzing mogelijk gewor-
den44 maar terugwijzing is in fiscale zaken nog steeds ongebruikelijk. Dat was overigens 

38. Wet van 17 mei 1956, Stb. 323.
39. L.G.M. Stevens, Elementair belastingrecht, Deventer: Kluwer 1989, p. 46.
40. Stb. 2001, 419.
41. N.H. Schouwstra, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Zwolle: Tjeenk Willink 1962, artikelsgewijs commen-
taar, art. 26, p. 69.
42. Zie voor de verschillende axioma’s omtrent de devolutieve werking van het beroep: P.J. van Amersfoort, ‘De 
devolutieve werking van het (hoger) beroep’, WFR 2005/144.
43. Wet van 29 oktober 1998, Stb. 1998, 621.
44. Ex art. 8:72 Awb.

Prof. mr. dr. Diana van Hout

172



ook de uitdrukkelijke wens van de wetgever.45 Het bestuursrecht heeft zich nu meer in de 
richting het fiscale recht aangepast door eveneens te streven naar een finaal besluit, zoals 
te zien is bij de implementatie van de bestuurlijke lus. 

Op 1 januari 2005 werd de belastingrechtspraak uitgebreid met een tweede feitelijke 
instantie. In de literatuur was daarvoor al enige tijd gepleit.46 Daarnaast werd gevreesd dat 
de belastingrechtspraak in Nederland niet in overeenstemming zou zijn met de vereisten 
van art. 14, lid IVBPR47.48 Van den Berge stelt dat met de invoering van de tweede feitelijke 
instantie in wezen ook de reden voor het gesloten stelsel, zoals neergelegd in art. 26 AWR 
was komen te vervallen. Deze bepaling had immers ten doel om de bijzondere fiscale 
rechtsingang, (waarbij beroep werd ingesteld bij het Gerechtshof) gemakkelijk te kunnen 
onderscheiden van de bestuurlijke rechtsingang (waarbij beroep werd ingesteld tegen be-
schikkingen bij de arrondissementsrechtbank).49 Desondanks is het gesloten stelsel ook 
na die tijd gehandhaafd, hetgeen met tijd en wijlen nog steeds onderwerp van kritiek is.50 
De implementatie van de Awb heeft er dus niet aan bijgedragen dat de (algehele toegang 
tot) rechtsbescherming voor belastingplichtigen is verruimd, wat naar mijn mening een 
gemiste kans is.

5. Bestuurlijke boeten
In 1968 kende de AWR diverse boetebepalingen. Daarbij was de hoofdregel dat boetes 
van 100% werden opgelegd bij naheffingsaanslagen en navorderingsaanslagen. De boete 
kon worden verminderd als bleek dat geen sprake was van opzet of grove schuld.51 Deze 
verhogingen van de aanslagen waren krachtens de wet verschuldigd en werden niet bij 
afzonderlijke beschikking genomen. Ten aanzien van de 100% verhogingen diende de in-

45. Kamerstukken II 1996/1997, 21 175, nr. 5, p. 18. Bovendien is terugwijzing door de werking van art.6:22 Awb 
en art. 27o AWR beperkt.
46. Ch.P.A. Geppaart, ‘Eén of twee feitelijke instanties in belastingzaken’, RM Themis 1989, p.110. Zie J.P.F. Slij-
pen, ‘Tien jaar belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties’, WFR 2015/1530 voor een totaal overzicht.
47. Zie voor jurisprudentie waarbij geklaagd werd over het ontbreken van een tweede feitelijke instantie: HR 
14 juni 2000, ECLI:NL:HR:2001:AA6197, BNB 2000/266, HR 3 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9245, BNB 
2001/74 en HR 23 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO2281, BNB 2004/197.
48. Kamerstukken II 2003/2004, 29 251, nr. 3, par. 1.3.
49. J.W. van den Berge, ‘Tweehonderd jaar rechtsbescherming in belastingzaken. Een schets van de ontwikkeling 
van fiscale rechtsbescherming in hoofdlijnen’, in: H. Vording (red.), Tweehonderd jaar Rijksbelastingen, Den Haag: 
Sdu 2015, p. 149.
50. Zie bijvoorbeeld M.W.C. Feteris, Hoe is het gesteld met de fiscale rechtsbescherming?, (Jan Giele-lezing), Amers-
foort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers 2008; R.H. Happé, ‘Gesloten stelsel van rechtsbescherming: ten on-
rechte op de monumentenlijst!’, WFR 2007/219; Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschappen 
no. 201, Herziening belastingrechtspraak. Rapport van de Commissie ter bestudering van de herziening van de belas-
tingrechtspraak, Deventer: Kluwer 1996, p. 23.
51. Ex art. 18, lid 1 AWR (oud), en art. 21, lid 1 AWR (oud).
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specteur nog wel een kwijtscheldingsbesluit te nemen.52 Bij navordering kon dat bij het op-
leggen van de aanslag53 maar bij naheffingsaanslagen werd dat tot 1 januari 1994 gedaan 
bij de uitspraak op bezwaar54. De rechter kon in die tijd het kwijtscheldingsbesluit slechts 
marginaal toetsen door de werking van art. 27 AWR (oud). Door de jurisprudentie werd 
die toetsingsbevoegdheid langzaamaan steeds meer uitgebreid.55 Dit leidde ertoe dat de 
beperking van de rechterlijke toetsingsmogelijkheid met ingang van 1 januari 1994 werd 
geschrapt omdat die inmiddels door de rechtsontwikkeling was achterhaald.56 
 
Cruciaal voor de ontwikkelingen van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij 
boetes was het Özturk-arrest.57 In dit arrest werd beslist dat administratieve boeten onder 
de reikwijdte van art. 6 EVRM vallen. Hierdoor werd op 1 januari 1998 het fiscale boete-
recht ingrijpend gewijzigd aangezien die niet in overeenstemming was met het EVRM en 
IVBPR.58 Door deze wijzigingen werd niet meer gesproken van een orde- en niet-ordeboe-
tes maar van verzuim- en vergrijpboetes. Het beleid omtrent de bepaling van de boeten 
zoals neergelegd in het Voorschrift Administratieve boeten 199359 werd vervangen door 
het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. Door deze wijzing van het boeterecht 
werd de rechtsbescherming voor belastingplichtigen uitgebreid waarbij rekening werd ge-
houden met een aantal rechten uit art. 6 EVRMR. Dit zorgde voor de invoering van het 
una-via beginsel, het zwijgrecht, inzagerecht, boeteverval bij inkeer en overlijden van de 
belastingplichtigen in de AWR.60   

 Na de invoering van de vierde tranche Awb is te zien dat de rechtshandhaving weer 
meer de overhand krijgt omdat het aantal beboetbare gedragingen sterk is uitgebreid61, 
het ne bis in idem beginsel is ingeperkt62 en de inkeerregeling aan betekenis heeft inge-

52. F.J.M. Haas, Bestuurlijke boeten in het belastingrecht, Deventer: Kluwer 2018, p. 2.
53. Art. 18, lid 2 AWR (oud).
54. Art. 25, lid 5 AWR (oud) en C. de Vries en G. van der Linde, De Algemene wet inzake rijksbelastingen, Amster-
dam: FED 1963, p. 70.
55. HR 23 mei 1979, ECLI:NL:HR:1979:AX2738, BNB 1979/250, HR 19 juni 1985, ECLI: NL:HR:1985:AC8934, 
BNB 1986/29 en HR 20 december 1989, ECLI:NL:HR:1989:ZC4182, BNB 1990/102.
56. F.J.M. Haas, Bestuurlijke boeten in het belastingrecht, Deventer: Kluwer 2018, p. 3-10.
57. EHRM 21 februari 1984, ECLI:NL:XX:1984:AC9954, NJ 1988/937.
58. Zie voor een onderzoek naar de invloed van het EVRM en het IVBPR op het fiscale boeterecht: M.W.C. Feteris, 
Fiscale bestuurlijke boetes en het recht op een behoorlijk proces, Deventer: Kluwer 2002. 
59. Vakstudie Algemeen deel, artikelsgewijs commentaar art. 22 (oud) aantekening 11. Vóór 1 januari 1993 was het 
beleid omtrent boetes neergelegd in de Leidraad Administratieve boeten 1984 en 1971.
60. Zie voor een analyse van een aantal belangrijke wijzingen: M.W.C. Feteris, ‘Herziening van het fiscale boe-
testelsel. Nieuwe ontwikkelingen’, WFR 1995/1161.
61. Art. 67cc AWR, art.63b Invorderingswet en art. 75, lid 2 Successiewet 1956.
62. Art. 67q AWR.
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boet.63 Op 1 juli 2009, is de vierde tranche Awb in werking getreden waarbij regels zijn 
opgenomen betreffende de bestuurlijke handhaving. Dit heeft ervoor gezorgd dat het da-
derschap in de fiscaliteit is uitgebreid. Hierdoor is het mogelijk om ook andere plegers te 
beboeten dan de zogenoemde normadressaat. Voor die tijd was die mogelijkheid beperkt. 

Bij het Belastingplan 2010 zijn weliswaar diverse strafrechtelijke gedragingen over-
geheveld naar art. 67ca AWR (verzuimboetes) maar dat was vooral bedoeld om die                                 
gedragingen beter te kunnen bestraffen. Op 1 januari 2014 is het daderschap vervolgens 
nog verder uitgebreid met art. 67o AWR zodat ook doen plegers, uitlokkers en medeplich-
tigen beboet kunnen worden. Art. 67o AWR zal echter per 1 januari 2019 van rechtswege 
vervallen, tenzij voor die datum een vergelijkbaar wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is 
ingediend.64

6. Formeel belastingrecht over 50 jaar
Door de toegenomen technologische mogelijkheden zal het formele belastingrecht zich 
geconfronteerd zien met allerlei vraagstukken van uiteenlopende aard. Daarbij kan bij-
voorbeeld gedacht worden aan vragen zoals: kunnen virtual agents gelegitimeerd vertrou-
wen opwekken65, kunnen zgn. no-touch aangiftes bijdragen aan compliance en past het 
huidige aangiftesysteem nog wel past bij blockchain technologie? De Kennisagenda 2018 
van de Belastingdienst biedt al een eerste inkijk in de rijke schakering aan onderzoekson-
derwerpen voor de lange termijn, zoals de rol van: auditbots, big data, robotisering, kunst-
matige intelligentie, enzovoorts. In de toekomst zal het vraagstuk omtrent de juiste balans 
tussen rechtshandhaving en rechtsbescherming dus nog altijd actueel blijven en wellicht 
nog wel veel belangrijker worden dan in het verleden. Aangezien de huidige generatie ju-
risten de technologie nog niet goed begrijpen, begrijpen zij ook de besluitvormingsproces-
sen die schuilgaan achter de technologische toepassingen niet goed. Dit zal op de lange 
termijn echter wel relevant worden om te voorkomen dat een doelmatige belastingheffing 
het straks gaat winnen van de rechtvaardige belastingheffing. Over vijftig jaar zal de for-
meel belastingrecht fiscalist dan ook veel beter geëquipeerd zijn om de techniek achter al 
die automatische besluitvormingsprocessen te doorgronden. 

7. Ten slotte
Uit het bovenstaande blijkt dat sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw de eenzijdige 

63. Art. 67n, lid 3 en art. 69, lid 3 AWR. Inkeerregeling voor zogenoemde zwartspaarder is nog wel een strafver-
minderende factor op grond van par. 7, lid 2 BBBB.
64. Op 1 september jl. was een dergelijk wetsvoorstel nog niet ingediend.
65. A.K.J.M. van Steenbergen, ‘Verslag van de conferentie ‘Tax and Trust’ georganiseerd door de Belastingdienst, 
gehouden op 2 en 3 oktober 2017 te Rotterdam’, WFR 2018/16.
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bevoegdheden van de Belastingdienst (inspecteur) en de daartegenover gestelde plichten 
van de belastingplichtige aanzienlijk zijn toegenomen.66 Het belang van de rechtshand-
having heeft dus voor de (belasting)wetgever veelvuldig zwaarder gewogen dan dat van 
de rechtsbescherming.67 De mogelijkheden tot navordering zijn bijvoorbeeld steeds ver-
der verruimd, er zijn meer mogelijkheden ingevoerd om de adviseur als medepleger of         
medeplichtige te beboeten en er is een actieve informatieplicht ingevoerd. Niet alleen is 
het aantal sancties uitgebreid, er is ook sprake van ‘intensivering’ van sancties: bijvoor-
beeld een verhoging van een aantal verzuimboetes en de verhoging van de vergrijpboete 
voor zwartspaarders.

De rechtsbescherming is daarentegen ook verbeterd doordat steeds meer beslissingen 
voor bezwaar en beroep vatbaar zijn gemaakt - zoals de boete- en informatiebeschikking. 
Het gesloten systeem van rechtsbescherming in de AWR wordt daarmee een meer open 
systeem à la de Awb, hoewel dat niveau nog lang niet behaald is. Ook de rechter draagt 
bij aan de rechtsbescherming, een van de kerntaken van de Hoge Raad. Zo kwam hij bij 
ontstentenis van een wettelijke regeling met regelgeving inzake de vergoeding van im-
materiële schade bij overschrijding van de redelijke termijn. Hij deed dit met een beroep 
op de rechtszekerheid als algemeen aanvaard rechtsbeginsel dat aan art. 6 EVRM ten 
grondslag ligt.68 Anderzijds was het weer de Hoge Raad die de rechtszekerheid uitkleedde 
ten behoeve van het rechtsgelijkheidsbeginsel door steeds minder eisen te stellen aan 
de onderzoeksplicht van de inspecteur bij aanslagbelastingen. Hierdoor is de balans dus 
eigenlijk continu in beweging en kan in ieder geval niet zonder meer gesteld worden dat 
ofwel de rechtshandhaving ofwel de rechtsbescherming de afgelopen jaren de overhand 
heeft gekregen. Het zijn veelal de deelgebieden waarbij dan weer aandacht is voor de 
rechtsbescherming en dan weer voor de rechtshandhaving.  

66. Zie voor vroege kritiek - ook op het handelen van de Belastingdienst - de publicaties van Brüll. Bijv. D. Brüll, 
Fiscale mythologie (Belastingconsulentendag 1974), Deventer: Kluwer 1974.
67. Vgl. J.L.M. Gribnau, ‘Overkill in rechtshandhaving is dodelijk voor samenwerking’, NTFR 2008/428, p. 1-5 
en J.A.R. van Eijsden, ‘Formeelrechtelijke wijzigingen gedurende het afgelopen jaar: de twee gezichten van de 
fiscus’, WFR 2010/1090.
68. HR 10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO5046, BNB 2011/232, HR 10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO5080, 
BNB 2011/233, HR 10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO5087, BNB 2011/234.
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Prof. mr. Hans Gribnau en
mr. dr. Sonja Dusarduijn

Methodologie van het belastingrecht

1. Inleiding
Het voor de Tilburgse opleiding karakteristieke vak Methodologie van het belastingrecht 
biedt een reflectie op de grondslagen van het belastingrecht - waarbij met name  rechts-
beginselen een zekere coherentie van het belastingrecht (moeten) waarborgen. De focus 
van het vak werd in de loop der tijd breder: van vooral rechtsvinding en formeel belasting-
recht naar de dynamiek binnen de trias politica, het gebruik van belastingen als beleids-
doel, compliance, horizontaal toezicht, mediation en fiscale ethiek.1 Belastingwetenschap 
wordt hierbij vanuit meerdere disciplines bedreven - zoals al door Hofstra in 1966 bepleit.2 
Hier zullen wij een enkel thema wat meer uitdiepen vanuit een beginselen-perspectief. 
Rechtsbeginselen vormen een brug van het belastingstelsel naar in de samenleving ge-
deelde normen en waarden.

De ontwikkeling van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur laat goed zien 
hoe eind jaren ’70 het belang van de rechtsbescherming in een meer gehorizontaliseerde 
samenleving werd erkend. Daarna komt toetsing van wetgeving aan bod. De rechter blijkt 
hier veel meer afstand te bewaren en wil niet op de stoel van de democratisch gelegiti-
meerde wetgever gaan zitten. Bij het leerstuk van de navordering(saanlag) blijkt vervol-
gens hoe wetgever en rechter samen en in wisselwerking het recht vormen en ontwikkelen. 
Het evenwicht tussen de relevante beginselen wordt steeds weer opnieuw gezocht onder 
verdiscontering van de evoluerende werkwijze van de Belastingdienst. Ten slotte wordt 
aandacht besteedt aan ethiek, waarbij rechtsbeginselen niet alleen als rechtstatelijke nor-
men worden gezien die een juridische vertaling zijn van morele normen maar ook een 
zekere maatstaf voor het fiscale gedrag van burgers.

1. Zie voor een overzicht: J.L.M. Gribnau, Belastingen als moreel fenomeen. Vertrouwen en legitimiteit in de praktijk 
(oratie Tilburg), Den Haag: Boom fiscale uitgevers, 2013.
2. H.J. Hofstra, Plaats en taak van de belastingwetenschap, Deventer: Kluwer 1966, p. 15; Vgl. J.L.M. Gribnau,  
‘Tweehonderd jaar belastingwetenschap’, in H. Vording (red.), Tweehonderd jaar Rijksbelastingen, Den Haag: Sdu 
2015, p. 233-254.
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2.  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
De opkomst van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) valt te verkla-
ren uit de enorm toegenomen hoeveelheid wetgeving in de twintigste eeuw. Voor het 
bestuursrecht geldt dat de wet een instrument van de overheid werd om het beleid te                
verwerkelijken, waarbij een “versmelting tussen administratie en wetgever” plaatsvindt. 
Dit leidt tot een ‘accumulatie van taken, bevoegdheden, personeel en materiële middelen 
bij de Staat, waarvan op nauwelijks enig terrein van menselijke activiteit nog enige passi-
viteit wordt geduld”.3 De behoefte aan nadere normering van het optreden van het steeds 
machtiger en alom aanwezige bestuur en in het verlengde daarvan aan “rechterlijke con-
trole” op het bestuur neemt dan toe.4 Deze vorm van rechtsbescherming moet tegenwicht 
bieden aan de toenemende nadruk op rechtshandhaving - om de in wetgeving vervatte 
beleidsdoelen te realiseren. Hier ligt een belangrijke taak voor de rechtswetenschap. Het 
ontwikkelen van maatstaven die het bestuursoptreden normeren - daaronder “ongeschre-
ven regelen van fatsoen, billijkheid, behoorlijkheid in het algemeen”5 - impliceert dan een 
verwetenschappelijking van het bestuursrecht - die op haar beurt een vorm van vermaat-
schappelijking van het (bestuurs)recht is.6 Onder andere door het ontwikkelen van abbb 
sluit het recht beter aan bij maatschappelijke normen.

Zo ook in het belastingrecht. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werd de belastingwet 
steeds meer dienstbaar gemaakt aan sociaal-economische verandering. Belastingwetge-
ving ging deel uitmaken van een bepaald beleid. De daaruit resulterende complexiteit en 
interpretatieruimte leidt er toe dat de wet de burger minder rechtszekerheid en rechts-
gelijkheid (‘gediend’ door het legaliteitsbeginsel) biedt. Met name moet in dit verband 
worden gedacht aan ruim geformuleerde bepalingen in fiscale wetten die de Minister van 
Financiën bij de uitvoering veel armslag laten, het verschijnsel van terugwerkende kracht 
van wetgeving, de omvang van delegatie in belastingzaken en de in omvang sterk toe-
genomen hoeveelheid beleidsregels (om alsnog rechtszekerheid en rechtsgelijkheid  te 
bewerkstelligen).7 Aldus is het zwaartepunt van het belastingrecht te veel verschoven naar

3. W. Duk, ‘De zachte kern van het bestuursrecht’, RM Themis 1978-6, p. 565; vgl. J. van der Hoeven, De drie 
dimensies van het bestuursrecht. Ontstaan en vorming van het Nederlandse bestuursrecht, Alphen aan den Rijn 1989, 
p. 209 e.v.
4. T. Koopmans, De rol van de wetgever, Zwolle: Tjeenk Willink 1970, p. 12.
5. G.J. Wiarda, ‘De wetenschap van het bestuursrecht en de spanning tussen gezag en gerechtigheid’(1948), in 
G.J. Wiarda, Verspreide geschriften, ‘s-Gravenhage: Vuga 1986, p. 26.
6. G.J. Wiarda, ‘Algemene beginselen van behoorlijk bestuur’, in Wiarda 1986.
7. Zie K.L.H. van Mens, Legaliteit en belastingrecht (oratie Utrecht), Deventer: Kluwer 1988, p. 13-23; en J.L.M. 
Gribnau, ‘Heeft de Belastingdienst zijn governance op orde?’, in B. Starink en M. Visser (red.), Ondernemend 
pensioen (Dietvorstbundel), Deventer: Kluwer 2015, p. 55-69.
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de uitvoerende macht en vinden ondanks artikel 104 Gw de normstellingen steeds meer 
door de regering plaats.8

De staatssecretaris van Financiën heeft niet alleen de fiscale wetgeving in zijn porte-
feuille, is niet alleen medewetgever, maar is ook politiek verantwoordelijke voor de Belas-
tingdienst. Met zijn twee petten is hij de spin in het web.9 De (mede-)wetgever laat zich 
daardoor vaak te gemakkelijk door het belang van een doelmatige uitvoering van de Belas-
tingdienst leiden. De (mede-)wetgever is aldus partijdig waarbij het parlement te weinig 
tegenwicht biedt.10 Dat geldt zowel voor het materiële als het formele belastingrecht. Meer 
open normen in het materiële belastingrecht betekent voor de Belastingdienst macht in 
de onderhandelingssfeer - weinig belastingplichtigen hebben per slot van rekening veel 
animo om een zaak uit te procederen.11

Maar ook in het formele belastingrecht doet de partijdige wetgever zich gelden. De fis-
cale rechtsbetrekking wordt gekenmerkt door juridische ongelijkheid (de juridische asym-
metrie) ter compensatie van de aanwezige informatie-asymmetrie (de Belastingdienst is 
voor de feitenvaststelling afhankelijk van de informatie van de belastingplichtige).12 Die ju-
ridische asymmetrie in de fiscale rechtsbetrekking komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de 
aangifteplicht en de zeer ruime informatievergaringsbevoegdheden van de inspecteur en 
de bijbehorende sancties als “omkering” van de bewijslast en boetes. Sinds de jaren tach-
tig van de vorige eeuw zijn de eenzijdige bevoegdheden van de Belastingdienst (inspec-
teur) en daartegenover de plichten van de belastingplichtige aanzienlijk toegenomen. Het 
belang van de rechtshandhaving weegt keer op keer voor de (belasting)wetgever zwaarder 
dan dat van de rechtsbescherming. Aldus neemt de juridische asymmetrie verder toe.13 
De mogelijkheden tot navordering zijn bijvoorbeeld steeds verder verruimd (zie par. 4). 

8. Zie M.P. van Overbeeke, ‘Verzorgingsstaat en belastingrecht’, in E. Aardema (red.), Van Dijck Bundel, Deventer: 
Kluwer 1988, p. 277-289.
9. J.L.M. Gribnau, Rechtsbetrekking en rechtsbeginselen in het belastingrecht. Rechtstheoretische beschouwingen over 
navordering, toezegging en fiscale vaststellingsovereenkomst, (diss. Rotterdam), Deventer: Gouda Quint 1998, par. 
8.3 en 9.4; en R.H. Happé, ‘Van trias politica naar duas politica. Een verkenning van een nieuw evenwicht’, in 
Belastingadviseursdag, Belastingrechtspraak in een veranderende wereld, Den Haag: SDU 2001, p. 17.
10. J.L.M. Gribnau, Belastingen als moreel fenomeen, Den Haag: Boom fiscale uitgevers 2013, p. 61-66.
11. Feteris wijst op de voortdurende noodzaak tot kiezen tussen een algemene, vrij globale formulering en een 
meer gedetailleerde regeling. Een meer gedetailleerde regeling is niet per se duidelijker omdat er zich voort-
durend grensgevallen zullen voordoen; M.W.C. Feteris, ‘Kwaliteit van wetgeving en het decoderen van dubbele 
boodschappen’, WFR 2010/6857, p. 570.
12. J.L.M. Gribnau, ‘Fiscale ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid voor de integriteit van het belastingrecht’, 
in J.L.M. Gribnau, Belastingen en ethiek. Preadviezen en bespreking preadviezen (Geschriften van de VvBW nr 243), 
Deventer: Kluwer 2011 (hierna: Belastingen en Ethiek), p. 140-142. 
13. Vgl. J.L.M. Gribnau, ‘Overkill in rechtshandhaving is dodelijk voor samenwerking’, NTFR 2008/428, p. 1-5 
en J.A.R. van Eijsden, ‘Formeelrechtelijke wijzigingen gedurende het afgelopen jaar: de twee gezichten van de 
fiscus’, WFR 2010/1090.
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Zo wordt de Belastingdienst steeds machtiger: meer bevoegdheden en meer ‘vrijheid’ - 
d.w.z. beslissingsruimte. Dit speelt ook als er geen sprake is van beleidsvrijheid (zoals 
bij het opleggen van bestuurlijke boetes en het vaststellen van standaardvoorwaarden), 
maar van beoordelingsruimte. Deze beoordelingsruimte is onvermijdelijk aanwezig om-
dat elke wettelijke regel nu eenmaal interpretatie behoeft. Die vrijheid dient op legitieme 
wijze uitgeoefend te worden door een verbeterd stelsel van rechtsbescherming. Algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) dragen bij aan het rechtstatelijk karakter van het 
belastingrecht. Zij normeren de concrete rechtsbetrekkingen tussen Belastingdienst en 
burger; het zijn rechtsnormen waaraan voldaan moet worden wil een bevoegdheid niet 
enkel op legale maar ook op legitieme wijze uitgeoefend worden. 

De abbb zijn nog steeds in ontwikkeling. De rechterlijke controle van de Belastingdienst 
met behulp van de abbb is daarbij aanzienlijk intensiever dan de toetsing van wetgeving in 
formele zin - dat eigenlijk stilstaand water is geworden (vgl. par. 3). De rechter kan de Be-
lastingdienst (uitvoerende macht) dichter op de huid zitten dan de democratisch gelegiti-
meerde wetgever. In de belastingrechtspraak viel aanvankelijk echter een zeer aarzelende 
tendens te signaleren om ongeschreven rechtsnormen te aanvaarden in de vorm van het 
vertrouwensbeginsel. Het werd in eerste instantie enkel door de Tariefcommissie aan-
vaard (TC 29 april 1957, BNB 1957/297, TC 16 december 1957, BNB 1958/107. De Hoge 
Raad bleef lange tijd de boot afhouden (bijv. HR 19 december 1962, BNB 1963/47).14

De Hoge Raad zette in 1970 een belangrijke stap waar hij stelt dat:

 “de taak van de rechter bij de beoordeling van de rechtmatigheid van een aanslag 

zich niet beperkt tot de vraag of de inspecteur is gebleven binnen de door de wet ge-

stelde grenzen, maar dat hij ook mag ingrijpen als de wijze waarop de inspecteur zijn 

bevoegdheden heeft gehanteerd anderszins in strijd is met het recht om dat daarbij 

niet is gehandeld in overeenstemming met de in acht te nemen algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur”.15 

In 1978 oordeelt de Hoge Raad in de zogenoemde Doorbraakarresten dat de toepassing 
van een beginsel van behoorlijk bestuur, zoals het vertrouwensbeginsel, zwaarder kan we-
gen dan een strikte toepassing van de belastingwet.16 De Hoge Raad overweegt dat onder 
omstandigheden strikte toepassing van de wet, waaruit de belastingschuld rechtstreeks 
voortvloeit, in die mate in strijd kan komen met een of meer beginselen van behoorlijk 

14. Een uitzondering werd echter gemaakt voor de bevoegdheid tot navordering door de fiscus (HR 22 juni 1977, 
BNB 1977/284 en 285).
15. HR 7 januari 1970, ECLI:NL:HR:1970:AX6845,  BNB 1970/78.
16. HR 12 april 1978, ECLI:NL:PHR:1978:AX3264, BNB 1978/135, ECLI:NL:PHR:1978:AC2432, BNB 1978/136 en 
ECLI:NL:PHR:1978:AM4447, BNB 1978/137.
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bestuur dat die toepassing achterwege dient te blijven. In het algemeen moet volgens de 
Hoge Raad de vraag onder welke omstandigheden dit laatste zich voordoet, van geval tot 
geval worden beantwoord door afweging van het beginsel dat de wet moet worden toege-
past tegen een of meer in aanmerking komende beginselen van behoorlijk bestuur.

Rechtstheoretisch is interessant dat de Hoge Raad de toepassing van de wet zo niet als 
een regel maar als een beginsel opvat, waardoor het mogelijk wordt tot een afweging van 
beginselen te komen (regels en beginselen zijn als appels en peren, die niet tegen elkaar 
kunnen worden afgewogen). Deze afweging demonstreert het belang van een rechtsthe-
oretische beginselen-benadering à la Paul Scholten en Ronald Dworkin. Legaliteit en legi-
timiteit staan daar voor twee verschillende dimensies van het recht, enerzijds de gelden-
de (wettelijke) rechtsregels, anderzijds de (onderliggende) rechtsbeginselen. Deze twee 
soorten rechtsnormen hebben een verschillend karakter. Rechtsbeginselen verschillen in 
een belangrijk opzicht van rechtsregels. Regels gelden of ze gelden niet: een regel is van 
toepassing of is dat niet. Een regel die van toepassing is, ‘dicteert’ dan de beslissing, 
dus het rechtsgevolg (de zelfstandigenaftrek is van toepassing of niet).17 Anders dan re-
gels dwingen beginselen niet tot een bepaalde beslissing. Zij geven argumenten die in 
een bepaalde richting wijzen, zij vormen - niet-dwingende - redenen voor een bepaalde 
beslissing. Een beginsel noopt dan ook niet eenduidig tot een bepaald rechtsgevolg (ver-
trouwen vraagt om gehonoreerd te worden maar dit gebeurt niet per definitie). Dit indi-
catieve karakter heeft tot gevolg dat in een bepaalde situatie rechtsbeginselen inhoudelijk 
nader bepaald en tegen elkaar afgewogen moeten worden. Welk van de argumenten die 
verschillende kanten op wijzen geeft de doorslag? Denk bijvoorbeeld bij de beginselen 
van behoorlijk bestuur aan de afweging van het legaliteitsbeginsel (art. 104 Gw) tegen het 
vertrouwensbeginsel.18 Steeds is hier de vraag: prevaleert de onverkorte toepassing van de 
wet of de bescherming van het vertrouwen van de burger op een standpuntbepaling door 
de Belastingdienst?

 Deze afweging van beginselen leidt tot de vorming van regels. Deze regels bevatten 
de specifieke toepassingsvoorwaarden voor een bepaald situatietype. Bekende situatie-
typen zijn in het kader van het vertrouwensbeginsel de toezegging, de inlichting en de 
beleidsregel. In geval van een inlichting bijvoorbeeld zijn de toepassingsvoorwaarden (cri-
teria): de duidelijke strijdigheid met de wet, het dispositievereiste en de bevoegdheid van 
de inspecteur. De genoemde afweging van rechtsbeginselen blijkt duidelijk in standaard-                   
arresten waar de Hoge Raad omgaat en een nieuwe (voorrangs)regel formuleert, denk aan 

17. Uiteraard is bij deze ogenschijnlijk ‘mechanische’ toepassing van een rechtsregel altijd voorafgaande inter-
pretatie van de regel en de feiten nodig; waarbij beginselen ook weer een rol kunnen spelen.
18. Zie uitvoerig R.H. Happé, Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming, Deventer: Kluwer 1996 (hierna: Happé 
1996).
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de Doorbraakarresten (HR 12 april 1978, BNB 1978/135-137). Zodra een regel is gevormd, 
verdwijnen de beginselen naar de achtergrond. De praktijk concentreert zich dan op de 
toepassing van deze regels en de vaak gedetailleerde en ‘technische’ details daarvan. Zo 
bestaat de hoorplicht van art. 4:7 Awb e.v. uit een aantal gedetailleerde regels, die echter 
uiteindelijk gebaseerd zijn op het formele zorgvuldigheidsbeginsel.19 Het achterliggende 
beginsel blijft overigens wel van belang voor de interpretatie van - doel en strekking van 
- de regel. 

Als echter de bekende regels in een bepaalde situatie evident niet tot een rechtvaardige 
oplossing leiden, zullen de onderliggende beginselen aangesproken moeten worden. Dan 
moet hun inhoud en gewicht voor deze situatie bepaald worden en een nieuwe (voor-
rangs)regel worden gevormd. Stel dat zich een situatie voordoet die lijkt op een toezeg-
ging maar dat toch niet helemaal is, zodat de bestaande regels niet tot een aanvaardbare 
uitkomst leiden, dan zouden het legaliteitsbeginsel en het vertrouwensbeginsel opnieuw 
tegen elkaar moeten worden afgewogen. Men dient uiteraard altijd alert te zijn op dit soort 
nieuwe situaties.

De ontwikkeling van de abbb is sinds 1978 gestadig doorgegaan.20 Het gelijkheidsbe-
ginsel werd voor het eerst toegepast in HR 6 juni 1979, BNB 1979/211. Er vindt vervolgens 
een steeds verdergaande differentiatie plaats naar situatietypen binnen met name het ver-
trouwens- en het gelijkheidsbeginsel,21 maar ook bijvoorbeeld het fair play beginsel.22 Ook 
de positie van beleidsregels heeft zich zo ontwikkeld. Tot 1990 bonden ministeriële reso-
luties - of aanschrijvingen zoals ze destijds werden genoemd - de Belastingdienst (enkel) 
op basis van het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. In 1990 erkent de Hoge 
Raad ministeriële resoluties of aanschrijvingen mede vanwege hun steeds belangrijkere 
rol in ‘de verhouding tussen overheid en burger’ als recht in de zin van art. 99 RO. Belas-
tingplichtigen kunnen onder omstandigheden rechtstreeks een beroep doen op beleidsre-
gels.23 Omdat de in dit kader opgestelde beleidsregels of besluiten een steeds belangrijke-
re rol spelen in de rechtsbetrekking tussen fiscus en belastingplichtige, vormen zij onder 
voorwaarden recht. De burgers kunnen daaraan rechtszekerheid ontlenen. Dit bevordert 

19. In de Awb zijn met name formele beginselen van behoorlijk bestuur gecodificeerd; vgl. ook artt. 3:2 e.v. en 
3:47 e.v. Awb.
20. P.G.M. Jansen, Beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013.
21. En daarmee de nodige complexiteit; zie C.M. Dijkstra & M.S. Brundel-Mulder, ‘De boot in met de meerder-
heidsregel’, NTFR-A 2016/5.
22. HR 6 februari 1998, NJ 1998, 587, V-N 1998/12.25. Vgl. M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Deventer: 
Kluwer 2007, p. 64-65.
23. HR 28 maart 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC4258, BNB 1990/1994 (Leidraad-arrest). De consequentie is dus 
aanvaard van de gedachte dat de Belastingdienst in het voordeel van de belastingplichtige van de wet mag afwij-
ken. Dit mag indien daarmee beter aan de bedoeling van de wetgever recht wordt gedaan of als daarmee aan de 
bedoeling grove onbillijkheden in concrete gevallen kunnen worden vermeden.
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de rechtsbescherming van de belastingplichtigen. Later is in art. 4.84 Awb bepaald dat 
beleidsregels rechtsreeks binden, een beroep op een abbb is dus niet meer nodig.

3. Toetsing van wetgeving
3.1  Gelijkheidsbeginsel
In een democratische rechtsstaat ligt het primaat voor rechtsvorming bij de wetgever: het 
is aan hem om rechtspolitieke beslissingen te nemen en deze in rechtsregels vast te leg-
gen. Deze regels dienen onder meer de rechtsgelijkheid. Wetgeven impliceert evenwel ook 
het maken van onderscheid (classificaties). De wetgever onderscheidt immers groepen 
belastingplichtigen die hij verschillend wil behandelen vanuit een inhoudelijke invalshoek. 
Deze classificaties leiden tot verschillende rechtsgevolgen voor de onderscheiden groe-
pen. Zo biedt de classificatie als ondernemer toegang tot faciliteiten waar een niet-onder-
nemer geen recht op heeft.24

Het maken van onderscheid is weliswaar inherent aan wetgeven, maar aan alles kleeft 
een grens. Ook in de wereld van het fiscale recht geldt de aan Aristoteles ontleende premis-
se dat vergelijkbare gevallen gelijk behandeld moeten worden en onvergelijkbare gevallen, 
naar de mate van hun ongelijkheid, ongelijk. Dit gelijkheidsbeginsel, geworteld in de idee 
dat alle mensen gelijkwaardig zijn, vormt de belangrijkste kernwaarde van een rechtsstaat. 
Haar positie in artikel 1 van de Grondwet ademt dat ook uit. Ook belastingwetgeving 
dient aan deze fundamentele norm te voldoen. Het constitutioneel toetsingsverbod (art. 
120 Grondwet) verhindert evenwel een rechtstreekse toetsing van fiscale rechtsregels aan 
deze waarborg.25 Een omweg-toetsing vindt daarom plaats via verdragen die deze funda-
mentele norm van rechtsgelijkheid ook omvatten (art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR). Het 
in deze bepalingen vervatte discriminatieverbod vereist de aanwezigheid van legitieme 
argumenten voor ieder door de belastingwetgever aangebracht onderscheid.26 Alleen dan 
wordt een daaruit voortvloeiende verschil in behandeling gerechtvaardigd en kan willekeur 
in de belastingheffing worden voorkomen.27

3.2 Methode van toetsing
Bij de beantwoording van de vraag of een door de wetgever gemaakte onderscheiding 
in lijn is met de waarborgen van het gelijkheidsbeginsel, volgt de Hoge Raad het toet-

24. J.L.M. Gribnau, ‘Rechtsbeginselen en evaluatie van belastingwetgeving’, in A.C. Rijkers &  H. Vording (red.), 
Vijf jaar Wet IB 2001, Kluwer: Deventer 2006, p. 51-52.
25. Aan het toetsingsverbod lijkt een einde te komen. In par. 5.3 van haar rapport Tussenstand (juni 2018) bepleit 
de Staatscommissie Parlementair Stelsel immers de oprichting van een Constitutioneel Hof.
26. Als een verboden discriminatie gelden slechts situaties waarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging 
ontbreekt. HR 12 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA3328, BNB 1998/22.
27. Zie verder Happé 1996, p. 94-97.
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singsschema van het EHRM.28 Eerst wordt derhalve de vraag gesteld of er vanuit het per-
spectief van de wettelijke regeling sprake is van gelijke gevallen.29 Indien dat het geval is 
onderzoekt de rechter de mogelijk ongelijke behandeling van gelijke gevallen en gaat na 
of een ongelijkheid voldoende ongelijk wordt behandeld.30 Aansluitend dient beoordeeld 
te worden of er een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat voor een onterecht 
gebleken onderscheid. Deze weging impliceert dat de getoetste rechtsregel een legitieme 
doelstelling van overheidsbeleid moet nastreven, bovendien moet sprake zijn van propor-
tionaliteit tussen het gebruikte middel en de nagestreefde doelstelling.31 Een rechtsregel is 
bijvoorbeeld niet proportioneel als zij een te kleine groep bestrijkt, terwijl er meer gelijke 
gevallen onder de doelstelling vallen.32

In de afgelopen halve eeuw heeft de rechter verschillende argumenten voor het (deels) 
doorkruisen van het gelijkheidsbeginsel aangemerkt als legitiem. Acceptabel bleken onder 
meer de doelmatigheid,33 het bestrijden van (verondersteld) misbruik34 en de doeltreffend-
heid van fiscale controles.35 Zelfs (onjuiste) veronderstellingen bleken in staat een door de 
wetgever aangebracht onderscheid te legitimeren.36 Sommige argumenten doorstonden 
de rechterlijke toets der kritiek niet. Zo bleek het niet te rechtvaardigen dat de wetge-
ver een bepaalde groep belastingplichtigen bevoordeelt, terwijl andere gelijke gevallen dit 
voordeel niet krijgen.37 Waar overigens de Hoge Raad het budgettaire argument in 1995 
nog afwees als afdoende rechtvaardiging38, bleek in 2016 een (gevreesd) budgettair belang 

28. Omdat deze beknopte schets van deze toets alleen een flets beeld kan geven van dit kleurrijke thema, verwij-
zen we naar de ‘Pauwels kronieken’. Zie o.m. M.R.T. Pauwels, ‘Belastingen en mensenrechtenverdragen: kroniek 
2011-2013’, MBB 2014/04 (hierna: Pauwels 2014) en ‘Belastingen en mensenrechtenverdragen: kroniek 2015-
2015’, MBB 2016/3.
29. HR 27 september 1989, ECLI:NL:HR:1989:ZC4110, BNB 1990/61, r.o. 4.5 (tandartsvrouw).
30. Een verboden discriminatie is in die situatie slechts aanwezig bij een overduidelijke onevenredigheid, zie HR 
21 oktober 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC5139, BNB 1993/29 (belastingvrije som alleenstaanden).
31. Vgl. HR 27 september 1989, ECLI:NL:HR:1989:ZC4110, BNB 1990/61, r.o. 4.5 (tandartsvrouw).
32. HR 27 september 1989, ECLI:NL:HR:1989:ZC4110, BNB 1990/61 (tandartsvrouw).
33. HR 12 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA3328, BNB 1998/22 (reiskosten als studiekosten), r.o. 3.9.
34. Zie bijvoorbeeld HR 10 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7211, BNB 2005/319 (belastingvrije som minderja-
rigen).
35. HR 18 september 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC4695, BNB 1992/94 (anticumulatieregeling).
36. HR 2 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ9673, BNB 2007/240 (belastingschulden box 3) Ook het arrest HR 
22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1206, BNB 2014/30 (bedrijfsopvolgingsfaciliteit) is een helder voorbeeld. 
Alleen ‘evident onredelijke’ veronderstellingen acht de Hoge Raad niet ontoelaatbaar. In lijn met die uitspraak is 
het latere oordeel van het EHRM op 27 mei 2014, ECLI:NL:XX:2014:263 (Berkvens).
37. Zie bijvoorbeeld HR 17 augustus 1998, ECLI:NL:HR:1998:AA2286,BNB 1999/122 en ECLI:NL:HR:1998:AA2287, 
BNB 1999/123 (groot wagenpark).
38. HR 14 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:AA1635, BNB 1995/252 (vermogensaftrek gebroken boekjaar). Budget-
taire problematiek is geen argument om regelingen achterwege te laten die discriminatie kunnen vermijden.
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de materieel terugwerkende kracht van een maatregel wel te kunnen legitimeren.39 Tijden 
veranderen.

3.3 De mantra van de marge
In de afgelopen vijftig jaar is in toenemende mate door belastingplichtigen een beroep 
gedaan op de mogelijke strijdigheid van belastingwetgeving met het gelijkheidsbeginsel.40 
De Hoge Raad verwerpt die standpunten met bijna gelijke tred.41 Waar in het einde van de 
vorige eeuw de rechter een aantal malen belastingplichtigen in het gelijk stelde,42 lijkt een 
succesvol beroep op het gelijkheidsbeginsel tegenwoordig kansloos. Op het terrein van de 
belastingheffing lijkt de waarborg van het gelijkheidsbeginsel eerder een papieren tijger. 

Dat is deels te verklaren uit het karakter van het gelijkheidsbeginsel: de waarborg van dit 
mensenrecht is niet bedoeld voor ieder zuiver technisch onderscheid in belastingwetge-
ving.43 Van grotere invloed evenwel is de grote terughoudendheid van de rechter bij zijn 
toetsing van belastingwetgeving. De rechter gunt de belastingwetgever veel beoordelings-
vrijheid, niet alleen ten aanzien van de vraag of een fiscale rechtsregel een algemeen be-
lang dient, maar ook inzake het eerlijke evenwicht tussen middel en doel.44 De reikwijdte 
van de aan de wetgever verleende beoordelingsvrijheid is van de aanvankelijke “enige 
vrijheid” via de “ruime beoordelingsvrijheid”45 uitgegroeid tot de uiteindelijke “zeer rui-
me” vrijheid.46

39. Vgl. HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:121 BNB 2016/163 en ECLI:NL:HR:2016:124, BNB 2016/164 
(crisisheffing). 
40. Ook de mogelijke strijdigheid van belastingwetgeving met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM 
(eigendomsrecht) wordt regelmatig betoogd. Zie ook Hoge Raad der Nederlanden, Verslag 2014, Den Haag, p. 
42: “Het gegeven dat veel burgers de moeite nemen om de verbindendheid van belastingwetgeving te bestrijden, 
kan een aanwijzing zijn dat de kwaliteit van die wetgeving te wensen overlaat.”; V.L. Meijerman, ‘Toetsing aan 
grondrechten en fundamentele rechtsbescherming: een zaak van uitsluitend politiek. Trias politica, democratie 
en een veranderende samenleving’, MBB 2018/4-3, p. 149 onderscheidt vier categorieën van wetten die bestre-
den: pakketwetten, gedateerde wetten, special-interest-wetten en complexe wetten met onvoorziene effecten.
41. De term ‘boemerang-rechtspraak’ dringt zich op.
42. Vgl. HR 7 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:AA2311, BNB 1999/4 (autokostenforfait) en HR 12 mei 1999, 
ECLI:NL:PHR:1999:AA2756, BNB 1999/271 (arbeidskostenforfait, rechtsherstel werd niet geboden).
43. Pauwels 2014, par. 5.1 verwijst naar de niet-ontvankelijkheidsbeslissing door het HRC in de zaak De Vos 
(privégebruik auto, HRC 25 juli 2005, nr. 1192/2003, BNB 2005/349). Hij merkt terecht op dat hetzelfde comité 
een andere zaak (HRC 18 maart 2010, nr. 1565/2007) met een eveneens technisch onderscheid (fooien) wel 
ontvankelijk verklaart.
44. EHRM 26 juni 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0626JUD000930007 (Hermann), par. 74.
45. EHRM 22 juni 1999, ECLI:NL:XX:1999:AV1935, BNB 2002/398.
46. EHRM 20 september 2011, ECLI:NL:XX:2011:BX2987 (Yukos), par. 566.
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Het oordeel van de wetgever moet bovendien worden geëerbiedigd tenzij dit ontbloot 
is van redelijke grond, “devoid of reasonable foundation.”47 De Hoge Raad vertaalt dit 
criterium van het EHRM echter strikter, het ontberen van elke redelijke grond.48 Slechts 
een enkele grond kan dan een overigens onredelijke rechtsregel rechtvaardigen. Dat kan 
erop wijzen dat de Hoge Raad de nationale wetgever meer vrijheid gunt dan het Europese 
Hof, hoewel het internationale en subsidiaire karakter van dit Hof juist een omgekeerde 
benadering suggereert.49

Ook daarom zou ten aanzien van het fundamentele gelijkheidsbeginsel deze (te) ver-
gaande terughoudendheid van de Hoge Raad genuanceerd kunnen en moeten worden. 
Juist door tegenwicht te bieden zou de rechter de legitimiteit van de wetgever kunnen ver-
sterken. De kwaliteit van wetgeving zal toenemen als de wetgever weet dat deze bewaakt 
wordt door iemand die niet met zich laat sollen.50

4. Navordering: spanning tussen beginselen 
Een beginselen-benadering levert meer inzicht in de veelheid van regels. Dat geldt ook voor 
het leerstuk van de navorderingsaanslag. De methode van heffing bij wege van aanslag 
‘stuurt’ hier de concrete afweging van de relevante rechtsbeginselen. De vereisten voor 
navordering verschillen aanzienlijk van de vrij bescheiden eisen waaraan voldaan moet 
zijn bij naheffing - die valt onder de andere heffingsmethode: heffing van bij wege van vol-
doening of afdracht op aangifte (aangiftebelastingen). Het leerstuk van de navordering is 
de afgelopen 50 jaar aanzienlijk verfijnd.51 De afweging van beginselen, rechtszekerheids-
beginsel en gelijkheidsbeginsel, bleek hier steeds weer opnieuw bij nieuwe situatietypen te 
leiden tot de vorming van nieuwe regels en de verfijning van het bestaande regelsysteem.

Bij de methode ‘heffing bij wege van aanslag’ stelt de inspecteur de formele belasting-
schuld vast. Deze heffingsmethode wordt traditioneel gebruikt indien het gaat om ge-
compliceerde regelingen en belastingtarieven en burgers aan wie veelal geen bijzondere 

47. EHRM 10 juni 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0610DEC002779395 (M.A) FED 2003/604. Die ‘redelijke grond’ 
wordt soms opgerekt. Vgl. HR 8 juli 2005, ECLI:NL:HR:2005:AQ7212, BNB 2005/310 (asymmetrie kostenaftrek 
en kostenvergoeding).
48. HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:339, BNB 2014/126, r.o. 3.5.4.
49. Uit HR 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1206, BNB 2014/30 (bedrijfsopvolgingsfaciliteit) blijkt dat de 
Hoge Raad vindt dat hij ‘zijn’ nationale wetgever dezelfde ruimte moet gunnen als het EHRM. Voor een afwij-
kende opinie zie R.H. Happé, ‘Het gelijkheidsbeginsel: de rechtspraak van het EHRM biedt meer ruimte dan de 
Hoge Raad benut’, in: L.J.A. Pieterse (red.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, Amersfoort: Sdu Uitgevers 
2009, p. 175-186.
50. Zie J.L.M. Gribnau, ‘Prikkelend belastingheffen’, in G.T.K. Meussen en J.J. van den Broek (red.), Formeel en 
formidabel. Liber amicorum prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen, Den Haag: Sdu 2018, p. 106.
51. Zie Diana van Hout, ‘50 jaar formeel belastingrecht’, elders in deze bundel.
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fiscale deskundigheid kan worden toegerekend. De vaststelling van de omvang van de be-
lastingschuld is bij deze belastingen een zo ingewikkelde zaak, zo is de veronderstelling, 
dat die onmogelijk aan de belastingplichtigen kan worden overgelaten.52 Bovendien zijn 
de bedragen waar het om gaat te groot om op een juiste vaststelling daarvan door de be-
lastingplichtige te kunnen vertrouwen, zo is het uitgangspunt van deze heffingstechniek. 
Daarom moet aan de (verplichting tot) betaling van de belastingschuld een ambtelijke 
vaststelling voorafgaan(art. 11 AWR). De wettelijke verantwoordelijkheid voor een juiste 
formalisering van de materiële belastingschuld ligt zo bij de inspecteur.

Wat nu als een aanslag te laag blijkt te zijn vastgesteld?  Nu dient het rechtszekerheidsbe-
ginsel afgewogen te worden tegen het gelijkheidsbeginsel: enerzijds bescherming van het 
vertrouwen dat de belastingplichtige ontleent aan de aanslag, anderzijds dezelfde (nadere) 
formalisering als bij andere belastingplichtigen met eenzelfde materiële belastingschuld 
waarbij geen fout is gemaakt bij de primitieve aanslag. De in de vorige alinea genoemde 
karakteristieken verklaren waarom het rechtszekerheidsbeginsel een groter gewicht wordt 
toegekend dan bij aangiftebelastingen waar de ‘zelf-formaliserende’ belasting- of inhou-
dingsplichtige geacht wordt deskundig te zijn en dus zelf de eventuele onjuistheid van de 
aangifte in te zien (zodat er in zoverre geen rechtszekerheid valt te beschermen).

     
Bij de totstandkoming van de AWR was het uitgangspunt dat nagevorderd kon worden, 
binnen de wettelijke (evt. verlengde53) termijn, tenzij de voor deze (onjuiste) formalisering 
verantwoordelijke inspecteur een verwijt kan worden gemaakt. Deze gedachte is vastge-
legd in de eis van het nieuwe feit - enige uitzonderingen waren vastgelegd in art 16, lid 2 
AWR. Navordering mag dus niet dienen tot herstel van een onjuist inzicht van de inspec-
teur in de feiten of het recht. Een dergelijke verwijtbare kwalificatie of beoordeling betekent 
een ambtelijk verzuim. Er is sprake van een feit dat hem bekend was of redelijkerwijs 
bekend had kunnen zijn, zodat een nieuw feit ontbreekt.54 Een onjuist inzicht van de in-
specteur in de feiten of het recht is dus in strijd met de zorgvuldigheid die op haar beurt 
wordt beschermd door het rechtszekerheidsbeginsel.

De inspecteur heeft in dit kader een beperkte onderzoeksplicht die in de loop der jaren 
in de jurisprudentie is uitgewerkt, mede in het licht van de veranderingen in de werkwijze 

52. Deze dragende gedachte geldt ook voor veel andere geldschulden aan de overheid. Vgl. M.W.C. Feteris, Hef-
fing van belasting door middel van betaling op aangifte, Deventer: Kluwer 2005, p. 3.
53. Art. 66, lid 3, Successiewet bevat een onbeperkte navorderingstermijn, het rechtszekerheidsbeginsel is hier 
gewichtloos geworden; de Hoge Raad is hier - als vaker - in het belang van de rechtsbescherming mitigerend 
opgetreden; HR 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:556, BNB 2017/105.
54. Het wetsvoorstel ter invoering van art. 16, lid 3 onderdeel c AWR wilde expliciet niet knagen aan dit uitgangs-
punt; Kamerstukken II 2009/2010, 32 129, nr. 3, p. 25.
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van de Belastingdienst.55 Automatisering en beoordeling van de aangiften per compu-
ter worden steeds belangrijker bij een almaar complexere regelgeving en een groei van 
het aantal belastingplichtigen. Dat betekent de facto een versoepeling van de eis van het 
nieuwe feit.56 De Hoge Raad kan echter de wettelijke eis van het nieuwe feit niet volledig 
wegpoetsen.  Of een verwijtbare fout voor de belastingplichtige kenbaar is maakte dan ook 
lange tijd niet uit, en ging dus niet ten koste van de de rechtszekerheid.  De inspecteur is 
immer verantwoordelijk en niet de (fiscaal ondeskundige) belastingplichtige. 

De eis van het nieuwe feit geeft hier het relatieve belang aan van enerzijds de rechtszeker-
heid en het vertrouwen van de belastingplichtige op het handelen van de Belastingdienst 
en anderzijds de gelijkheid. De rechtszekerheid moet namelijk worden afgewogen tegen 
de (materiële) rechtsgelijkheid. De gelijkheid ten opzichte van belastingplichtigen met 
een vergelijkbare materiële belastingschuld bij wie geen fout in de aanslagregeling is ge-
maakt, is immers een argument pro navordering. De gelijkheid prevaleert tenzij een nieuw 
feit ontbreekt. Rechtshandhaving weegt hier in beginsel zwaarder dan rechtsbescherming. 
Deze essentiële uitgangspunten kaderen de verder ontwikkeling van het in het navorde-
ringsregime in: rechtsgelijkheid/rechtshandhaving tegenover rechtszekerheid/ rechtsbe-
scherming.  

Dat bleek in 1973 bij de introductie van de schrijf- en tikfoutenleer en in 1994 bij de 
invoering van de mogelijkheid van navordering bij de belastingplichtige te kwader trouw. 
Bij afwezigheid van rechtszekerheid  prevaleert de rechtsgelijkheid. Door de invoering per 
1 januari 2010 van artikel 16, lid 2, letter c, AWR  ligt de lat nu lager.  Het is voldoende 
dat een fout kenbaar is - en dat deze samenhangt met de automatisering (hetgeen de 
belastingplichtige zich niet hoeft te realiseren). Een fout in een hulpmiddel als het com-
putersysteem van de Belastingdienst, een systeemfout, wordt niet gezien als een beoorde-
lingsfout en komt dus voor rekening van de belastingplichtige. Automatisering zet zo druk 
op de rechtszekerheid. De heffingsmethode va aanslagbelastingen schuift zo langzaam op 
naar die van aangiftebelastingen.

5. Fiscale ethiek
5.1 Legaliteitsbeginsel en fraus legis
Krachtens het legaliteitsbeginsel kunnen inbreuken op de beschikkingsvrijheid van de bur-
ger met betrekking tot zijn inkomen en vermogen slechts bij de wet plaats vinden. De wet 
(in formele zin) vormt de grondslag en bepaalt de grenzen van het handelen van de fiscus. 

55. J.L.M. Gribnau, ‘Kenbare fouten en navordering. Grondslagen in het licht van automatisering en mensen-
werk’, WFR 2010/214.
56. HR 7 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3465, BNB 2008/281 en HR 9 januari 2009, ECLI:N-
L:HR:2009:B99068, V-N 2009/3.7.
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De belastingplichtige wordt zo rechtsbescherming geboden tegen willekeurige machtsuit-
oefening - dus strijd met rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. 

Het legaliteitsbeginsel impliceert tevens dat de belastingplichtige zich niet aan zijn bij 
de - democratisch gelegitimeerde - wet vastgestelde belastingverplichtingen mag onttrek-
ken. Het belastingrecht begrenst zijn vrijheid op fiscaal terrein. Hij kan niet weigeren te 
voldoen aan zijn fiscale verplichtingen op grond van zijn persoonlijke moraal of (levens)
overtuigingen die samenhangen met zijn mens- en maatschappijbeeld.57 Een belasting-
plichtige kan zich daarom niet onttrekken aan zijn wettelijke fiscale plichten vanwege strijd 
met persoonlijke morele of geloofsovertuigingen, die niet in rechtsnormen verankerd zijn. 
Hij kan enkel een beroep doen op rechtsbeginselen, dus niet louter persoonlijke of sub-
jectieve, ethisch-politieke waarden en normen (zie par. 2).58 Voor het overige is er “geen 
ruimte voor klachten over schending van filosofische of andere beginselen en regels in-
dien dat niet tevens rechtsbeginselen en rechtsregels zijn”.59 Enkel rechtsnormen dienen 
toegepast en gehandhaafd te worden. De belastingplichtige heeft uiteraard wel de vrijheid 
door feitelijke en rechtshandelingen de fiscaal voordeligste weg te kiezen.60 Er is in dit op-
zicht ruimte gelaten voor eigen keuzes van de burgers. Voor een opvatting - aldus de Hoge 
Raad - welke klaarblijkelijk de belastingplichtige de vrijheid ontzegt om voor een op zich-
zelf reële transactie de fiscaal voordeligste weg te bewandelen, is in het recht geen steun te 
vinden (vgl. HR 7 maart 1982, BNB 1982/142; vgl. HR 19 december 1990, BNB 1991/121).

Het kiezen van de fiscaal voordeligste weg, het minimaliseren van de belastingschuld, 
binnen de grenzen der wet wordt juridisch gezien begrensd door de bijzondere rechts-
middelen, met name fraus legis (ook wel de leer van de wetsontduiking genoemd).61 Voor 
fraus legis is vereist dat er sprake is van een oogmerk om belastingheffing te verijdelen 
en dat verijdelen moet in strijd zijn met doel en strekking van de fiscale wet. Bij fraus le-
gis worden de feiten niet erkend en wordt er geheven alsof er andere rechtshandelingen 
zijn verricht. De rechtszekerheid die de belastingplichtige dacht te kunnen ontlenen aan 
de door hem geconstrueerde feiten weegt minder zwaar dan de rechtsgelijkheid en het 
draagkrachtbeginsel dat aan de (niet-verijdelde) wettelijke bepaling ten grondslag ligt. De 
vrijheid van de belastingplichtige vindt zo haar uiterste juridische grens in het - ongeschre-

57. Zie over de verschillende aspecten van rechtszekerheid: M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belasting-
wetgeving: gewikt en gewogen (diss. Tilburg), Amersfoort: Sdu Uitgevers 2009.
58. J.L.M. Gribnau, ‘Belastingen, ethiek en waarden. Een weerbarstig driespan’, NTFR 2017/660.
59. Vgl. C.M. Dijkstra, ‘De plicht om géén belasting te betalen, WFR 2018/130.
60. Hij kan natuurlijk ook belastingheffing vermijden door handelingen achterwege te laten die tot belastbare 
feiten leiden. Zo is de niet-roker geen tabaksaccijns verschuldigd. Belastingheffing knoopt immers aan bij de 
maatschappelijke verschijnselen die zij aantreft.
61. De Belastingdienst past het vergelijkbare middel richtige heffing, art. 31 AWR, al geruime tijd niet meer toe, 
omdat men meent dat fraus legis toereikend is.
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ven - leerstuk van de wetsontduiking.62 Daarbuiten betreden we het domein van de moraal 
- dat de inbedding vormt van het rechts(systeem).

5.2 Wet en ethiek
De belangstelling voor de morele of ethische kant van belastingen is lange tijd niet bijzon-
der groot geweest.63 Het handelen van fiscale actoren, wetgever, Belastingdienst, rechter, 
belastingplichtige, belastingadviseur etc., kan echter ook van buiten een strikt juridische 
perspectief worden gewaardeerd. Stevens deed dat in 1997 met zijn Van Asperenlezing64, 
die aanleiding was voor een conferentie waarvan de verschillende bijdragen later zijn 
gebundeld.65 Na de zware financiële crisis die begon in 2008 lijkt de focus verengd tot 
het fiscale handelen door multinationals en vermogende particulieren. De agressieve tax 
planning van Starbucks, Vodafone, Apple, Amazon, Google en andere vooral Amerikaanse 
bedrijven, maar ook U2 en de Rolling Stones kregen veel aandacht in de media. NGO’s 
spelen een belangrijke rol bij het aanjagen van het publieke debat. Ook diverse lekken, al 
dan niet via klokkenluiders, zoals Luxleaks, Panama Papers en Paradise Papers konden op 
grote belangstelling rekenen.66 Het gaat in het algemeen om legaal handelen maar met 
name in een internationale context zijn er met respect voor het legaliteitsbeginsel nog 
tal van mogelijkheden tot belastingoptimalisatie ofwel –minimalisatie. Fiscaal handelen 
binnen de grenzen van de wet is dus niet steeds maatschappelijk geaccepteerd. 

Multinationals en hun belastingadviseurs krijgen dan ook soms felle kritiek.67 Een eenzijdi-
ge focus leidt echter tot een begrijpelijke tegenreactie als soms het nogal eendimensionale 
standpunt lijkt te worden ingenomen dat multinationals en hun fiscale adviseurs geen en-
kel geweten zouden hebben als zij voor bepaalde structuren kiezen.68 Altruïstisch gedrag 
voorschrijven gaat ook wat ver in het licht van het recht van elke belastingplichtige de voor-
deligste weg te kiezen. Een moreel persoon mag ook voor zijn eigenbelang kiezen. Daarbij 
zou het ook te gemakkelijk zijn om enkel multinationals, vermogende particulieren en 

62. Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvinding, Amsterdam: FED 1965; en J.H.M. Nieuwenhuizen, Rechtsvinding en 
fiscale werkelijkheid, Deventer: Kluwer 2010. Vgl. (zeer) recent R. Niessen, ‘Wetsmisbruik en de Nederlandse be-
lastingrechter’, TFB 2018/4-1; hij onderscheidt het objectieve, subjectieve en interpretatieve vereiste.
63. Zie echter de publicaties van Brüll die met name kritisch was over het handelen van de Belastingdienst. Bijv. 
D. Brüll, Fiscale mythologie (Belastingconsulentendag 1974), Deventer: Kluwer 1974.
64. L.G.M. Stevens, Fiscus, ik ben je vriendje niet!, Deventer: Kluwer 1997.
65. J.L.M. Gribnau (red.), Belastingrecht en ethiek in debat, Deventer: FED 1999.
66. Zie ook J. van Kleef, M. van Geest en H.W. Smits, Het belastingparadijs. Waarom niemand hier belasting betaalt 
behalve u, Amsterdam: Contact 2013; B. Obermayer en F. Obermaier, Panama Papers. Het verhaal van de wereld-
wijde onthulling, Amsterdam: Atlas Contact 2016.
67. R.H. Happé, ‘Belastingethiek: een kwestie van fair share’, in Belastingen en ethiek, 2011; en R.H. Happé, ‘Fis-
cale ethiek voor multinationals’, WFR 2015/938.
68. Vgl. F. van Horzen, ‘Weg met moralisme!’, NTFR 2013/1038.
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hun fiscale adviseurs om meer ethische reflectie en daadkracht te vragen. Door velen is 
naar de belastingwetgever gewezen die de primaire verantwoordelijkheid heeft voor goede 
wetgeving, maar daarin regelmatig faalt. Waarom zouden dan de belastingplichtigen zich 
ethisch moeten gedragen?69 Het instrumentalistisch fiscaal gedrag van de wetgever en, 
ruimer, nationale overheden prikkelt ook belastingplichtigen tot calculerend gedrag. De 
wisselwerking in het gedrag van de verschillende actoren binnen het ‘fiscale ecosysteem’ 
dient inderdaad niet te worden verwaarloosd.70 

5.3 Gedeelde verantwoordelijkheid, CSR en adviseurs
Maar het gaat niet aan de verantwoordelijk voor de integriteit van het (internationale) 
belastingsysteem enkel bij de (nationale) wetgevers te leggen. Bij hen rust namelijk de 
primaire, maar niet exclusieve verantwoordelijkheid. De verschillende fiscale actoren dra-
gen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.71 Zij hebben alle belang bij een goed functi-
onerend belastingsysteem - waarvan de opbrengsten immers de staat in staat stellen de 
vrijheid van het individu, de maatschappelijke samenwerking en het vertrouwen op de 
markt te ondersteunen. Gegeven dat perfecte wetgeving niet bestaat, zijn er grenzen aan 
het gebruik maken van imperfecties. Dat geldt zeker als de (corporate) burger het in zijn 
macht heeft om met het internationaal belastingsysteem te spelen en dus evident geen 
fair share te betalen. Men bepaalt dus zelf goeddeels de belastingschuld - daarbij ‘de 
wet’ (het legaliteitsbeginsel) met het daaronderliggende rechtszekerheids- en rechtsgelijk-
heids- en draagkrachtbeginsel ondergravend. 

Burgers hebben de morele plicht een redelijke bijdrage te leveren. Dit fair share begin-
sel als moreel beginsel kent zijn equivalent in het rechtssysteem in de vorm van het draag-
krachtbeginsel. Dit dient dan door de belastingwetgever concreet uitgewerkt te worden 
in het systeem van regels. Dat wettelijke systeem biedt de belastingplichtige de nodige 
vrijheidsgraden. Hij mag daarbinnen de voordeligste weg kiezen maar als hij evident geen 
(vennootschaps)belasting betaalt wordt hij een free rider.72 Dan herleeft het onder het sys-
teem liggende morele fair share beginsel en eventueel andere internationale fiscaalrechte-
lijke beginselen.73 Niet zozeer indien een idealistische fair share norm wordt geschonden, 
maar indien het gaat om een evidente unfair share. 

69. Bijv. J. van der Geld, ‘Ethiek en Multinationale ondernemingen verkenning’, in H. Gribnau (red.), Principieel 
belastingrecht. Liber Amicorum Richard Happé, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2011, p. 51-57. 
70. Gribnau 2011.
71. H. Gribnau, ‘The Integrity of the Tax System after BEPS: A Shared Responsibility’, Erasmus Law Review 10 
(2017) 1, p. 12-28
72. Uiteraard kunnen verliesverrekening en het legitiem gebruikmaken van incentives leiden tot een lage vpb-
schuld.
73. H. Gribnau, ‘Corporate Social Responsibility and Tax Planning: Not by Rules Alone’, Social & Legal Studies, 24 
2015, p. 225–250 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2610090).
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Voor (maatschappelijke) samenwerking geldt de wederkerige norm van fair play, zo goed 
als geen bijdrage leveren voldoet daar niet aan. De lat ligt wat hoger voor ondernemingen 
die corporate (social) responsibility (maatschappelijke verantwoord ondernemen) hoog in 
het vaandel hebben. CSR-ondernemingen willen vrijwillig verder gaan dan hun juridische 
verplichtingen: ze willen ‘beyond compliance’ handelen. Ze erkennen dat hun ethische 
verantwoordelijkheid verder reikt dan het recht: het uitgangspunt daarvan is dat het recht 
slechts een minimum-niveau van verantwoordelijkheid vormt. Wetten kunnen immers te-
kort schieten en daarom willen deze CSR-ondernemingen verder gaan dan het recht (de 
wet) vraagt.

Dat zou ook voor de fiscaliteit moeten gelden.74 Meer en meer grote ondernemingen 
zien dat hun CSR-beleid zich ook moet uitstrekken tot tax. Zo publiceerde in februari 2018 
‘The B Team’ - waarbij negen multinationals (waaronder Shell en Unilever) zijn aangeslo-
ten - zijn ‘Responsible Tax Principles’.75 Agressieve tax planning past dan niet, dan is er 
sprake van corporate irresponsibility.76 Transparantie kan hier bijdragen aan vertrouwen 
in fiscaal CSR-beleid. In kringen van beleggers blijkt deze ook gedachte te worden opge-
pakt - bijvoorbeeld in de vorm van een pleidooi voor good tax governance.77 Een derge-
lijke transparantie dient uiteraard niet obligaat te zijn of zelfs beoogd om het zicht op de 
werkelijkheid te verduisteren, maar gericht op een serieuze dialoog met stakeholders.78 
Door een openbare discussie wordt ook beter voldaan aan de eisen van procedurele recht-
vaardigheid, die kan bijdragen aan beter belastingsysteem en meer begrip over en weer.79

  
Van Dijck schreef al dat het een hele opgave kan zijn voor een agressief construerende 
adviseur een fatsoenlijk antwoord te vinden op de vraag van zijn zoontje: “Pappie, wat doe 
jij eigenlijk de hele dag?”80 Ook belastingadviseurs zullen rekening moeten houden met 
het veranderende belastingklimaat en hun verantwoordelijkheid voor de integriteit van het 

74. Vgl. A. van Eijsden, ‘The Relationship between Corporate Responsibility and Tax: Unknown and Unloved’, EC 
Tax Review 2013/1.
75. http://bteam.org/announcements/responsibletax-2/
76. Zie A.-G. Jallai en J.L.M. Gribnau, Aggressive Tax Planning and Corporate Social Irresponsibility: Managerial 
Discretion in the Light of Corporate Governance (Tilburg Law School Working Paper), 2018 (http://ssrn.com/ab-
stract=3119552).
77. VBDO, Good Tax Governance in Transition. Transcending the Tax Debate, Utrecht 2014 (www.vbdo.nl).
78. Vgl. S.A. Stevens, ‘Transparantie over belastingen’, in S.M.H. Dusarduijn, F.J. Elsweier en J.L.M. Gribnau 
(red.), Van der Geldbundel, Deventer: Kluwer 2016.
79. S. Stevens, Meer transparantie in de vennootschapsbelasting? (oratie Tilburg), 2018, p. 65-66; Zie ook S. Dou-
ma, Miscommunication and Distrust in the International Tax Debate (oratie Amsterdam UvA), Deventer: Wolters 
Kluwer 2018, p. 43-46.
80. J.E.A.M. van Dijck in zijn annotatie onder HR 27 januari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC5240, BNB 1993/111.
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belastingsysteem nemen.81 Meer dan voorheen zullen zij hun cliënten moeten voorlichten 
en met hen in gesprek gaan over de morele aspecten van mogelijke fiscale oplossingen 
om te zien wat bij hun CSR beleid en tax governance past. Daarbij zullen zij zich ook re-
kenschap moeten geven van het tax governance beleid van het eigen advieskantoor, en van 
hun eigen morele kompas.

6. Conclusie
In de toekomst zullen rechtsbeginselen zeker niet aan belang inboeten. De algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur zullen verder ontwikkeld worden en toetsing aan fun-
damentele rechtsbeginselen blijft een hot item. Beginselmatige rechtsontwikkeling blijft 
geboden - ook om steeds weer een nieuwe  balans te kunnen vinden tussen rechtshandha-
ving en rechtsbescherming, zoals bij navordering. Het belang van fiscale ethiek zal alleen 
maar toenemen waarbij ethiek voor fiscale professionals, adviseurs en belastingambte-
naren, de (hoog)nodige aandacht verdient. Reflectie op de ‘sustainability’ van het (in-
ternationale) belastingsysteem en de wijze waarop de fiscale actoren daarmee omgaan 
(‘governance’) wordt steeds belangrijker.82 Daarbij vraagt de invloed van technologie op 
belastingheffing bijzondere aandacht.

81. J.L.M. Gribnau, ‘Tax Governance en CSR: waar een wil is, is een weg’, in R. Pieterse en R. Scharrenburg (red.), 
Springende punten. Van Amersfoort-bundel, Deventer: Kluwer 2017, p. 121-137.
82. H. Gribnau en A.-G. Jallai, ‘Sustainable Tax Governance and Transparency’, in S. Arvidsson (red.), Challenges 
in Managing Sustainable Business, London: Palgrave Macmillan 2018.
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Prof. dr. Herman van Kesteren 
en prof. dr. Gert-Jan van Norden

Omzetbelasting:
 fundamentele uitdagingen voor 

de toekomst

1. Inleiding
De omzetbelasting heeft de afgelopen decennia onmiskenbaar aan belang gewonnen. Zij 
is - vrijwel overal in de wereld - een betrouwbare bron van inkomen gebleken.1 Zij levert 
Nederland jaarlijks zo’n vijftig miljard euro aan inkomsten op zonder al te grote maat-
schappelijke weerstand.2 De totale opbrengst in de Europese Unie ligt rond de duizend 
miljard euro.3 Het gegroeide belang weerspiegelt zich ook in de wijze waarop het feno-
meen omzetbelasting wordt gedoceerd en bestudeerd. Was het dertig jaar geleden nog 
een bijvak, dat in Tilburg door fiscale generalisten Van Dijck en Langereis werd gegeven, 
thans is het te omvangrijk en complex geworden om het niet als hoofdvak te beoefenen 
(er bestaan inmiddels complete afstudeervarianten op dit terrein).4 Het mag dan ook niet 
verbazen dat het aantal mensen dat zich professioneel bezighoudt met deze belasting is 
gegroeid.

Wie gevraagd wordt het eigen vakgebied in de volle breedte te bespreken over een pe-
riode dat onze vakgroep bestaat, dus ook met een ‘diepte’ van vijftig jaar, kan niet anders 
dan keuzes maken. De bijzonderheid doet zich voor dat de Wet op de omzetbelasting 
1968 ook precies vijftig jaar oud is. Dit jaar bestond daardoor – nog meer dan anders - 
aanleiding om na te denken over deze vorm van heffing, wat voor goeds deze ons brengt 
en welke zwakheden zij helaas ook vertoont. Deze reflectie staat centraal in onze bijdrage.

1. Zie bijvoorbeeld op https://ourworldindata.org/taxation#recent-trends-in-the-taxation-of-consumption. De 
groei van de inkomsten uit algemene consumptiebelastingen is in veel landen evenwel grotendeels ten koste 
gegaan van specifieke indirecte belastingen zoals accijnzen.
2. Blijkens de miljoenennota 2018 is dat in 2018 geschat op 52,8 mld.
3. Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report TAXUD/2015/CC/131, blz. 
16: ‘In nominal terms, in 2015, the VAT Gap in the EU-28 Member States amounted to EUR 151.5 billion. The 
VTTL accounted for EUR 1,187.8 billion, whereas VAT revenue was EUR 1,035.3 billion.’
4. Onder meer het Accent Indirecte belastingen, een samenwerking tussen Universiteit Leiden, Maastricht Uni-
versity, Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft sinds de 
ingang van het studiejaar 2018/2019 een master indirecte belastingen.
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De goede kanten zijn inmiddels duidelijk: de belasting is in het bijzonder in staat om op 
een efficiënte wijze een hoge belastingopbrengst te genereren. De wet kent daarnaast een 
mooie opbouw, laat zich daardoor goed uitleggen aan studenten, maar wie erin door wil 
gaan moet zich wel langdurig verdiepen. De omzetbelasting heeft een sterke Europese 
dimensie, maar is helaas ook fraudegevoelig. En, het moet gezegd, zij heeft ook enige 
moeite de huidige ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering en globalisering bij 
te houden.5 Niet dat er geen pogingen worden ondernomen om de wet c.q. de Btw-richtlijn 
minder fraudegevoelig te maken of aan te passen aan deze gewijzigde omstandigheden; 
die zijn er voldoende. Het probleem zit met name in het maken van regelgeving die ook 
goed uitvoerbaar en handhaafbaar is en die de problemen niet vergroot of verplaatst, 
maar daadwerkelijk terugdringt. Als beoefenaren van dit vakgebied zien wij graag dat de 
omzetbelasting nog jarenlang meegaat en haar bijdrage blijft leveren aan de zaken van 
algemeen belang.

Wij stellen ons ten doel om met deze bijdrage te schetsen welke initiatieven reeds zijn 
genomen om de fraude en digitalisering het hoofd te bieden en welke ontwikkelingen ons 
te wachten staan. We zullen met name het juridische bouwwerk dat de Europese wetgever 
op dit vlak reeds aan het bouwen is - en in de nabije toekomst wenst uit te bouwen - tegen 
het licht houden. 

2. De bron van de (carrousel)fraude
De wetgeving zelf is uiteraard nooit de bron van fraude, dat zijn de fraudeurs, maar som-
mige vormen van wetgeving maken het fraudeurs wel gemakkelijk. Zonder te willen ingaan 
op de details van carrouselfraude is wel duidelijk dat de wens om in 1993 een interne 
markt te creëren die de economische groei aanjaagt, die opstoppingen bij de grens voor-
komt, die kortom het leven van de Europeaan moest verbeteren en veraangenamen, de 
deur heeft opengezet voor deze vorm van fraude.6 Fraude in de btw bestaat eigenlijk altijd 
uit een ondernemer die btw in rekening brengt aan een ander en zich die btw laat ver-
goeden, welke hij vervolgens niet voldoet aan de belastingautoriteiten. Dat is ook bij car-
rouselfraude het geval. Degene die de btw heeft betaald aan de fraudeur krijgt zelf de btw 
terug als hij een intracommunautaire goederenlevering tegen het nultarief verricht aan 
een buitenlandse ondernemer (zolang de belastingautoriteiten althans niets in de gaten 
hebben), welke buitenlandse ondernemer op zijn beurt weer lokaal btw in rekening brengt 
die (ook) hij (mogelijk) niet voldoet. Zijn afnemer kan de aan hem in rekening gebrachte 

5. Dat geldt overigens ook voor de directe belastingen.
6. Zie nader over carrouselfraude onder meer R.A. Wolf, Carrouselfraude - Een Europees probleem vanuit Neder-
lands perspectief; een analyse van fiscale regelgeving en jurisprudentie (diss. Rotterdam), Amersfoort: Sdu Fiscale en 
Financiële Uitgevers 2010; en Redmar Wolf, ‘VAT Carousel Fraud: A European Problem from a Dutch Perspectie-
ve’, Intertax, 39, 2011, Issue 1, p. 26-37.
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btw in aftrek brengen (wederom zolang de autoriteiten niets door hebben) door bijvoor-
beeld de goederen grensoverschrijdend te leveren etc. Deze vorm van fraude ontleent zijn 
naam aan de cirkelbeweging die over de grens kan worden gemaakt om de mogelijkheid 
tot frauderen telkenmale te herhalen. In werkelijkheid kan bij dit type fraude tal van ketens 
aan de orde zijn waarbij vaak veel partijen betrokken zijn die (mogelijk) geen weet hebben 
van de fraude. Overigens bestaan vergelijkbare ketens van fraude met diensten, bijvoor-
beeld met CO2-emissierechten.7

De fraudeurs hebben in de regel de biezen gepakt als de belastingautoriteiten de         
ketens oprollen. De autoriteiten treffen dan alleen nog de partijen aan die van niets weten 
of slechts een zijdelingse betrokkenheid bij de fraude hadden. Met name de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie heeft ertoe bijgedragen dat aan de partijen die hebben gehandeld 
met fraudeurs en die wisten of hadden kunnen weten dat er gefraudeerd werd, hun aftrek-
recht wordt ontnomen en/of de mogelijkheid het nultarief toe te passen.8 Het voordeel 
voor de overheid is natuurlijk dat op deze wijze nog iets wordt ‘terugverdiend’ van wat 
anders voor de schatkist verloren was gegaan. Het nadeel is dat ook hier de goeden onder 
de kwaden moeten lijden. De ware fraudeurs ontspringen de dans. Als ze al iets goeds 
doen dan is dat dat ze hun naam eer aandoen: ‘missing traders’.

In de Europese Unie wordt de carrouselfraude geschat op 60 miljard op jaarbasis.9 
Er is dus de afgelopen decennia al heel wat weggelekt. De wens om dit gat eindelijk eens 
te dichten is dan ook niet meer dan begrijpelijk en een maatschappelijke noodzaak. Er 
liggen thans voorstellen om per 1 januari 2022 de intracommunautaire goederenhandel 
aan nieuwe regels te onderwerpen.10’11 Daarbij gaat - als alles doorgaat - een bepaald me-

7. Richard T. Ainsworth, The Morphing of MTIC Fraud: VAT Fraud Infects Tradable CO2 Permits (Boson University 
School of Law Working Paper No. 09-35), 2009. Zie ook bijvoorbeeld www.reuters.com/article/us-france-probe-
co-idUSTRE55A2EE20090611 voor deze problematiek in Frankrijk.
8. Een reeks jurisprudentie die werd ingezet met HvJ 6 juli 2006, ECLI:EU:C:2006:446, Axel Kittel, 
ECLI:EU:C:2006:446.
9. Zie Europol: EU-wide VAT fraud organized crime group busted: “The damage caused to the EU economy due 
to the VAT fraud reached EUR 60 million. The fraudulent schemes affected several countries, including Belgium, 
Bulgaria, Germany, Hungary, Italy, Portugal, Romania and Spain.” (www.europol.europa.eu/newsroom/news/
eu-wide-vat-fraud-organised-crime-group-busted).
10. Zie European Commission, Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards 
harmonizing and simplifying certain rules in the value added tax system and introducing the definitive system 
for the taxation of trade between Member States, COM(2017) 569 final, Proposal for a Council Implementing 
Regulation amending Implementing Regulation (EU) No. 282/2011 as regards certain exemptions for intra-Com-
munity transactions, COM(2017) 568 final, Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No. 
904/2010 as regards the certified taxable person, COM(2017) 567 final en Proposal for a Council Directive amen-
ding Directive 2006/112/EC as regards the introduction of the detailed technical measures for the operation of 
the definitive VAT system for the taxation of trade between Member States, COM(2018) 329 final.
11. Zie in dit verband onder meer G.J. van Norden, ‘Voorstellen voor ingrijpende Europese btw-hervormingen’, 
NTFR 2017/2908.
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chanisme een rol spelen dat is ontwikkeld in de btw-wetgeving met betrekking tot de digi-
talisering: de One-Stop-Shop.12 

3. Het One-Stop-Shop-mechanisme (OSS)
De kern van het masterplan van de Europese Unie om tal van zaken op het gebied van de 
btw beter aan te pakken wordt gevormd door een mechanisme dat in het Engels wordt 
aangeduid als One-Stop-Shop en zodanig is ingeburgerd dat de Nederlandse terminologie 
inmiddels is vergeten (‘de één-loket benadering’). 

Het betreft een mechanisme waarbij ondernemers niet alleen de btw van het eigen 
land in hun nationale aangifte kunnen verwerken, maar ook de btw die zij verschuldigd 
zijn in andere lidstaten.13 Het bespaart hen - voor zover dit mechanisme mag of moet 
worden gebruikt - de lastige (aangifte-technische) gang naar de betrokken lidstaten. Zij 
hoeven zich niet meer in andere lidstaten te registeren, noch aldaar aangiften te doen. 
Brussel heeft bedacht dat nu het voor belastingplichtigen gemakkelijker kan worden ge-
maakt om buitenlandse btw aan te geven van hen in meer gevallen kan worden gevraagd 
om ook daadwerkelijk buitenlandse btw te berekenen. Zo is het de gedachte om de intra-
communautaire goederenleveringen tegen het nultarief - de aanjager van de carrouself-
raude - af te schaffen, de ondernemers de (buitenlandse) btw in rekening te laten brengen 
van de lidstaat waar het transport eindigt en dit via de One-Stop-Shop te laten aangeven 
en betalen in hun eigen lidstaat van vestiging.14

12. Zie art. 358 bis-369 Btw-richtlijn voor de ‘One-Stop-Shop’ voor buiten de Europese Unie gevestigde verleners 
van telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten en art. 369bis-369duodecies Btw-richtlijn voor de 
‘One-Stop-Shop’ voor in de Europese Unie maar buiten de lidstaat van verbruik gevestigde verleners van voor-
noemde diensten.
13. Zie art. 369 bis-369 duodecies Btw-richtlijn.
14. Zie European Commission, Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards the 
introduction of the detailed technical measures for the operation of the definitive VAT system for the taxation of 
trade between Member States, COM(2018) 329 final.
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Vrijwel alle voorstellen die reeds zijn aangenomen, of nog moeten worden aangenomen, 
zijn gebouwd rondom dit mechanisme. Zoals in het plaatje hierboven is uitgedrukt, vormt 
dit mechanisme de verticale as ofwel steunpilaar van het juridische bouwwerk dat de Eu-
ropese Unie aan het bouwen is. In deze paragraaf wordt slechts deze verticale as bespro-
ken. In de volgende paragrafen bespreken wij de daaraan op te hangen voorstellen die de 
Europese Unie heeft gedaan - waarvan een enkel voorstel reeds is aangenomen - om de 
btw ‘future proof ’ te maken. 

4. De geboorte van de One-Stop-Shop in 2003 in verband met 
 digitalisering
De One-Stop-Shop bestaat al sinds juli 200315, maar heeft (tot op de dag van vandaag) qua 
bereik maar een bescheiden omvang.16 Het begon allemaal zo’n twintig jaar geleden met 
de opkomst van het internet. Destijds was de gedachte - met name in de Verenigde Staten 
- dat het elektronische dienstenverkeer - zeg maar de diensten die aangeboden worden via 
het internet - geheel buiten de belastingheffing zou moeten blijven.17 Deze gedachte werd 
al snel verworpen, omdat ondernemers in de oude economie (verkopen via de reguliere 
winkels) dan wel belasting in rekening zouden moeten brengen aan hun kopers en onder-
nemers in de nieuwe economie (via internet) niet. De problemen zouden zich met name 
gevoelen in de B2C-dienstverlening. Dat komt omdat de hoofdregel voor deze vorm van 
dienstverlening aangeeft dat de dienst wordt verricht in het land van de dienstverlener.18 
Als de dienstverlener dus bij voorbeeld in de Verenigde Staten is gevestigd, zou hij geen 
btw in rekening hoeven brengen aan een Nederlandse particulier, terwijl een Nederlandse 
dienstverlener dat wel zou moeten doen. Om die reden werd in de aanloop naar 2010 (wij-
zigingen van de plaats van dienstregels19) een regeling bedacht waarbij de dienstverlener 
van elektronische diensten (en omroep- en telecommunicatiediensten) die is gevestigd in 
een derde land, toch het lokale btw-tarief van het land waarin de niet-belastingplichtige af-

15. Dit gebeurde op basis van Richtlijn 2002/38/EC van 7 mei 2002. Zie European Commission, Press Release 
Database. Since July 2003, a One Stop Shop system has been in place to simplify VAT obligations for non-EU 
suppliers of electronic services to EU consumers (see IP-04/1331). The system has functioned well, allowing 
non-EU traders who are liable to pay VAT in the EU to choose a single place for VAT compliance. Via this single 
electronic portal, a single VAT declaration and payment is submitted. On the basis of the information supplied, 
this payment is allocated automatically to the different Member States where VAT is due. http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-12-17_en.htm.
16. Zie thans art. 358 bis-369 Btw-richtlijn.
17. Deze alinea is deels ontleend aan M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Deventer: Kluwer 
2017, par. 7.3.13.
18. Thans art. 45 Btw-richtlijn.
19. Zie daarover nader A.J. van Doesum, H.W.M. van Kesteren, G.J. van Norden en I.H.T. Reiniers, ‘De nieuwe 
regels voor de plaats van dienst in de btw’, WFR 2008/279.
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nemer woonachtig of gevestigd is in rekening moest brengen (verleggen aan particulieren 
kan niet). Wel werd het de buitenlandse (althans in een derde land gevestigde) dienstver-
lener gemakkelijker gemaakt door hem de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken 
van het eerder besproken One-Stop-Shop-mechanisme. De eerste schijf aan regelgeving 
die aan de OSS-as werd opgehangen, was dus geboren. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat slechts een fractie van de providers waarvan je zou 
mogen verwachten dat zij vanuit een derde land diensten als hier bedoeld verrichten, zich 
in de EU hebben laten registreren.20 Voorschrijven is gemakkelijk, handhaven blijkt tel-
kens - zeker met zoveel ondernemers die zich overal op de aardbol kunnen begeven - een 
lastige opgaaf. 

5. Huidige stand van zaken met betrekking tot de reikwijdte van het 
 OSS-systeem
Bij deze eerste aanzet om gebruik te maken van de One-Stop-Shop gedachte is het niet 
gebleven. Per 1 januari 2015 zijn ook de EU-ondernemers die telecommunicatie-, omroep- 
en elektronische diensten verrichten verplicht om het btw-tarief in rekening te brengen 

20. H. van Kesteren, ‘Society’s Online Revolution and the Short Arms of the Tax Authorities’, in: H. van Arendonk, 
Sjaak Jansen en R. van der Paardt (red.), VAT in an EU and International Perspective, Essays in honour of Han Kogels, 
Amsterdam: IBFD 2011, p. 133-134 schrijft: “Judging from the statistics, the total number of one-stop identifi-
cations by electronic service providers in the European Union amounted to 617 when the new rules were first 
introduced (July 2003). The number of non-established taxable persons that provide electronic services to EU 
residents will be considerably higher. The data on the number of identifications originate from the early stages, 
i.e. the situation in June 2004. For these data, see Commission of the European Communities, amended pro-
posal for Council Directive amending Directive 77/388/EEC as regards the place of supply of services, Brussels, 
20 September 2005, Com (2205) 334 final 2003/0329 (CNS), p. 13. The number of identifications mentioned in 
these reports definitely does not seem to cover the number of service providers that provide electronic services 
to EU-based private persons while being established in third countries.”
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van de lidstaat waar hun niet-belastingplichtige (dus veelal particuliere) afnemers wonen 
of zijn gevestigd.21 Dit mechanisme voor EU ondernemers werd Mini One-Stop-Shop ge-
noemd (MOSS), een term die in de nieuwe voorstellen die hierna worden besproken weer 
verdwijnt, omdat er nog maar een One-Stop-Shop mechanisme overblijft. Door de intro-
ductie van de nieuwe regelgeving per 1 januari 2015 zijn de verschillen in behandeling 
tussen niet-EU en EU-dienstverleners goeddeels weggenomen. Veel (niet-)EU-onderne-
mers hadden zich in de tussentijd met name in Luxemburg gevestigd om zodoende het 
relatief lage btw-tarief van Luxemburg in rekening te kunnen brengen. Sinds 1 januari 
2015 heeft dat dus geen zin meer. De Europese Unie geeft aan dat het mechanisme goed 
functioneert. De vraag is wel hoe grondig deze onderzoeken zijn verricht. Er blijft ook iets 
bijzonders in het systeem zitten. Als ondernemers - ten onrechte - uit onwil, gemakzucht 
en/of onwetendheid, het btw-tarief van de eigen lidstaat in rekening brengen in plaats van 
het btw-tarief van de lidstaat van de afnemer, dan zal de inspecteur in de eigen lidstaat 
- enigszins tegen zijn natuurlijke reactie in - de ondernemer erop moeten wijzen dat hij 
geen btw is verschuldigd in de eigen lidstaat maar in de lidstaat van de afnemer. Als de 
inspecteur dat niet doet, is het de vraag of de andere landen voldoende zicht hebben op de 
fouten die worden gemaakt (of fraude die wordt gepleegd door helemaal geen btw te bere-
kenen). Veel komt aan op een goede samenwerking tussen de belastingautoriteiten van de 
verschillende lidstaten. Aangenomen mag worden dat de mogelijkheden tot gegevensuit-
wisseling inmiddels zijn toegenomen en beter worden benut dan voorheen. Hierna zullen 
we ook zien dat er drempels worden ingebouwd in het One-Stop-Shop-systeem waardoor 
ondernemers die op kleinere schaal opereren gewoon het btw-tarief van de eigen lidstaat 
in rekening mogen brengen.22 Dat lijkt ons een goede tegemoetkoming.

21. Zie art. 369 bis-369 duodecies Btw-richtlijn jo. art. 57 bis-63 quater Btw-uitvoeringsverordening.
22. Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en 
Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen 
(PbEU 2017, L 348) alsmede in Nederland het recente wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 
1968 (Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel), 35 032.
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De bandbreedte van de diensten die met het One-Stop-Shop-mechanisme kunnen worden 
aangegeven, is dus inmiddels uitgebreid, maar of ook goed zicht bestaat op de mate van 
compliance valt nog te bezien.

 
6. De uitbreiding per 1 januari 2021 (andere B2C diensten, 
 afstandsverkopen en kleine goederen bij invoer)
Een voorstel dat reeds is aangenomen en in werking zal treden met ingang van 1 januari 
2021 - en dat ook aangeeft dat Brussel serieus werk maakt van de verdere toepassing van 
de One-Stop-Shop gedachte - ziet op de uitbreiding van het aantal B2C-diensten dat met 
behulp van dit mechanisme kan worden verwerkt.23 Het gaat om alle andere B2C-diensten 
dan die welke reeds onder dit regime vallen (de genoemde telecommunicatie-, omroep en 
elektronische diensten) en waarvoor de dienstverlener btw is verschuldigd in een andere 
lidstaat. Ook de regeling voor goederen die op afstand worden verkocht aan particulieren 
(veelal verkopen van goederen via internet) inclusief die welke door niet-EU-ondernemers 
worden verricht gaan onder bedoeld mechanisme vallen. Met deze aanpassing wordt ook 
wat regelgeving opgeruimd die nooit goed heeft gefunctioneerd. De afstandsverkopen-
regeling was simpelweg te omslachtig om door ondernemers goed te kunnen worden 
uitgevoerd.24 Ook de vrijstelling bij invoer voor zendingen van geringe waarde (goederen 
die van buiten de EU komen en een lagere waarde hebben dan 22 euro; hierbij kan wor-
den gedacht aan contactlensvloeistof) wordt afgeschaft wegens oneigenlijk gebruik.25 Bij 
telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten bestond de verplichting om reeds 
bij de eerste euro omzet aan een buitenlandse particulier buitenlandse btw via de One-
Stop-Shop aan te geven. Dat komt te vervallen. Door middel van het inbouwen van drem-
pels (‘Community wide tresholds’) wordt de ondernemer die onder die drempels blijft 
niet meer verplicht om buitenlandse btw te berekenen en aan te geven, maar kan hij nog 
de btw in rekening brengen van het eigen land.26 Aangenomen mag worden dat hiermee 
wordt gelegaliseerd wat reeds feitelijk op - onbekende - schaal gebeurde. 

23. Zie Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en 
Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen 
(PbEU 2017, L 348).
24. Art. 33 Btw-richtlijn en verder en artikel 5a Wet op de omzetbelasting 1968.
25. Dit past bij de lijn die in het OECD BEPS Action Plan 1, Digital Economy uit is gezet en sluit aan bij die van 
andere landen zoals Australië en Nieuw-Zeeland.
26. De Europese Commissie schrijft hierover in een Press release Database, http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_MEMO-16-3746_en.htm: “The new rules strike the right balance between reducing burdens for small busi-
ness while ensuring that the threshold did not create distortions to the Single Market arising from differences 
in VAT rates. A threshold that was set too high could also have a distortive effect. Setting the threshold at 
€10,000 will give a boost to 430,000 businesses across the EU representing 97% of all micro-businesses trading 
cross-border. At the same time, 6,500 of the smallest companies selling e-services through the One Stop Shop 
system will now be relieved from VAT obligations in other Member States.”
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7. Het importeren van de ‘VAT-gap’ van andere lidstaten
Het verschil tussen de theoretische btw-opbrengst en de actuele btw-opbrengst wordt 
aangeduid met de term VAT Gap (‘btw-lekkage’). Voor een dergelijk gat kunnen tal van 
redenen worden aangevoerd. Uiteraard gaat het onder meer om fraude, misbruik, slecht 
georganiseerde belastingautoriteiten en gewoon domweg gebrek aan kennis en opleiding 
bij belastingplichtigen en belastingdiensten omtrent de verplichtingen die uit de lokale en 
Europese regelgeving voortvloeien.27 Het gemiddelde rapportcijfer dat lidstaten behalen 
ligt rond de 12% btw-lekkage. Sommige landen doen het beter, andere minder goed. Het 
treurige dieptepunt vormt Roemenië waar volgens de laatst beschikbare overzichten 38% 
van de theoretische btw-opbrengst niet binnenkomt (in 2014 nog 43%).28

 
De One-Stop-Shop gedachte is in beginsel slechts een methode om de btw die onderne-
mers in het buitenland verschuldigd zijn via de eigen belastingautoriteiten te laten aan-
geven. Zoals gezegd, biedt dit mechanisme wel de verleiding om regelgeving te maken 
waarbij ondernemers steeds meer verplicht worden om de btw van het land van de afne-
mer, of de aankomst van de goederen als uitgangspunt te nemen. Dit betekent wel dat als 
de presterende ondernemer in een land gevestigd is dat slecht scoort op de ‘VAT gap’ en 
Nederlandse btw moet gaan berekenen aan Nederlandse afnemers verwacht mag worden 
dat de Nederlandse btw minder gemakkelijk binnenkomt. Daar staat tegenover dat landen 
die het momenteel op genoemd punt minder goed doen, kunnen profiteren van de hogere 
graad aan georganiseerdheid en daarmee de mate van compliance in de andere lidstaten.

27. Zie ook G.J. van Norden, De performance van de btw (oratie Tilburg), Tilburg: Tilburg University 2014, p. 17-21.
28. Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report TAXUD/2015/CC/131, 
p. 16.
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Al jarenlang geldt het adagium in de btw dat de ondernemers de onbezoldigde Rijksont-
vangers zijn. Lidstaten als Nederland zullen eraan moeten wennen dat het wetgevingspad 
dat is uitgestippeld ertoe leidt dat steeds meer buitenlandse ondernemers de Nederland-
se btw moeten gaan ‘ophalen en voldoen’. Een praktisch (althans handhavingstechnisch) 
probleem is dat deze ondernemers en hun bankrekeningen waarop de Nederlandse btw 
tijdelijk staat geparkeerd geografisch gezien ver verwijderd zijn van de schatkist. Deze on-
dernemers spreken veelal geen Nederlands, kunnen onze - uitsluitend in het Nederlands 
opgestelde - wetgeving niet lezen en ook hun boekhouding staat op afstand. Ervaringen 
op dit punt zijn thans nog schaars. Bij naheffingen zullen praktische problemen ontstaan 
evenals bij zaken als bezwaar en beroep. De enige helpende hand om deze btw gelden 
binnen te krijgen zijn de belastingautoriteiten van de lidstaten waar deze buitenlandse 
ondernemers woonachtig of gevestigd zijn. Een intensivering van de gegevensuitwisseling 
en samenwerking zou hier uitkomst moeten bieden. 

Bij de schaal waarop thans buitenlandse ondernemers Nederlandse btw in rekening 
moeten brengen (en Nederlandse ondernemers dus buitenlandse btw) behoeft men zich 
nog geen al te grote zorgen te maken. Dit verandert evenwel als bijvoorbeeld ook het 
goederenverkeer tussen ondernemers (B2B), welk verkeer thans aan het nutarief is on-
derworpen en zeer grote geldstromen vertegenwoordigt, onder het mechanisme wordt 
gebracht waarbij buitenlandse ondernemers Nederlandse btw in rekening gaan brengen, 
gaan innen, op hun bankrekening laten bijschrijven en moeten gaan voldoen via de eigen 
belastingdienst (dit geldt dan omgekeerd voor Nederlandse ondernemers). Op dat mo-
ment dient het vertrouwen in de bereidheid om elkaars belastinggeld te innen gelijke tred 
te houden met de schaalvergroting waaraan het One-Stop-Shop regime bloot staat.
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Hierna bespreken we de voorstellen die van deze gedachte uitgaan en zouden moeten 
ingaan per 1 januari 2022.

8. De wijzigingen die per 1 januari 2022 zijn voorzien met betrekking tot 
 het B2B-goederenverkeer 
Het richtlijnvoorstel COM(2018) 329 final inzake wijzigingen met betrekking tot het intra-
communautaire goederenverkeer is ingrijpend.29 Dit betreft niet zozeer de verandering in 
het juridische mechanisme, dat lijkt slechts een gradueel verschil in te houden, maar wel 
in de impact op de geldstromen. De impact op de geldstromen hangt overigens weer af 
van de keuzes die lidstaten gaan maken om het voorstel of onverkort over te nemen, of 
slechts op onderdelen.

Wij beperken ons tot de kern van het richtlijnvoorstel. Momenteel bestaat een intra-
communautaire goederenlevering (B2B) voor de btw uit een levering tegen het nultarief 
in de lidstaat van vertrek30 en een intracommunautaire verwerving die is belast in de lid-
staat van aankomst van de goederen.31 Goederen gaan derhalve btw-vrij de grens over. 
De goederen zijn in die zin volledig btw-schoon dat de leverancier alle voordruk heeft 
teruggekregen van zijn eigen belastingdienst en geen btw behoeft te berekenen en aan te 
geven in zijn eigen lokale aangifte over zijn levering aan de (belastingplichtige) afnemer 
in de andere lidstaat.

Dit mechanisme gaat - als het voorstel wordt aangenomen - op de schop. De levering 
tegen het nultarief verdwijnt, evenals de intracommunautaire verwerving. Bij een grens-
overschrijdende goederenlevering binnen de EU (B2B) is er zo meteen nog maar één be-
lastbaar feit: de levering van goederen en die gaat btw-technisch gezien plaatsvinden in de 
lidstaat waar het transport eindigt.32 Het mechanisme gaat dus sterk de trekken vertonen 
die het grensoverschrijdende dienstenverkeer (B2B) al langer heeft: grensoverschrijdende 
diensten worden belast op grond van het bestemmingslandbeginsel, te weten in het land 
waar de (belastingplichtige) afnemer is gevestigd. Goederenleveringen gaan dus zo me-
teen - indien het voorstel wordt aanvaard - ook op grond van het bestemmingsland wor-
den belast. Een klein verschil is dat het wordt gekoppeld aan de lidstaat waar het vervoer 

29. European Commission, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS), Proposal for a Council Directive amending 
Directive 2006/112/EC as regards the introduction of the detailed technical measures for the operation of the 
definitive VAT system for the taxation of trade between Member States, COM(2018) 329 final.
30. Art. 138 Btw-richtlijn. Richtlijntechnisch is sprake van een vrijstelling met recht op btw-aftrek. In de (interna-
tionale) praktijk en in de Nederlandse wetgeving (zie art. 9, lid 2, onderdeel b, Wet OB 1968 jo. Tabel II post a.6) 
wordt evenwel gesproken van een nultarief.
31. Art. 40 Btw-richtlijn.
32. Hoewel een dergelijke inrichting van de btw-wetgeving nieuw is voor de Europese Unie, komt deze in moder-
ne btw-stelsels elders in de wereld reeds voor (bijvoorbeeld in de Golf-regio).
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eindigt in plaats van waar de afnemer is gevestigd. Dit achten wij een klein verschil, omdat 
mag worden aangenomen dat in de meeste gevallen het vervoer eindigt in de lidstaat waar 
de afnemer is gevestigd. De lidstaten waren niet bereid om de fysieke goederenstroom los 
te laten en ook voor goederen over te gaan naar een methodiek waarin voor de plaats van 
levering wordt gekeken naar de lidstaat van vestiging. De Europese Commissie heeft dit 
meegenomen in haar richtlijnvoorstel.

Er is al een naam bedacht voor de ‘nieuwe’33 levering: de intra-Unie levering. Goed 
beschouwd bewerkstelligt de huidige intracommunautaire levering in combinatie met de 
(belaste) verwerving ook een belastingdruk in de lidstaat waarvoor de goederen zijn be-
stemd (dus bestemmingslandbeginsel). Het is alleen de wijze waarop onder het voorstel 
aan het bestemmingslandbeginsel inhoud wordt geven dat wijzigt. De levering vindt niet 
meer plaats in de lidstaat van vertrek (met het daaraan gekoppelde nultarief), maar in de 
lidstaat van aankomst met het daaraan gekoppelde (lokale) algemene of lage tarief.

Voor de huidige regelgeving inzake grensoverschrijdende diensten tussen ondernemers 
(B2B) geldt zoals gezegd dat de dienst plaatsvindt in het land van de afnemer.34 Ingeval 
van belastingplichtige afnemers binnen de Europese Unie is daaraan (het fiscaal gezien 
prettige feit) gekoppeld dat de dienstverlener de verschuldigdheid voor de btw van een an-
dere EU-lidstaat verlegt naar zijn afnemer. Deze verlegging van de belastingschuld naar de 
afnemer heeft grote praktische voordelen (voor de dienstverlener en de betrokken overhe-
den). De dienstverlener hoeft geen buitenlandse btw in rekening te brengen, te ontvangen 
op zijn bankrekening en weer via een (buitenlandse) aangifte aan te geven en te betalen 
aan de buitenlandse belastingautoriteiten. Ook eventuele Babylonische spraakverwarrin-
gen worden op die wijze voorkomen.

Een dergelijke verlegging is alleen voorzien voor een specifieke groep ondernemers: 
de Certified Taxable Persons, oftewel CTP’s.35 Dit zijn ondernemers met een fiscaal              
keurmerk / specifieke fiscale status. Als bewezen is dat ze - kort gezegd - groot, aftrekge-
rechtigd en betrouwbaar zijn mag er worden verlegd. Dit heeft als voordeel dat een grote 
stroom aan goederen en dito btw-bedragen worden onttrokken aan de verplichting tot 
het factureren van buitenlandse btw over de grens. De verwachting is dat de CTP vooral 
een rol kan gaan spelen bij grensoverschrijdende goederentransacties tussen gelieerde 
vennootschappen. Deze transacties maken een belangrijk deel uit van het grensoverschrij-

33. Strikt genomen, is geen sprake van een nieuwe levering. De levering bestaat ook in de huidige systematiek 
reeds, alleen wordt de plaats van levering gewijzigd en komt het belastbare feit intracommunautaire verwerving 
te vervallen.
34. Art. 44 Btw-richtlijn.
35. Zie nader over het concept ‘CTP’ M.M.W.D. Merkx, ‘De Certified Taxable Person: vereenvoudiging als reactie 
op vertrouwen’, MBB 2017/12.03.

Prof. dr. Herman van Kesteren en prof. dr. Gert-Jan van Norden

206



dende goederenverkeer in de Europese Unie. Omdat de ondernemers zonder een dergelij-
ke status niet mogen verleggen, zullen zij dus buitenlandse btw moeten gaan berekenen, 
aangeven, ontvangen, betalen etc. Dit dient plaats te vinden via het One-Stop-Shop-me-
chanisme. Ook hiermee is een zeer omvangrijke geldstroom gemoeid. Het bedrag aan btw 
dat door ondernemers zonder CTP-status extra gaat worden rondgepompt bedraagt zo’n 
600 miljard euro. In de vorige paragraaf is reeds stil gestaan bij de praktische problemen 
die kunnen gaan ontstaan bij de inning en handhaving van geld dat is bedoeld voor onze 
schatkist, maar dat op tal van buitenlandse bankrekeningen komt te staan. Daarbij moet 
worden bedacht dat onder de huidige regelgeving geldt dat er 80 miljard euro aan Neder-
landse btw in rekening wordt gebracht en 30 miljard wordt teruggegeven om uiteindelijk 
op de netto-opbrengst van 50 miljard te komen voor de Nederlandse schatkist. Met het 
voorstel zal het bedrag aan btw dat tussen ondernemers wordt verrekend (de huidige 80 
miljard) substantieel omhoog gaan met het inherente risico op lekkage. De lekkage moet 
worden afgeboekt op de netto inkomsten. 

Het probleem wordt vergroot als de mogelijkheid voor grote (en betrouwbare) onder-
nemingen om kunnen gaan werken met de bedoelde CTP-status (dus verlegging) wordt 
weggenomen. Er zijn tal van bezwaren naar voren gebracht met betrekking tot de bijzon-
dere behandeling van deze groep ondernemers. Zo zullen ondernemers die handelen met 
28 lidstaten36 twee soorten afnemers gaan krijgen (CTP’s en gewone ondernemers, niet 
zijnde CTP’s). Dat betekent alleen al op die grond 5537 verschillende transacties (wel en 

36. Geen rekening houdende met de Brexit.
37. Voor goederenleveringen waarvan het vervoer eindigt binnen het grondgebied van een lidstaat waar het 
vervoer ook is begonnen, is de CTP-status niet relevant. Voor dergelijke transacties dient gewoon lokale btw in 
rekening te worden gebracht, ongeacht of de afnemer een CTP is of niet. Daarom betreft het 55 verschillende 
transacties en niet 56.
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niet verlegd). Maar ook de hoeveelheid werk voor overheden om deze aantallen onderne-
mers te beoordelen en te monitoren is enorm. In beginsel is die operatie ook nog eens 
tijdelijk (zes jaar), omdat de Europese Commissie in 2028 al weer af wil van de bijzondere 
CTP-status. Voor dat alle ondernemers die voor een CTP-status in aanmerking willen ko-
men goed en wel zijn beoordeeld, zou het CTP-concept weer moeten worden afgeschaft. 
En natuurlijk - helaas - kan niet worden uitgesloten dat de CTP-status door corruptie kan 
worden verkregen, waardoor het systeem kan worden gefrustreerd (waardoor waarschijn-
lijk de ‘goeden’ weer zullen lijden onder de ‘kwaden’). Er gaan dan ook sterke geluiden op 
om het CTP-concept uit het voorstel te halen. Alleen dit heeft tot gevolg dat het bedrag 
aan btw dat over de grens gefactureerd gaat worden exponentieel toeneemt. Dat zal dan 
allemaal moeten gaan lopen via het One-Stop-Shop mechanisme. Dat systeem heeft zich 
op dit moment nog onvoldoende bewezen om die zware last te kunnen dragen. Een sub-
stantieel deel van de Nederlandse begroting (en van de andere lidstaten) zou wel worden 
opgehangen en afhankelijk gemaakt van het functioneren van bedoeld mechanisme. Wij 
achten dat geen wenselijke route. Ondanks alle genoemde nadelen die kleven aan het 
CTP-concept lijkt de introductie van dat concept naast het One-Stop-Shop mechanisme 
beter dan uitsluitend de invoering van laatstgenoemd mechanisme.

9. Alle grensoverschrijdende transacties in de EU via de One-Stop-Shop 
 (2028)
Hiermee is het einde mogelijk nog niet in zicht. Als het aan de Europese Commissie ligt, 
zullen per 1 januari 2028 alle grensoverschrijdende transacties - goederen én diensten - 
via het One-Stop-Shop mechanisme gaan lopen.38 Ook de bijzondere status (verleggen 
van de belastingschuld) voor CTP’s zou dan moeten komen te vervallen (als die al wordt 
ingevoerd per 1 januari 2022). Het vertrouwen in het functioneren van het juridische One-
Stop-Shop bouwwerk is kennelijk groot.

Het zal duidelijk zijn dat wij - gezien de huidige status waarin het uitwisselingsverkeer 
tussen lidstaten zich bevindt - sceptisch zijn over de haalbaarheid op korte termijn van het 
bouwen van een wetgevingsbouwwerk rondom een mechanisme dat nog onvoldoende in 

38. Zie European Commission, Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards the 
introduction of the detailed technical measures for the operation of the definitive VAT system for the taxation of 
trade between Member States, COM(2018) 329 final, p. 5: “In its Communication of October 2017 on the fol-
low-up to the VAT Action Plan, the Commission indicated that the implementation of the second step (covering 
cross-border services) in the gradual move to the definitive VAT system would be proposed by the Commission 
after due monitoring of the implementation of the first step (completed by the current proposal), the functioning 
of which in terms of robustness against fraud, of compliance costs for businesses and of effectiveness in the 
management of the system by the tax authorities, would be evaluated by the Commission 5 years after its entry 
into force.”
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de windtunnel heeft gestaan om zeker te weten dat het voor de lidstaten tot een betrouw-
bare verdeling komt van btw-gelden. Het is daarnaast allerminst zeker dat het bedrag aan 
fraude dat moet worden teruggebracht niet langs andere wegen verhevigd terugkomt. Het 
is - om maar iets simpels te noemen - na al die jaren nog niet gelukt om een betrouwbaar 
VIES-systeem39 in de Europese Unie te bouwen waaraan ondernemers zekerheid kunnen 
ontlenen dat de gegevens die daarin staan vermeld over de fiscale status van hun contract-
spartijen (zoals btw-identificatienummers) in de andere lidstaten kloppen. Het is daarom 
de vraag waarom de lidstaten - met een exponentieel grotere uitdaging - thans in staat 
zouden zijn om samen de risico’s op scheefgroei van het genoemde bouwwerk te voor-
komen.

10. Wat dan wel?
De gedachten die ten grondslag liggen aan bedoeld wetgevingsbouwwerk lijken nog te 
veel uit te gaan van de idee dat lidstaten in staat zijn grensoverschrijdend hun eigen fis-
cale soevereiniteit te waarborgen en de daaraan gekoppelde handhaving op basis van 
gegevensuitwisseling deugdelijk te kunnen uitvoeren. Wij kunnen ons voorstellen dat de 
lidstaten op het moment dat zij dit voorstel moeten bekrachtigen dit vertrouwen nog niet 
zullen hebben. Maar wat dan wel? Wij vermoeden dat het huidige stelsel nog lang zal 
voortbestaan met telkens enkele kleine verbeteringen. Wat op zichzelf wel een verbetering 
lijkt te zijn, is de mogelijkheid van lidstaten om via SAF-T (Standard Audit File for Tax) 
digitale administratieve gegevens van belastingplichtigen op te vragen om zo - vrijwel real 
time - te kunnen beoordelen bij welke transacties zij zijn betrokken en hoe de facturering, 

39. VAT Information Exchange System (VIES).
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aangifte en aftrek verloopt.40 Door deze gegevens aan elkaar te knopen, kunnen hele dis-
tributieketens worden gevolgd. De vergrote transparantie lijkt een preventieve werking te 
hebben op ondernemers. Helaas bestaat op dit punt onvoldoende afstemming tussen 
de lidstaten waardoor iedere lidstaat zijn eigen SAF-T-systeem ontwikkelt.41 Hierdoor zijn 
ondernemers die grensoverschrijdend opereren in die zin de dupe dat zij op verschillende 
wijzen gegevens moeten aandragen (met eigen systeemvereisten). Het wordt zaak dat de 
lidstaten hun krachten gaan verenigen en dergelijke controlemiddelen gaan uniformeren. 
Het zou daarnaast raadzaam zijn dat de Europese lidstaten een krachtige fiscale opspo-
ringsdienst gaan instellen die de lidstaten gaat ondersteunen bij het opsporen van de 
btw-fraudeurs vóórdat zij verdwijnen. Het schijnt slechts om een kleine groep criminelen 
te gaan die er met enorme bedragen vandoor gaan. Het moet toch niet moeilijk zijn om 
met het geld dat daarmee wordt bespaard een goede opsporingsdienst in te richten? Wie 
kan daar - ook in het verdeelde Europa van vandaag de dag - bezwaar tegen hebben, zo-
lang de opgespoorde gelden maar worden teruggesluisd naar de lidstaten die daar recht 
op hadden?

11. Slot
Wij hopen dat de huidige en volgende generaties in staat zijn om de overwegend goede 
kanten van de btw-wetgeving te beschermen en in wijsheid besluiten zullen nemen die 
ertoe leiden dat deze mooie belasting wordt beschermd tegen uitholling. Het FIT heeft in 
ieder geval ook de komende decennia de schone taak de fiscalisten op te leiden die daar-
toe een bijdrage kunnen leveren.

40. Zo hebben Oostenrijk, Litouwen, Hongarije en Polen zowel SAF-T als E-reporting functies ingevuld en lopen 
ze voorop met de digitalisering. Zie over SAF-T onder meer M. Rabenort, Digitale Fiscale Autoriteiten veroorza-
ken een revolutie in de fiscale praktijk, WFR 2017/116; K. Bronzewska, ‘Poland - Introduction of the Standard Au-
dit File for Tax (SAF-T)’, European Taxation 2016/12 (vol. 56) (specifiek voor Polen); en U. Boy en W. Veldhuizen, 
‘Ruimte voor SAF-T in de Nederlandse Controleaanpak Belastingdienst?’, BTW-bulletin 2017/15.
41. Richard Cornelisse, SAF-T in an increading number of countries, September 2017, https://www.linkedin.com/
pulse/saf-t-increasing-number-countries-richard-cornelisse schrijft: “It should be noted though, that every coun-
try has its own local requirements and interpretation. Thus, there is no coordination or standard approach (yet). 
In practice, this results in potential differences per country that need to be managed individually from risk ma-
nagement by the tax function. Expansion of the SAF-T initiative to more countries is highly likely and therefore 
a further increase of e-audits (electronic data audits) is to be expected. Moreover, increasingly more data has to 
be provided.”
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Prof. mr. Nicole Gubbels en prof. mr. Inge van Vijfeijken

50 jaar heff ing van belasting over 
schenkingen en erfrechtelijke 

verkrijgingen

1. Inleiding
Vlak na de oprichting van het FIT, werd door de PvdA-leden Vondeling en Den Uyl een 
wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Successiewet. Het voorstel vloeide voort uit 
het verkiezingsprogramma van de PvdA, waar onder het kopje ‘Rechtvaardiger verdeling 
van inkomen en vermogen’, stond:

“verdubbeling van de opbrengst van successie- en schenkingsrechten met waarbor-

gen voor een goede bedrijfsopvolging.”1

Inmiddels zal het niemand zijn ontgaan dat de regering in fiscaal opzicht alles in het 
werk heeft gesteld om een goede bedrijfsopvolging te waarborgen. Hoe zit het met de 
verdubbeling van de opbrengst? In 1968 bedroeg de vermoedelijke opbrengst van de Suc-
cessiewet fl. 215 miljoen (€ 97,9 miljoen), hetgeen neerkwam op bijna 1% van de totale 
vermoedelijke belastingopbrengst van fl. 22,25 miljard.2 In de miljoenennota 2018 wordt 
de opbrengst van de schenk- en erfbelasting voor 2017 geraamd op € 1,85 miljard op een 
totale geschatte belastingopbrengst van € 167,65 miljard.3 Het aandeel van de schenk- en 
erfbelasting in de totale opbrengst bedraagt thans dus iets meer dan 1%. Hieruit kan de 
conclusie worden getrokken dat het aandeel van de schenk- en erfbelasting in de totale 
belastingopbrengst in 50 jaar tijd vrijwel constant is gebleven. Dit is echter te kort door 
de bocht. In het jaar 2000 bedroeg het aandeel van de schenk- en erfbelasting in de totale 
belastingopbrengst nog circa 1,5%.4 In de afgelopen jaren is het relatieve aandeel van de 
schenk- en erfbelasting in de totale opbrengst dus duidelijk geslonken.
 

1. Kamerstukken II 1969/1970, 10 470, nr. 3, p. 1.
2. Miljoenennota 1969, p. 67.
3. Kamerstukken II 2017/2018, 34 775, nr. 2, p. 27-28.
4. Miljoenennota 2001, p. 115, tabel 3.1.1.
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Het relatieve aandeel van de schenk- en erfbelasting in de totale belastingopbrengst zegt 
nog niets over de belastingdruk. Flip de Kam laat zien dat de belastingdruk in de periode 
2007-2010 terugliep van 14 naar 11%.5 Over de gehele 50 jaar genomen, kan worden ge-
constateerd dat de toename van de opbrengst van de schenk- en erfbelasting geen gelijke 
tred houdt met de vermogensontwikkeling. In absolute bedragen is de opbrengst van de 
schenk- en erfbelasting met een factor 19 toegenomen, terwijl de vermogens met een 
factor 43 zijn toegenomen.6 Dat zou betekenen dat de belastingdruk van de schenk- en 
erfbelasting ook in de afgelopen 50 jaar is afgenomen. 

Na deze korte beschrijving van de ‘financiële’ ontwikkeling van de schenk- en erfbe-
lasting, gaan we hierna in op de belangrijkste ontwikkelingen in de Successiewet van de 
afgelopen 50 jaar. De wet is in die periode diverse malen gewijzigd. Het betrof vaak tech-
nische aanpassingen als antwoord op de opkomst van estate planning. Maar ook meer 
fundamentele wijzigingen deden zich voor, zoals de aanpassing van de wet aan de gewij-
zigde maatschappelijke opvattingen omtrent samenwoners en de hoogte van de tarieven, 
en aanpassingen van de wet aan de invoering van het nieuwe erf- en schenkingsrecht in 
2003. Tevens zien we een toename aan instrumentele maatregelen met als dieptepunt 
de steunstichting SBBI.7 Tot slot heeft de toename van grensoverschrijdende nalaten-
schappen en schenkingen en het Europese recht invloed gehad op de wetgeving. Op deze                     
ontwikkelingen gaan wij hierna in. 

2. Spiegel van de samenleving
2.1 Inleiding
Reeds in 1964 merkt Dijk op dat de Successiewet meer dan andere belastingwetten, 
rekening dient te houden met maatschappelijke ontwikkelingen. Hij wijst erop dat de 
Successiewet politiek gevoelige onderwerpen raakt, zoals vraagstukken rondom vermo-
gensvorming, vermogensherverdeling en eigendom terwijl anderzijds de burgers een bo-

5. F. de Kam, ‘Hogere erfbelasting maakt belastingstelsel doelmatiger’, in: P. de Beer, J. van der Meer, J. Plantenga 
en W. Salverda (red.), Voor wie is de erfenis?, Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep 2018, p. 85.
6. In de oudere data is vanaf 1965 het belastingvrije vermogen buiten beschouwing gelaten. Om een zo nauwkeu-
rig mogelijke schatting te maken is daarom de vermogensontwikkeling bekeken in de periode 1964-2014. In 1964 
bedroeg het totale vermogen volgens het CBS € 27.731 miljoen (CBS Statline: Historie inkomen, vermogen en 
consumptie; 1900-1998). In 2014 bedroeg het totale vermogen volgens het CBS € 1.189,5 miljard (CBS Statline: 
Gemiddeld vermogen; huishoudens; kenmerken, 2002-2014).
7. De wetgever bleef weigeren om giften aan SBBI’s aftrekbaar te maken. Dat bracht Omtzigt en Neppérus ertoe 
een steunstichting SBBI te introduceren. Hieraan werden zodanig specifieke eisen gesteld dat de giftenaftrek niet 
op bezwaren stuitte (Kamerstukken II 2011/2012, 33 006, nr. 3, p. 9-10 en nr. 15). Om deze specifieke eisen vorm 
te geven is een wettelijk kader in het leven geroepen in drie wetten: art. 5d AWR jo. art. 1f UR AWR, art. 32, lid 1, 
onder 9 SW 1956, art. 33, sub 14 SW 1956 en art. 6.35 Wet IB 2001. De specifieke eisen hebben er vervolgens toe 
geleid dat sinds de invoering in 2012 van de steunstichting SBBI, er slechts 8 zijn geregistreerd.
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vengemiddelde belangstelling hebben voor deze heffing die het “budgettaire belang verre 
te boven gaat”.8

2.2.  Partners
Dat de wetgever zich in de Successiewet bovengemiddeld rekenschap geeft van maat-
schappelijke ontwikkelingen, blijkt duidelijk als hij in 1981, voor het eerst in de fiscale 
wetgeving, de ongehuwd samenwonende partner introduceert. Anno 2018 worden onge-
huwd samenwonenden die aan de voorwaarden voldoen, volledig hetzelfde behandeld als 
gehuwden. In de parlementaire behandeling bij de herziening van de Successiewet per 1 
januari 2010 werd daarover opgemerkt: 

“De term «echtgenoot», zoals die nog wordt gebruikt in het huidige artikel 2 van de 

Successiewet 1956, wordt vervangen door de term «partner» om zodoende rekening 

te houden met de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van samenlevings-

vormen.”9

Daarnaast is in de loop der tijd de positie van de echtgenoot versterkt. Van een vrijstelling 
in 1965 van fl. 10.000 voor de weduwnaar respectievelijk fl. 20.00010 voor de weduwe naar 
een vrijstelling van fl. 250.000 in 1966 uitmondend in de huidige vrijstelling van (afgerond) 
€ 643.000 voor partners. Hoewel de roep om een algehele vrijstelling voor de langstleven-
de echtgenoot in de afgelopen 50 jaar bij tijd en wijlen klinkt - zowel in de vakliteratuur, de 
parlementaire behandeling11 als in de Werkgroep-Moltmaker12 - is dit (vooralsnog?) een 
brug te ver gebleken.

2.3 Tarieven
In de afgelopen 50 jaar is de ‘familiegroep’ steeds kleiner geworden. Ook deze ontwikke-
ling weerspiegelt de maatschappelijke opvattingen. 

Tot 1 januari 2010 bestond het tariefgebouw uit drie tariefgroepen (vier als men de op-
slag voor de kleinkinderen meetelt) met elk zeven tariefschijven. De eerste tariefgroep liep 
op van 5% naar 27% en gold voor de partner en kinderen. Tariefgroep 2 was van toepas-

8. P.L. Dijk, ‘Enige opmerkingen ten aanzien van de vrijstelling in het ontwerp Successiewet 1964’, WFR 
1965/133. 
9. Kamerstukken II 2008/2009, 31 930, nr. 3, p. 29.
10. Vermeerderd met f 750 voor ieder jaar dat het jongste van de aanwezige minderjarige kinderen jonger is dan 
21 jaar.
11. Zie o.a. Kamerstukken II 1965/1966, 8407, nr. 3 en het (aangenomen) amendement van Bolhuis waarin het 
voorstel voor invoering van een algehele partnervrijstelling werd afgewezen (27 789, nr. 5)
12. Rapport van de werkgroep modernisering successiewetgeving, De warme, de koude en de dode hand, Den 
Haag: Ministerie van Financiën 2000, p. 17.
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sing op ouders, broers en zussen en liep op van 26% - 53%. Voor derden gold tariefgroep 
3 die begon op 41% en eindigde op 68%. De indeling van de tariefgroepen sloot aan bij de 
destijds geldende maatschappelijke opvattingen over de successiebelasting: de partner en 
kinderen verdienden de sterkste voorkeur voor het laagste tarief.13

Met ingang van 1 januari 2010 zijn deze drie tariefgroepen teruggebracht tot twee ta-
riefgroepen met elk twee schijven en een toptarief van 40%. Alleen de partner en kinderen 
behoren nog tot de eerste tariefgroep.14 Ook deze vermindering van de tariefgroepen en 
verlaging van de toptarieven werd verdedigd vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen. 
15In dit verband werden ook de vrijstellingen vereenvoudigd. Er bestond een veelvoud aan 
voet- en drempelvrijstellingen. Bij overschrijding van een drempelvrijstelling vervalt die 
vrijstelling volledig en wordt dus het gehele bedrag van de verkrijging belast. Dit werd als 
onredelijk ervaren. Sinds 2010 kennen we enkel nog voetvrijstellingen. 

2.4  Wettelijk erfrecht en erfbelasting
In 2003 vond een ingrijpende wijziging van het erfrecht plaats. Voor gehuwden met ten 
minste een kind geldt sindsdien de wettelijke verdeling als uitgangspunt.16 Dit systeem is 
gebaseerd op de ouderlijke boedelverdeling die in de praktijk in zwang kwam na het arrest 
De Visser/Harms.17 De wetgever heeft hiermee de positie van de langstlevende willen ver-
sterken. De kinderen zitten in de ‘erfrechtelijke wachtkamer’18 met hun niet-opeisbare vor-
dering. Ook deze wijziging van het erfrecht sloot aan bij de maatschappelijke opvattingen. 
Voor de erfbelasting leidt de wettelijke verdeling er veelal toe dat de langstlevende toch 
erfbelasting moet betalen ondanks het feit dat zijn/haar verkrijging onder de partnervrij-
stelling valt. De langstlevende moet immers de erfbelasting die de kinderen verschul-
digd zijn over hun onderbedelingsvorderingen voorschieten. Op die manier doorkruist 
de Successiewet de gedachte waarop het wettelijke erfrecht is gebaseerd, namelijk het 
‘ongestoord voortleven’ van de langstlevende.19 Begin 2008 heeft Van Vijfeijken in een 
WFR-artikel het idee uitgewerkt om de onderbedelingsvorderingen en daarmee correspon-

13. Onderzoek 2003 van Motivaction, Maatschappelijke opvattingen over Successiebelasting.
14. Eerder waren de broers en zussen al naar tariefgroep II verhuisd en met ingang van 1 januari 2010 werden 
ook de ouders en grootouders als ‘derden’ aangemerkt.
15. Kamerstukken II 2008/2009, 27 789, nr. 17, p. 3.
16. Art. 4:13 BW.
17. HR 30 november 1945, ECLI:NL:HR:1945:14, NJ 1946/62.
18. Terminologie ontleend aan B. en F. Schols.
19. Zie F.W.J.M. Schols, ‘Waarom geen volkssuccessiewetgeving?!’, FTV 2001/9; en, verder uitgewerkt: I.J.F.A. van 
Vijfeijken, ‘Defiscalisering van onderbedelingsvorderingen: reacties en de cijfers van het CBS’, WFR 2008/1311.
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derende schulden voor de erfbelasting te defiscaliseren.20 Hierdoor werden alle goederen 
van de nalatenschap bij de langstlevende echtgenoot in aanmerking genomen, zonder 
rekening te houden met de (papieren) schulden aan de kinderen. Eerst als de schuld aan 
de kinderen werd voldaan, zou heffing van erfbelasting bij de kinderen plaatsvinden. De 
aansluiting bij de economische beschikkingsmacht zou het maatschappelijk draagvlak 
voor de erfbelasting vergroten. Hoewel de Staassecretaris dit voorstel in eerste instantie 
leek te omarmen21, bleken de daartegen gerezen bezwaren toch te groot. Het voorstel zou 
leiden tot een verschuiving van de belastingdruk naar de kleinere nalatenschappen22, niet 
budgetneutraal zijn en afwijken van het burgerlijk recht.

3.  Estate Planning
In de afgelopen 50 jaar heeft estate planning een hoge vlucht genomen. Was het tot de 
jaren ‘80 van de vorige eeuw not done om als belastingadviseur naar testament en huwe-
lijkse voorwaarden van een cliënt te vragen, vandaag de dag behoort dit tot de standaard-
informatie. We zien ook dat testamenten zijn uitgedijd van enkele pagina’s naar tientallen 
pagina’s. Alle mogelijke varianten worden in het zgn. keuzetestament opgenomen waar-
door de langstlevende echtgenoot bij het overlijden van de eerstoverledene kan kiezen 
voor de op dat moment meest passende optie. 

Tot de jaren 80 bleef estate planning goeddeels beperkt tot de ‘papieren schuldigerken-
ningen’ en de overdracht van de blote eigendom van de woning aan (veelal) de kinderen. 
Daarna zien we de belangstelling voor estate planning echter geleidelijk aan toenemen. 
Dankzij de toenemende welvaart zijn mensen steeds vermogender geworden, waardoor 
het lucratiever wordt om de mogelijkheden tot het besparen van erfbelasting te onder-
zoeken. Daarnaast is het notariaat - na het loslaten van de vaste tarieven - commerciëler 
geworden en zich naast opsteller van een testament ook gaan profileren als adviseur. Ook 
belastingadviseurs zijn zich meer gaan richten op dit rechtsgebied. De notariële praktijk 
was nog redelijk terughoudend in allerlei fiscale probeersels, maar met de inmenging van 
de fiscale adviespraktijk zien we die terughoudendheid verdwijnen. We zien figuren opdui-
ken zoals het turbotestament en de ik-opa-making, aandelen in de pensioen BV worden op 
naam van de kinderen gesteld en er wordt geëxperimenteerd met hoge rentepercentages 

20. De gedachte was reeds geopperd in de Afscheidsbundel ter ere van J.W. Zwemmer: R.P.C. Cornelisse en P.J. 
Wattel (red.), Dat is verder geen probleem, Amersfoort: SDU Fiscale & Financiële uitgevers 2006, p. 135 e.v. In 2008 
werd de gedachte echter verder uitgewerkt. I.J.F.A. van Vijfeijken, ‘Heffing van successierecht over onderbede-
lingsvorderingen: aanknopen bij de economische realiteit’, WFR 2008/308.
21. Zie K.J.M. van Bommel en J.J. de Pagter, ‘De Wet schenk- en erfbelasting. Verslag van het gastcollege van 
Staatssecretaris van Financiën De Jager van 14 april 2008’, WFR 2008/501.
22. Deze conclusie kwam niet volledig overeen met de analyse van de studenten die hebben deelgenomen aan 
het keuzevak ‘Fiscale aspecten van verervingen’. Zie J.J.G.M. van Nunen, M.J.F.A. Broos, S.G.M.J. Rebbens en 
L. Mattijssen, ‘Gevolgen defiscalisering van de onderbedelingsvorderingen op de erfbelasting’, WFR 2010/510.
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op overbedelingsschulden die ontstaan krachtens een wettelijke verdeling. Alle figuren 
hebben met elkaar gemeen dat wordt gezocht naar wegen om vermogen reeds tijdens 
leven over te dragen aan de beoogde erfgenamen (veelal de kinderen) zonder dat de as-
pirant erflater hiervan tijdens zijn leven enige hinder van ondervindt. Bij het turbotesta-
ment houdt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik23 van het gehele vermogen 
van zichzelf en van de echtgenoot, maar bij het overlijden van de langstlevende is de na-
latenschap door het eindigen van het vruchtgebruik verdampt.24 Iets soortgelijks zien we 
bij overbedelingsschulden met extreem hoge rentepercentages. Ook bij de ik-opa-making 
wordt het vermogen van het kind uitgehold ten bate van het kleinkind, zonder dat het kind 
hier tijdens zijn leven last van ondervindt. Dat geldt ook voor het op naam van de kinde-
ren zetten van de aandelen in een pensioen BV. Daardoor wordt voorkomen dat de vrijval 
van de pensioenverplichting door het vroegtijdig overlijden van de erflater tot heffing van 
erfbelasting leidt, terwijl de erflater tijdens zijn leven hier feitelijk geen belemmering van 
ondervindt. Via certificering behoudt hij de zeggenschap in de BV en dividend wordt niet 
uitgekeerd. In de afgelopen decennia werd ook het gebruik van de trust ontdekt door de 
vermogende Nederlanders. 

Het voorgaande bevat geen uitputtend overzicht van de fiscale instrumenten die wor-
den gebruikt om erfbelasting te mitigeren. Zij dienen slechts als voorbeeld. De wetgever 
reageert op deze ontwikkelingen door ‘reparatiewetgeving’. Zo werd in 1995 art. 13a in de 
Successiewet opgenomen, als onderdeel van de Brede Herwaarderingsoperatie. In 2010 
werden maatregelen getroffen tegen de extreem hoge rente op overbedelingsschulden 
(art. 9 SW) en werd de werking van art. 10 SW 1956 uitgebreid. Tevens werd art. 15 SW 
1956 ingevoerd dat een einde moest maken aan de mogelijkheid dat ouders renteloos 
gelden uitleenden aan hun kinderen25, zonder heffing van schenkbelasting over de op deze 
wijze geschonken rente-inkomsten.26 Maar al die wettelijke verfijningen roepen weer nieu-
we vragen op. 

23. Door de wijziging van het Burgerlijk Wetboek in 1992 werden de bevoegdheden van de vruchtgebruiker sterk 
uitgebreid, waardoor aan hem een recht van vervreemding (art. 3:212 BW) en een recht van vertering (art. 3:215 
BW) kon worden verleend. Deze uitbreidingen namen het eerdere bezwaar - dat de vruchtgebruiker het vrucht-
gebruikvermogen in stand moest houden en de eigenaren vervreemdingsbevoegd waren - weg, waardoor het 
vruchtgebruiktestament populairder werd.
24. Toen de Hoge Raad hier op 19 juni 2009 (BNB 2009/224) een stokje voor stak werd door de estate planning-
spraktijk het zgn. superturbotestament bedacht. Dit testament heeft - voor zover wij kunnen overzien - echter 
geen hoge vlucht genomen.
25. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat we werking van art. 15 SW 1956 niet is beperkt tot de verhouding 
ouders-kinderen.
26. Wat er weer toe heeft geleid dat niet langer renteloos direct opeisbaar geld wordt uitgeleend, maar ander 
vermogen ter beschikking wordt gesteld, zoals een woning. Zie o.a. Hof Amsterdam 24 juli 2014, ECLI:NL: 
GHAMS:2014:3402.
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Een fundamentele herziening van de fictiebepalingen heeft ondanks de goede bedoelingen 
niet plaatsgevonden. Het voorstel van de werkgroep Moltmaker is slechts op onderdelen 
gerealiseerd en met ingang van 2010 heeft vooral een herschikking van de fictiebepalingen 
plaatsgevonden, wat niet heeft geleid tot een fundamentele herziening, maar tot nog meer 
detailregelingen.27

De sterk juridisch georiënteerde grondslag van de Successiewet (krachtens erfrecht/
krachtens schenking) staat in de weg aan een meer economische benadering, die het 
mogelijk maakt om enerzijds vermogensoverdrachten waarbij de beschikkingsmacht van 
de verkrijger feitelijk niet vergroot, te negeren en voor de heffing aan te sluiten bij het mo-
ment dat de beschikkingsmacht van de verkrijger daadwerkelijk toeneemt28 en anderzijds 
overdrachten die niet worden aangemerkt als een schenking in civielrechtelijke zin, maar 
wel de draagkracht van de verkrijger vergroten, wél als zodanig te beschouwen voor de 
heffing van de schenkbelasting.29

4. Instrumentalisme
4.1 Inleiding
Een andere tendens die in de loop van de afgelopen 50 jaar opvalt, is het instrumenta-
lisme. De Successiewet wordt in toenemende mate gebruikt als middel om niet-fiscale 
doeleinden na te streven. De instrumentele maatregelen bestaan voornamelijk uit vrijstel-
lingen en waar vrijstellingen in de wet zijn opgenomen, wordt er uiteraard op gepland. Dat 
leidt er weer toe dat er allerlei regelgeving ontstaat om misbruik van de fiscaal gunstige 
regel te voorkomen. Hieronder volgen de meest in het oog springende voorbeelden.

4.2 ANBI’s
Giften en erfrechtelijke verkrijgingen door ANBI’s worden sinds de invoering van de Suc-
cessiewet 1956 belast tegen een matig proportioneel tarief. Per 1 januari 1981 werd het 
tarief van 10% verhoogd naar 11%. De werkgroep Moltmaker heeft in 2000 geadviseerd 
om het tarief terug te brengen naar 0%. Daar was echter geen budgettaire ruimte voor.30 
Met ingang van 1 januari 2005 was er beperkt budget beschikbaar en is het tarief verlaagd 
naar 8%. Een jaar later werd er plotseling wel budgettaire ruimte gevonden31, toen Johan 
Cruijff in de Telegraaf32 uiting gaf aan zijn ongenoegen over het feit dat schenkbelasting 

27. Zie alleen al de aanpassingen die in art. 10 SW 1956 hebben plaatsgevonden.
28. Zie het voorstel tot defiscalisering van dergelijke vermogensrechten zoals hiervoor onder 2.4 besproken. Dit 
voorstel is eveneens toepasbaar op bijvoorbeeld de ik-opa-vordering en papieren schuldigerkenningen.
29. Zie N.C.G. Gubbels, Naar een fiscaal schenkingsbegrip (Oratie VU Amsterdam), 2017.
30. Zie Kamerstukken II 2000/2001, 27 789, nr. 1, par. 2.4.3.
31. In de verhoging van het tarief van de kansspelbelasting. Zie Kamerstukken II 2005/2006, 30 306, nr. 16, p. 6.
32. ‘Overheid zit internationals weer dwars’. Column verschenen op 10 oktober 2005.
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was verschuldigd over de giften voor zijn trapveldjes. Per omgaande werd het tarief van 
8% omgezet in een vrijstelling. 

Met de invoering van de vrijstelling nam het belang van de ANBI-status toe. De gift 
werd geheel vrijgesteld van schenk- of erfbelasting of - als geen sprake was van een ANBI 
- belast tegen het hoge derdentarief dat, zoals we hiervoor hebben gezien, opliep van 41% 
tot 68%. Hierdoor ontstond er meer behoefte aan zekerheid omtrent de status vooraf-
gaand aan de gift of erfrechtelijke verkrijging. Dit is gerealiseerd met ingang van 1 januari 
2008. Toen werd de zgn. ANBI-beschikking in het leven geroepen.33 De voorwaarden waar-
onder die beschikking wordt verleend zijn met de invoering opgenomen in art. 5b AWR, 
dat nader is uitgewerkt in de uitvoeringsregeling. In 2012 werd de Geefwet ingevoerd. 
Deze wet viel samen met aangekondigde bezuinigingen van de overheid op cultuur. Om 
het leed van de culturele sector wat te verzachten is de multiplier ingevoerd op grond 
waarvan giften aan een culturele instelling tot een bedrag van 125% van de gift mogen 
worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Bij de Geefwet werd een uitgebreidere be-
schrijving gegeven van het begrip ANBI, wat ertoe leidde dat in de Kamer vragen werden 
gesteld over instellingen die vooral het sociaal belang behartigen, zoals sportverenigin-
gen. Dit alles leidde ertoe dat naast de ANBI ook de Culturele Instelling (CI), de Sociaal 
Belang Behartigende Instelling (SBBI) en de steunstichting SBBI hun intrede deden. 

In de kabinetsreactie op het voorstel van de werkgroep Moltmaker wordt opgemerkt dat 
het kabinet van mening is “dat de huidige regeling voor de algemeen nut beogende in-
stellingen een onoverzichtelijke lappendeken is geworden”.34 Het voornemen om via de 
Geefwet tot gestroomlijnde wetgeving te komen is niet gelukt, gezien het toegenomen 
aantal ‘soorten’ instellingen, die allemaal verschillende faciliteiten kennen. Zo is de gift 
aan een CI tot een hoger bedrag aftrekbaar dan de gift aan een ANBI en is de gift aan een 
SBBI alleen aftrekbaar als de SBBI een vereniging is en de gift plaatsvindt in de vorm van 
een periodieke uitkering. Giften aan een steunstichting SBBI zijn weer alleen aftrekbaar als 
het een gewone gift is een geen periodieke uitkering. In de Successiewet geldt echter voor 
elke soort instelling een vrijstelling van de heffing van schenk- en erfbelasting over door de 
instelling verkregen giften of nalatenschappen. Alleen giften ontvangen van een ANBI zijn 
vrijgesteld. Om misbruik te voorkomen is er bijzonder gecompliceerde wetgeving ontwor-
pen om een zgn. afloopcontrole tot stand te brengen voor ANBI’s die hun status verliezen. 

Het financiële belang van de faciliteiten voor ANBI’s c.s. is voor het jaar 2018 geraamd op 
€ 585 miljoen.35

33. Stb. 2007, 122.
34. Zie Kamerstukken II 2000/2001, 27 789, nr. 1, par. 2.4.3.
35. Zie Kamerstukken II 2017/2018, 34 775, nr. 2. Van dit bedrag is € 215 miljoen toerekenbaar aan gederfde 
schenk- en erfbelasting (p. 43), € 367 miljoen aan de gederfde inkomstenbelasting (p. 40) en € 7 miljoen aan 
gederfde vennootschapsbelasting (p. 43).
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4.3 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
De aandacht voor de bedrijfsopvolging in de Successiewet is ook al (meer dan) 50 jaar 
oud. Bij het wetsvoorstel 7882 werd door verschillende leden aandacht gevraagd voor een 
rapport, waarin ‘ter verbetering van de mogelijkheden van bedrijfsopvolging in de land-
bouwbedrijven en teneinde verdergaande versnippering van landbouwbedrijven te voorko-
men, onder meer wordt bepleit de afschaffing van de wettelijke ficties van artikel 969 B.W. 
en artikel 10 van de Successiewet.’36

In de inleiding werd reeds verwezen naar het wetsvoorstel van Vondeling en Den Uyl 
uit 1969. Hierin werd ingegaan op de problematiek dat een goede bedrijfsuitoefening kan 
worden bemoeilijkt doordat bij overlijden het bedrag aan erfbelasting aan de bedrijfs-
voering moet worden onttrokken. Dit was volgens de indieners echter geen reden voor 
speciale faciliteiten:

“Wij menen, dat de huidige regelingen voor bedrijfskredieten met overheidsgaran-

ties zodanig zijn, dat levenskrachtige bedrijven niet wezenlijk door een hoger succes-

sierecht zullen worden aangetast. In moeilijke gevallen is toepassing van artikel 65 

(uitstel van betaling) wenselijk.”37

In 1979 werd art. 65 echter vervangen door een betalingsregeling op grond waarvan het 
successierecht dat wordt opgeroepen door de vererving van ondernemingsvermogen al-
tijd in vijf jaarlijkse termijnen kon worden voldaan. Vier jaar later wordt deze gespreide be-
talingsmogelijkheid renteloos gemaakt en wordt de betalingstermijn verlengd van 5 naar 
10 jaar. Daarna gaat het snel. Met ingang van 1 januari 1998 wordt een 25% vrijstelling 
ingevoerd. Deze wordt in 2002 verhoogd naar 30%, waarna de vrijstelling binnen acht jaar 
via 60% en 75% opklimt naar de huidige vrijstelling van 83% voor ondernemingsvermo-
gen dat uitgaat boven de vaste vrijstelling van ruim € 1 miljoen.38 De doelstelling van de 
vrijstelling is instrumentalistisch: 

“Vanuit een algemeen sociaal-economisch belang (…) is het onwenselijk dat een 

onderneming die overgaat door vererving moet worden gestaakt of geforceerd moet 

worden verkocht zonder dat de bedrijfsresultaten daar aanleiding toe geven, met als 

gevolg een verlies van werkgelegenheid en economische diversiteit. (…)”39

36. Kamerstukken II 1964/1965, 7882, nr. 4, blz. 5.
37. Kamerstukken II 1969/1970, 10 470, nr. 3, blz. 5.
38. Zie M.J. Hoogeveen, Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling (diss. Tilburg), Den Haag: SDU 2011, 
par. 9.4.
39. Kamerstukken II 1997/1998, 25 688, nr. 3, p. 7.
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Vanwege de enorme financiële belangen die nu met de vererving of schenking van on-
dernemingsvermogen zijn gemoeid, is de vraag of ondernemingsvermogen vererft (of is 
geschonken) of beleggingsvermogen veel relevanter geworden. De wetgever heeft alleen 
‘echte’ bedrijfsopvolgingen willen faciliëren, wat tot complexe en gedetailleerde wetgeving 
heeft geleid, wat er weer toe leidt dat de belastingadviespraktijk en de belastingdienst er 
hun handen vol aan hebben. Uit het evaluatierapport blijkt dat 30 tot 40% van de volledige 
capaciteit bij de belastingdienst op het gebied van de schenk- en erfbelasting wordt inge-
zet voor deze regeling.40

De regeling is zo aantrekkelijk dat belastingplichtigen - als ze enigszins kunnen - de 
vrijstelling zoveel mogelijk opzoeken. Zie bijvoorbeeld de casus die aan de orde was bij 
Rb. Zeeland - West-Brabant41 waarbij een man die verpachte grond in eigendom had op 
80-jarige leeftijd de pachtovereenkomst beëindigde en de grond voor eigen rekening en 
risico ging exploiteren.42 Veel jurisprudentie heeft betrekking op verhuurde onroerende 
zaken. Het gaat dan vaak om omvangrijke onroerendgoedportefeuilles waarbij de vraag 
rijst of de verhuur al dan niet bedrijfsmatig plaatsvindt. Het financiële belang van de be-
drijfsopvolgingsfaciliteiten in de schenk- en erfbelasting is voor het jaar 2018 geraamd op 
€ 383 miljoen.43  

4.4 € 100.000 vrijstelling voor de eigen woning
De verhoogde vrijstelling ad € 50.000 voor schenkingen die zijn bestemd voor de aankoop 
van een woning door het kind, is ingevoerd per 1 januari 2010. De invoering vond plaats 
bij amendement en had als doelstelling dat het voor ouders gemakkelijker zou zijn om 
hun kinderen te ondersteunen bij de aankoop van een woning.44 Naar aanleiding van dit 
amendement werd in de parlementaire behandeling de vraag opgeworpen of de vrijstel-
ling kon worden uitgebreid naar de vervroegde aflossing van een schuld aangegaan ten 
behoeve van de aankoop van een eigen woning: 

“Een schenking in de zin van een vervroegde aflossing van een eigenwoningschuld 

draagt net zo bij aan de vermogensvorming van kinderen als een schenking ter zake 

van de aanschaf van een eigen woning. Het past ook helemaal in onze filosofie dat 

40. Eindrapport Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht, p. 85. Bijlage bij Kamerstuk I 2015/2016, 34 
302, nr. R.Zie ook: Kamerstukken I 2013/2014, 33 752, N (brief staatssecretaris van 25 april 2014), p. 4.
41. Rb. Zeeland - West-Brabant 6 september 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:5810.
42. Wat in dit geval niet mocht baten omdat hij binnen de eenjaarsperiode overleed.
43. Kamerstukken II 2017/2018, 34 775, nr. 2, p. 42. Neemt men ook de derving van inkomstenbelasting door 
de doorschuiffaciliteiten en de derving van overdrachtsbelasting in ogenschouw, dan resulteert dit in een totale 
derving aan belastingopbrengsten van € 776 mio.
44. Kamerstukken II 2009/2010, 31 930, nr. 82 (Amendement Omtzigt en Cramer). Vgl. over de doelstelling van 
dit document ook Kamerstukken I 2009/2010, 31 930, D.
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ons fiscale stelsel meer impulsen zou moeten bevatten om schulden af te lossen.”45

De staatssecretaris merkt daarover op dat deze vrijstelling niet binnen de context of de 
geest van de voorgestelde vrijstelling past. De vrijstelling voor de verwerving van de eigen 
woning, bevordert het eigenwoningbezit. Dit kan niet de doelstelling zijn van de vrijstel-
ling voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De begiftigde heeft dan immers al een 
eigen woning. Uiteindelijk is dit voorstel meegenomen - en aangenomen - in de Fiscale 
Verzamelwet 2010. 

Ook hier is zowel het belang van de vrijstelling als de complexiteit van de regeling 
in de jaren daarna fors toegenomen. In het Belastingplan 2014 is de vrijstelling tijdelijk 
verruimd zowel qua bedrag als toepassingsbereik. De vrijstelling werd verhoogd naar € 
100.000 en stond ook open voor derden. Deze verruiming vloeide voort uit een pakket 
maatregelen uit de miljoenennota 2013 en was bedoeld als crisismaatregel om de woning-
markt een tijdelijke stimulans te bieden. Tevens paste deze maatregel ‘in het streven naar 
het stimuleren van het aflossen van eigenwoningschulden van huishoudens’.46 Hoewel op 
verlenging van de termijn is aangedrongen, is de maatregel per 1 januari 2015 afgeschaft. 
In antwoord op Kamervragen gaf de staatssecretaris aan dat er sprake was van een crisis-
maatregel waarmee een impuls was gegeven aan de woningverkoop. Inmiddels toonde 
de markt tekenen van herstel en zou een verlenging van de verruimde vrijstelling in deze 
markt verstorend kunnen gaan werken.47

De regeling keerde echter per 1 januari 2017 (in ietwat gewijzigde vorm) terug, nu 
echter niet meer als tijdelijke maar als structurele maatregel. De structurele verruiming 

“beoogt een bijdrage te leveren aan de reductie van de eigenwoningschuld. (…) Met 

de schenking kunnen woningbezitters hun schuldniveau verlagen, zowel direct bij 

aankoop van de woning als door op de bestaande schuld af te lossen. Dit maakt 

woningbezitters minder kwetsbaar.”48

Ook de schenkingsvrijstelling eigen woning is complex, vooral vanwege het overgangs-
recht. Schols verzucht terecht: “Hoe is het toch mogelijk dat de jubelton anno 2017 als een 
van de ingewikkeldste fiscale regelingen van Nederland geldt.”49

45. Kamerstukken I (handelingen), 15 december 2009, 13-427.
46. Kamerstukken II 2013/2014, 33 752, nr. 11, p. 62.
47. Kamerstukken II 2013/2014, Aanhangsel 2940 (brief van 14 augustus 2014), antwoord op vraag 6.
48. Kamerstukken II 2015/2016, 34 302, nr. 3, p. 29.
49. B.M.E.M. Schols, ‘Nogmaals: van jubelen tot jammeren’, FBN 2017/50, par. 10.
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De vrijstelling leidt tot een derving van schenk- en erfbelasting. De opbrengstderving van 
de in 2010 ingevoerde verruimde vrijstelling bedroeg € 29 miljoen. De opbrengstderving 
van de in 2013 ingevoerde tijdelijke verruimde vrijstelling werd geraamd op € 104 miljoen, 
maar bedroeg uiteindelijk € 1.035 miljoen.50 Het financiële belang van de vrijstelling is 
voor het jaar 2018 geraamd op € 190 miljoen.51

4.5 Ongelukkige koerswijziging
In de inleiding is aangegeven dat het relatieve aandeel van de schenk- en erfbelasting de 
afgelopen 20 jaar is geslonken, terwijl ook de belastingdruk de afgelopen 50 jaar is afge-
nomen. In deze paragraaf zijn enkele ontwikkelingen beschreven die daaraan hebben bij-
gedragen. De kosten van de in 2010 ingevoerde vereenvoudigde tariefstructuur - mede in 
verband met de aanpassing aan de maatschappelijke opvattingen - werden geraamd op € 
280 miljoen.52 In vergelijking met 50 jaar geleden zijn het echter de bedrijfsopvolgingsfaci-
liteiten (383 miljoen), de ANBI-faciliteiten (215 miljoen) en de ‘jubelton’ (190 miljoen) die 
de opbrengsten het meest drukken. In totaal bedraagt de derving door deze maatregelen 
853 miljoen op een opbrengst van 1,85 miljard. 

Dat is op zichzelf geen probleem, als daarvoor een goede rechtvaardiging bestaat. 
Deze rechtvaardiging is nodig omdat de instrumentele regelingen een inbreuk maken op 
het draagkrachtbeginsel dat aan de schenk- en erfbelasting ten grondslag ligt.53 Dit geldt 
in ieder geval voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en de verhoogde vrijstelling voor de 
eigen woning. Voor de ANBI-regeling in de Successiewet kan nog worden verdedigd dat 
de volledige vrijstelling geen instrumentele regeling is. In het kader van de belastingver-
deling, kan het rechtvaardig worden geacht dat instellingen waarvan niet een of bepaalde 
personen profiteren maar iedereen, volledig worden vrijgesteld. Deze gedachte komt ook 
terug in de discussienotitie ‘Algemeen nut beogende instellingen in de fiscaliteit’.54 Daar 
wordt opgemerkt dat een volledige vrijstelling ook recht zou doen “aan de gedachte gefor-
muleerd in het rapport van de werkgroep Moltmaker dat algemeen nut beogende instel-
lingen niet anders behandeld zouden moeten worden dan de overheid zelf.”55 Voor de met 
ingang van 1 januari 2010 ingevoerde ‘sociaal belang behartigende instelling’ (SBBI) en 
de steun-SBBI, kan dat betoog moeilijk worden volgehouden. De SBBI richt zich primair 
op de behartiging van particuliere belangen. Omdat deze instellingen ‘van groot belang 

50. Rapport Algemene Rekenkamer, Schenkingsvrijstelling eigen woning. Effecten op de hypotheekschuld, p. 25-28.
51. Kamerstukken II 2017/2018, 34 775, nr. 2, p. 42.
52. Kamerstukken I 2009/2010, 31 930, D, p. 43.
53. Zie ook de opmerking van de Raad van State in Kamerstukken II 2015/2016, 34 302, nr. 4, p. 15.
54. Kamerstukken II 2004/2005, 27 789, nr. 10, p. 15.
55. Hoewel in de bijlage bij de miljoenennota als doelstelling van de vrijstelling is opgenomen: “Bevorderen 
van schenken en nalaten aan algemeen nut beogende instellingen en sociaal belang behartigende instellingen.” 
Kamerstukken II 2017/2018, 34 775, nr. 2, p. 261.
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zijn voor een gezonde en veerkrachtige samenleving’ en een ‘belangrijke bijdrage leveren 
aan de sociale cohesie van de maatschappij’, wordt een faciliteit voor deze instellingen 
rechtvaardig geacht.56

Naast het budgettaire belang, kleeft aan de instrumentele regelingen dus ook een     
‘cadeau-effect’. Sommige verkrijgers worden aanzienlijk gunstiger behandeld dan ande-
re verkrijgers. De kans dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet daardoor in 
strijd is met het gelijkheidsbeginsel is zowel in de parlementaire behandeling als in de 
literatuur gesignaleerd, maar uiteindelijk door de Hoge Raad (en door het EHRM) afge-
wezen.57 Ook voor de verruimde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning 
is deze vraag gesteld. Omdat deze vrijstelling voor iedereen geldt, kan ‘er naar de stellige 
overtuiging van het kabinet’ geen sprake zijn van strijd met het gelijkheidsbeginsel.58 Deze 
constatering onderschrijven wij, maar dit laat onverlet dat de regeling tamelijk willekeurig 
uitwerkt. De vrijstelling geldt alleen voor schenkingen. Als een woning wordt geërfd, of een 
geldbedrag waarmee een woning wordt gekocht of een eigenwoningschuld wordt afgelost, 
geldt de regeling niet. Dat is weliswaar vanuit de instrumentele doelstelling te rechtvaardi-
gen, maar niet vanuit het draagkrachtbeginsel.

Het geheel overziend - het belang voor de schatkist, de strijd met het draagkrachtbe-
ginsel en de complexiteit van de regelingen - is de instrumentele koers die ook de Succes-
siewet is gaan varen, naar onze mening geen gelukkige. Alleen de volledige vrijstelling voor 
ANBI’s kan vanuit de primaire doelstelling van de Successiewet worden gerechtvaardigd.59

5. Internationale ontwikkelingen en Europees recht
Een laatste belangrijke ontwikkeling die hier niet onvermeld kan blijven, is de internatio-
nalisering en de invloed van het Europese recht. Het is aannemelijk dat het aantal inter-
nationale nalatenschappen de afgelopen 50 jaar fors is gestegen. In een rapport uit 2009 
wordt geschat dat 9 tot 10% van de totale nalatenschappen in de EU een internationale 
dimensie heeft. De totale waarde van de nalatenschappen die het betreft wordt geschat op 
ruim € 123 miljard.60 Het belangrijkste probleem van de internationalisering, is de moge-
lijkheid dat dezelfde schenking of erfenis in meerdere landen wordt belast met schenk- of 
erfbelasting.

56. Kamerstukken II 2008/2009, 31 930, nr. 3, p. 16.
57. HR 22 november 2013, ECLI:NL:HE:2013:1211, BNB 2014/30 en HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:687, 
BNB 2014/106. EHRM 27 mei 2014, V-N 2014/38.21. Zie ook J.P. Boer en A.O. Lubbers, ‘De BOF-zaken: de Hoge 
Raad grijpt niet in bij kwalitatief ondermaatse belastingwetgeving’, WFR 2014/408.
58. Kamerstukken II 2013/2014, 33 752, nr. 11, p. 67.
59. De SBBI zou naar onze mening moeten worden afgeschaft, waarbij bezien kan worden of sommige SBBI’s 
niet als ANBI kunnen worden aangemerkt.
60. Commission Staff Working Document, SEC(2009) 411 final, p. 4. (eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=SEC:2009:0411:FIN:EN:PDF).
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Dubbele erfbelasting kan zich in de eerste plaats voordoen als landen een nalatenschap 
van een niet-inwoner zwaarder belasten dan de nalatenschap van een inwoner. Dat kon 
zich in Nederland voordoen bij het recht van overgang. Dit werd geheven als de erflater 
niet (fictief) in Nederland woonde, maar zich binnen Nederland wel zogenoemde situs-
goederen bevonden. In een reeks van beslissingen oordeelde het HvJ EG dat bepaalde 
aspecten van het recht van overgang in strijd waren met het vrije kapitaalverkeer. Het 
startschot werd gegeven in 2003, toen het HvJ EG in de zaak Barbier oordeelde dat de 
onmogelijkheid om de leveringsverplichting af te trekken bij het recht van overgang, in 
strijd was met de vrijheid van kapitaalverkeer.61 In 2008 kwam het Hof - in een zaak over 
het Belgische recht van overgang - tot dezelfde conclusie over de onmogelijkheid om met 
het situsgoed verbonden schulden in aftrek te brengen.62 In wederom een zaak over het 
Nederlandse recht van overgang stond het progressieve tarief ter discussie. In binnen-
landse verhoudingen zou de belastingdruk over vijf erfgenamen worden verdeeld, terwijl 
in buitenlandse verhoudingen de totale belastingdruk door één erfgenaam werd gedragen. 
Dit leverde een progressienadeel op dat volgens het HvJ in strijd was met het vrije kapi-
taalverkeer.63 Het recht van overgang werd door deze uitspraken langzaam maar zeker 
uitgehold. De afschaffing daarvan met ingang van 1 januari 2010, was - mede gelet op de 
geringe opbrengst - een voor de hand liggende keuze.

Hoewel de afschaffing van het recht van overgang een (potentiële) belemmering weg-
neemt in internationale nalatenschappen, is de klus nog lang niet geklaard. Dubbele - of 
zelfs meervoudige - belasting kan zich ook voordoen als meerdere landen heffingsbe-
voegd zijn op grond van de nationale wetgeving en de verdragen of eenzijdige regeling de 
dubbele belasting niet voorkomen. Gelet op het geringe aantal verdragen voor de schenk- 
en erfbelasting, is in internationale nalatenschappen  dubbele (niet-) heffing eerder regel 
dan uitzondering.64 Het fiscale recht loopt hier achter bij het civiele recht. Op civiel terrein 
is sinds 17 augustus 2015 de Europese Erfrechtverordening van kracht, terwijl met in-
gang van 29 januari 2019 de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening en de Euro-
pese Partnerschapsvermogensrechtverordening van kracht worden. In deze verordenin-
gen wordt in grensoverschrijdende situaties aangegeven welk recht van toepassing is op 
bijvoorbeeld een huwelijk of nalatenschap. Dubbele erfbelasting die wordt veroorzaakt 

61. HvJ EG 11 december 2003, ECLI:EU:C:2003:665, BNB 2004/178.
62. HvJ EG 11 september 2008, ECLI:EU:C:2008:489 (Eckelkamp), V-N 2008/43.21.
63. HvJ EG 11 september 2008, ECLI:EU:C:2008:490 (Arens-Sikken), BNB 2009/48.
64. Uit een onderzoek van Copenhagen Economics in 2010/2011 blijkt dat tussen de 27 EU-lidstaten slechts 33 
verdragen zijn gesloten, terwijl er 351 nodig zouden zijn om een volledige dekking te hebben van alle burgers 
van de EU. Het aantal verdragen neemt bovendien nauwelijks toe. Zie p. 49 van “Study on inheritance taxes in 
EU Member States and possible mechanisms to resolve problems of double inheritance taxation in the EU” (ec.
europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/inheritance_taxes_report_2010_08_26_en.pdf) .
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door verschillende erfrechtstelsels, behoort hiermee tot het verleden.65 Dubbele (niet-) 
erfbelasting kan echter ook worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een dubbele (feitelijke 
of fictieve) woonplaats of doordat de landen verschillende aanknopingspunten voor de 
heffing hanteren. In 2011 heeft de EC aanbevelingen gedaan ter voorkoming van dubbele 
erfbelasting.66 In december 2015 is een rapport verschenen waarin wordt geconstateerd 
dat de lidstaten nauwelijks actie hebben ondernomen om grensoverschrijdende erfbelas-
tingproblemen op te lossen.67 Gelet op de urgentie van het probleem, wordt voorgesteld 
om te komen tot een EU-verordening dat leidt tot ‘one inheritance - one inheritance tax’. 
In het rapport wordt de heffingsbevoegdheid exclusief toegewezen aan de lidstaat waar 
de erflater woonde ten tijde van zijn overlijden. Dit aanknopingspunt wordt in de meeste 
lidstaten van de EU gehanteerd - en ook in Nederland. Bovendien is de woonplaats van 
erflater ook leidend in andere EU-verordeningen, zoals de hiervoor genoemde Europe-
se erfrechtverordening. Het is nu afwachten of de EU-verordening er ook daadwerkelijk 
komt. Dat is wel te hopen. Bovendien zou de EU-verordening ook moeten gelden voor de 
schenkbelasting. Om dubbele schenk- en erfbelasting buiten de EU te voorkomen, zou het 
verdragennetwerk uitgebreid moeten worden. Dit lijkt echter - op z’n zachtst gezegd - geen 
prioriteit te hebben.

 6. De toekomst van de Successiewet
De Successiewet is met zijn tijd meegegaan. Zowel in positieve als in negatieve zin. In po-
sitieve zin sluit de Successiewet goed aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Daar-
naast is de Successiewet ‘EU-proof ’: Nederland heeft het recht van overgang afgeschaft 
en ook overigens voldoet het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting aan (vrijwel) 
alle aanbevelingen van de EC.68 De invoering van de EU-verordening die is gebaseerd op 
het ‘one inheritance, one tax’ principe, zou in Nederland niet leiden tot noemenswaardige 
aanpassingen. In negatieve zin is de Successiewet eveneens met zijn tijd meegegaan: de 
Successiewet heeft zich niet kunnen onttrekken aan de instrumentaliseringstendens: ook 
in de Successiewet zijn inmiddels regelingen opgenomen die het financiële belang van 
de Successiewet ondermijnen, in strijd zijn met de rechtsgrond en de wet (en uitvoering) 
complexer maken. 

65. Althans, in de landen waar de verordening van toepassing is. Dit zijn de Europese lidstaten, met uitzondering 
van Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Ierland.
66. Europese commissie van 15 december 2011, nr. IP/11/1551, V-N 2012/4.29.
67. ISBN 978-92-79-53661-8, doi:10.2778/519632. Zie hierover ook I.J.F.A. van Vijfeijken, ‘One inheritance, One 
taks’, EC Tax Review 2017/4.
68. Nederland voldoet aan vier van de vijf gedane aanbevelingen. Daarnaast heeft Nederland aangegeven dat 
in situaties waarbij er dubbele erfbelasting optreedt, het verzoek kan worden voorgelegd waarbij bezien kan 
worden of een ruimere verrekening mogelijk is dan uit het Besluit voortvloeit (Besluit 25 oktober 2014, BLKB-
2013M/1870M, punt 6). Zie ook H.F. van der Weerd-van Joolingen, ‘Dubbele erfbelasting in de EU’, KWEP 
2016/8, onderdeel 2.
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We eindigen echter met een positieve noot. In het begin van de bijdrage hebben we gecon-
stateerd dat de belastingdruk op schenkingen en erfenissen is afgenomen. Ook dat past 
in het tijdsbeeld: in alle landen is de budgettaire betekenis van de schenk- en erfbelasting 
afgenomen, in sommige landen zelfs tot nihil. In de OECD-landen is ook het relatieve 
aandeel van de schenk- en erfbelasting in de totale belastingopbrengst sinds de jaren 60 
scherp gedaald, van meer dan 1% naar minder dan 0,5%.69 Hier springt Nederland er - in 
onze ogen - positief uit. De relatieve belastingopbrengst is redelijk stabiel gebleven: van 
bijna 1% in 1968 tot iets meer dan 1% in 2018. Toch is ook in Nederland, de erfbelasting 
niet erg geliefd. Mark Rutte pleitte - evenals Trump - voor afschaffing van deze ‘sterftaks’. 
Toch is de Successiewet nog (lang) niet ten dode opgeschreven. Zowel in de internationale 
als in de nationale literatuur komt steeds meer steun uit wetenschappelijke hoek voor de 
schenk- en erfbelasting. Diverse wetenschappers van uiteenlopende vakgebieden (econo-
men, filosofen, juristen, fiscalisten etc.) dragen talrijke argumenten aan die pleiten voor 
een schenk- en erfbelasting, zelfs op ondernemingsvermogen.70 Voor de toekomst hopen 
we dat het gezonde verstand het wint van de verkiezingsretoriek.

69. Zie The Economist, ‘Taxing inheritances is falling out of favour. But the benefits of cutting these levies are 
overstated’, 23 november 2017.
70. P. de Beer, Jelle van der Meer, Janneke Plantenga en Wiemer Salverda (red), Voor wie is de erfenis, Amster-
dam: Van Gennep 2018. Zie ook The Ecconomist,  ‘Inheritance tax: A hated tax but a fair one. The case for taxing 
inherited assets is strong’ en ‘Taxing inheritances is falling out of favour. But the benefits of cutting these levies 
are overstated’, 23 november 2017.
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In 1968 was pensioen nog heel gewoon

1. Inleiding
Oudedagsvoorzieningen zijn volgens van Dale “financiële voorzieningen voor de oude-
dag”. Niet alleen pensioen, maar ook andere voorzieningen zoals lijfrenten en andere wij-
zen van vermogensvorming vallen daar onder. Deze bijdrage in het kader van het 50-jarig 
bestaan van het Fiscaal Instituut Tilburg beperkt zich tot werknemerspensioen en lijfren-
ten omdat deze hetzelfde doel hebben en eenzelfde ontwikkeling hebben doorgemaakt. 

Zowel voor pensioen als voor lijfrente geldt dat het fiscale kader sinds 1968 enorm is 
uitgebreid. Zo is het aantal woorden dat in 1968 in de Wet op de Loonbelasting 1964 was 
gewijd aan pensioen gegroeid van zo’n 60 tot zo’n 3.500 - de vele beleidsbesluiten en vra-
gen en antwoorden van de belastingdienst niet meegerekend. Aan lijfrenten werden toen 
140 woorden gewijd en nu ruim 4000. 

In deze bijdrage geven wij een overzicht van de ontwikkeling van het fiscale kader voor 
pensioen en lijfrenten in de afgelopen vijftig jaar. Specifieke regelingen voor ondernemers 
zoals de fiscale oudedagsreserve en de stakingsvrijstelling komen niet aan de orde.1 Deze 
regelingen zijn in de periode 1968-2018 niet ingrijpend gewijzigd. Wel zijn de fiscaal aftrek-
bare bedragen in die periode gewijzigd en afgestemd op die voor lijfrente en pensioen en 
zijn de regels voor de uitkeringsfase mee veranderd.2 De fiscale oudedagsreserve heeft wel 
een paar keer ter discussie gestaan. Na het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer 
ziet het er, vanwege de lotsverbondenheid, naar uit dat de oudedagsreserve zijn einde 

1. Beroepspensioenregelingen worden evenmin behandeld omdat deze het fiscale kader voor werknemerspen-
sioen volgen.
2. De lijfrente ten behoeve van het een invalide kind wordt vanwege het specifieke karakter en het zeldzaam 
gebruik ervan niet besproken.
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nadert.3

De laatste decennia is het gebruikelijk om oudedagsvoorzieningen in te delen in drie 
pijlers:

Recent wordt ook wel gesproken over vijf pijlers, ook wel aangeduid als de Pensioenschijf 
van Vijf.4 De vierde pijler is vermogen (spaargeld, woning) en de vijfde is human capital 
(werk na pensionering). Vertaald naar de Pensioenschijf van Vijf geeft dit op de volgende 
pagina het volgende beeld:

3. Het wel en wee van het DGA-pensioen en het steeds verder inkaderen ervan van de afgelopen vijftig jaar en 
het hele proces van uitfaseren laten we buiten beschouwing. Niet omdat het niet relevant is maar omdat we het 
onderwerp in de beperkte ruimte die beschikbaar is te kort zouden doen. We verwijzen hiervoor naar het rap-
port van de Staatswerkgroep “Het Ondernemerspensioen” en naar Gerard Staats, ‘Het ondernemerspensioen: 
wat vindt de adviseur?’, PensioenMagazine 2015/47; Gerard Staats, ‘Waarheen met het ondernemerspensioen?’, 
PensioenMagazine 2015/123; Gerard Staats, ‘De kogel is door de kerk: exit pensioen in eigen beheer’, Pensioen-
Magazine 2016/137; Gerard Staats, ‘Laatste woord over de oudedagsverplichting nog (lang) niet gezegd’, Pensi-
oenMagazine 2018/7 en G.M.C.M. Staats, ‘Het einde van het dga-pensioen’, TFO 2017/1, p. 3.
4. Zie: M.R. Visser, ‘Ieder zijn eigen pensioenschijf van vijf ’, Pensioenmagazine 2011/38, nr. 3, p. 31-34.

Toekomst-voorzieningen

Arbeid

* Pensioen

* FOR

* Stakingslijfrente

PrivéOverheid

* Lijfrente* AOW

* ANW

Prof. dr. Gerry Dietvorst, mr. dr. Bastiaan Starink, mr. drs. Michael Visser en Jessica Warren MSc.

228



Hierna bespreken wij eerst de essentiële grondslag van het fiscale vakgebied: de omkeer-
regel voor pensioen en de lijfrentepremieaftrek. Daarna gaan we in op de wijzigingen die 
zich in de loop der jaren hebben voorgedaan waarbij ook de knelpunten worden benoemd. 
De bijdrage wordt afgesloten met een toekomstvisie. 

2. Essentiele grondslag van het vakgebied
2.1 Pensioen
De fiscale behandeling van het werknemerspensioen is in Nederland in de Wet op de 
loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) vastgelegd. Art. 10, lid 1 bepaalt: “loon is al hetgeen 
uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten”. Volgens het 
tweede lid behoren ook “aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een 
of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen” tot het loon. Dit zou dus betekenen 
dat zowel de pensioenaanspraak (lid 2) als de uiteindelijke uitkering (lid 1) belast is. Ver-
volgens doet art. 11, lid 1, onderdeel a deze (ongewenste) situatie teniet doordat in art. 11, 
lid 1, onderdeel c Wet LB jo. art. 3.12, lid 1 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 is op-
genomen dat aanspraken ingevolge een pensioenregeling niet tot het loonbegrip behoren. 
De werknemersbijdrage voor een pensioenregeling is aftrekbaar ex art. 11, lid 1, onderdeel 
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c, ten eerste Wet LB. Het resultaat is dat door deze omkeerregel een pensioenaanspraak 
onbelast is en de uitkering belast.5

Internationaal gezien wordt ook wel over het EET-systeem gesproken, waarbij EET 
staat voor exempt, exempt, taxed.6 Dit betekent dat 1) de premie-inleg en pensioenaan-
spraak onbelast zijn, 2) het behaalde rendement onbelast is, en 3) de uitkering wordt 
belast. Aan elk van deze drie fasen kan de kwalificatie taxed (T) of exempt (E) worden 
gegeven. Dit betekent dat er acht verschillende systemen van fiscale behandeling van pen-
sioenen mogelijk zijn (EEE, EET, ETT, ETE, TTT, TTE, TEE, TET). In de praktijk komen niet 
al deze varianten voor. De meest voorkomende zijn het EET-systeem (de omkeerregel), 
het TEE-systeem (de hoofdregel) en varianten hierop waarbij er in fase twee sprake is van 
belastingheffing (ETT- of TTE-systemen). De situatie in andere EU-landen is divers, maar 
EET komt het vaakst voor.7

De omkeerregel is zeker niet onomstreden. Fiscalisten enerzijds en economen anderzijds 
kijken er vaak verschillend tegenaan. Fiscalisten zijn in zijn algemeenheid van mening dat 
pensioenaanspraken niet tot het inkomen behoren. De een ziet de omkeerregel als een 
faciliteit terwijl de ander - die redeneert vanuit rechtvaardigheid en doelmatigheid - van 
mening is dat het inherent is aan het inkomensbegrip omdat iets pas belast kan worden 
als het uitbetaald wordt.8 Als positief effect van de omkeerregel wordt genoemd dat het 
de overheid behoedt voor forse schommelingen in belastinginkomsten bij demografische 
schommelingen. De omkeerregel zorgt er namelijk voor dat fluctuaties in belastinginkom-
sten als gevolg van demografische ontwikkelingen worden gespreid en dat de belastingin-
komsten en overheidsuitgaven meer parallel lopen.9 Rijkers spreekt in zijn afscheidsrede 
een voorkeur uit om pas de pensioenuitkering te belasten omdat “de economische theorie 
met betrekking tot de intertemporele consumptieneutraliteit juist bij pensioenen overtui-
gend is”.10 De aftopping van het pensioengevend inkomen sinds 2015 (zie hierna) is een 
inbreuk op de omkeerregel.

5. Naar aanleiding van twee arresten van de Hoge Raad (HR 13 maart 1935, B. 5806 en B. 5807) is er een uitdruk-
kelijke vrijstelling voor pensioenaanspraken opgenomen in art. 7, lid 4 en lid 5 Wet IB 1914.
6. G.M.C.M. Staats, Personal pensions in the EU: Guidelines for an integrated model (diss. Tilburg), Tilburg: Tilburg 
University 2013, p. 13 e.v.; B. Starink, Belastingheffing over particulierpensioen en overheidspensioen in grensover-
schrijdende situaties (diss. Tilburg), Tilburg: Tilburg University 2015, p. 44 en 45.
7. B. Starink t.a.p., p. 42 en 43.
8. Zie uitgebreider J.A.G. van der Geld, ‘Lonkend pensioengeld: even ophalen of toch maar laten liggen?’, in: B. 
Starink en M. Visser (red.), Ondernemend met pensioen (Dietvorstbundel), Deventer: Wolter Kluwer 2015; en B. 
Starink t.a.p., p. 41 e.v.
9. B. Starink, G.J.B. Dietvorst en M.R. Visser, ‘De fiscaliteit en pensioen: Naar een nieuw fiscaal pensioenkader?’, 
Occasional-02/2016 Netspar Industry Series, p.16.
10. A.C. Rijkers, Een inkomensbegrip voor de 21 eeuw (afscheidsrede Tilburg), Tilburg: Tilburg University 2013, 
p.48.
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Ook Van der Geld is geen voorstander van het afschaffen van de omkeerregel. Het groot-
ste probleem volgens Van der Geld zou daarbij zijn “ons politieke systeem en vooronder-
stelde gebrek aan zelfbeheersing en langetermijnvisie bij politici”.11

Economen daarentegen zien vanwege doelmatigheid niet altijd het nut van de omkeer-
regel.12 Vanuit economische invalshoek worden vragen gesteld over de effectiviteit en ef-
ficiency van de omkeerregel. Men kan daarbij denken aan de ondoorzichtige herverde-
ling door de progressiviteit van de inkomstenbelasting en het niet verschuldigd zijn van 
AOW-premie na de AOW-leeftijd. Overigens blijft het niet verschuldigd zijn van AOW-pre-
mie na de AOW-leeftijd en het ontbreken van belastingheffing over de aangroei van het 
pensioenvermogen in de opbouwfase zorgen voor een subsidie op pensioensparen. Fisca-
lisering van de AOW is een maatregel die al vaker is geopperd, onder andere door diverse 
studiecommissies in het afgelopen decennium. Zo bepleiten zowel de commissie Van 
Weeghel (2010) als de commissie Van Dijkhuizen (2013) een geleidelijke (verdere) fiscali-
sering van de AOW.13 De gedachte is om de AOW-premie jaarlijks één procentpunt te ver-
lagen en het belastingtarief één procentpunt te verhogen. Daarmee wordt in achttien jaar 
één tariefstructuur voor alle belastingplichtigen bewerkstelligd. De opbrengst van de fis-
calisering kan worden ingezet voor verlaging van het tarief op arbeid. Een (verdere) fisca-
lisering van de AOW is voor de toekomst een reëel scenario om rekening mee te houden.

De fiscaal-theoretische onderbouwing voor de keuze van de omkeerregel is te vinden in 
het fiscale inkomensbegrip. In Nederland vormt het draagkrachtbeginsel de basis hier-
voor, omdat het bijdraagt aan een rechtvaardige belastingheffing. Inkomen komt namelijk 
tot uiting in vergroting van de draagkracht. Op basis van het draagkrachtbeginsel moet 
belastingheffing dus plaatsvinden overeenkomstig de financiële draagkracht (koopkracht, 
ability to pay).14 Het verkrijgen van een pensioenaanspraak verhoogt iemands draagkracht 
en zou dus in beginsel belast moeten zijn. Echter, een belangrijk argument om van inko-
men te kunnen spreken is dat het vermogen in liquide vorm beschikbaar dient te zijn. Is 

11. J.A.G. van der Geld, ‘Lonkend pensioengeld: even ophalen of toch maar laten liggen?’, in: B. Starink en M. 
Visser (red.), Ondernemend met pensioen (Dietvorstbundel), Deventer: Kluwer 2015.
12. Voor nadelen van de omkeerregel wordt verwezen naar Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) onder 
leiding van H. Don, ‘Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties, rapport van de Commissie 
Don’, in: B. Starink, G.J.B. Dietvorst & M.R. Visser (red.) ‘De fiscaliteit en pensioen: Naar een nieuw fiscaal pen-
sioenkader?’, Occasional-02/2016, Netspar Industry Series, p.16.
13. Zie Continuïteit en vernieuwing. Een visie op het belastingstelsel. Studiecommissie belastingstelsel (commissie Van 
Weeghel 2010); en Naar een activerender belastingstelsel. Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (commissie 
Van Dijkhuizen 2013).
14. B. Starink, Belastingheffing over particulierpensioen en overheidspensioen in grensoverschrijdende situaties (diss. 
Tilburg), Tilburg: Tilburg University 2015, p. 48; en B. Starink, G.J.B. Dietvorst & M.R. Visser, ‘De fiscaliteit en 
pensioen: Naar een nieuw fiscaal pensioenkader?’ Occasional-02/2016, Netspar Industry Series, p.11.
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dit niet het geval, dan kan men de belasting die over dit inkomensbestanddeel verschul-
digd is niet uit dit inkomensbestanddeel betalen. In Nederland is het door de verplichtstel-
ling en het afkoopverbod15 niet mogelijk de aanspraak liquide te maken, derhalve kan een 
verkregen pensioenaanspraak niet als inkomen worden aangemerkt. Het gevolg is dus dat 
de premie inleg en pensioenaanspraak onbelast zijn, het behaalde rendement onbelast 
is, en de uitkering wordt belast. Het is logisch dat de belasting pas wordt betaald als de 
uitkering wordt ontvangen. Pas dan is er voldoende beschikking over liquide middelen 
om de belasting over dit inkomensbestanddeel en de toename van de draagkracht uit dit 
inkomensbestanddeel te kunnen betalen.

2.2 Lijfrente16

De premie of koopsom voor een lijfrente was tot 1992 als persoonlijke verplichting aftrek-
baar tot een in de wet vastgestelde limiet. De uitkering was belast bij de begunstigde. De 
wet omschreef in art. 25, lid 2 Wet IB 1964 een lijfrente als volgt:

“een aanspraak op een of meer, al dan niet ingegane vast en gelijkmatige periodieke 

uitkeringen, waarvan het bedrag is vastgesteld bij het tot stand komen van de aan-

spraak en welke eindigen bij iemands overlijden.”

Onder een lijfrente werd op grond van art. 25, lid 2 Wet IB 1964 tevens begrepen een “aan-
spraak ingevolge een overkomst van levensverzekering op een kapitaalsuitkeringen welke 
uitsluitend kan worden gebezigd als koopsom voor een lijfrente.” Hierbij stond vóór in-
gang van de lijfrente noch het verzekerd lijf noch de begunstigde vast. Deze lijfrentevorm 
werd de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule genoemd. 

De wetgever had het begrip periodieke uitkering niet nader omschreven. De omschrij-
ving van Van Dijck is vanaf dat moment bepalend geweest.17 Uit een reeks rechterlijke uit-
spraken werd in de praktijk de vuistregel gedestilleerd dat de overlijdenskans gedurende 
de looptijd ongeveer 1% moest zijn om als periodieke uitkering te kwalificeren. Later heeft 
de wetgever voor een aantal situaties de overlijdenskans buitenspel gezet.

De wetgever ziet premies voor onderhoudsvoorzieningen als een gedwongen besteding 
die geacht worden geen onderdeel uit te maken van het inkomen waarover belasting be-

15. Art. 65 Pensioenwet.
16. Voor een uitgebreider historisch overzicht van de lijfrentepremieaftrek verwijzen wij naar G.J.B. Dietvorst, 
Lijfrenten, (FED fiscale brochure), Deventer: Kluwer 2003, p. 1 e.v.
17. J.E.A.M. van Dijck, ‘Periodieke uitkeringen in de Wet IB’, WFR 1970/4994 en 1970/4995. Deze Tilburgse defi-
nitie heeft nog steeds niets aan waarde ingeboet.
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taald dient te worden.18 De draagkracht van iemand met inkomen uit arbeid met een pen-
sioenregeling is immers niet gelijk aan die van een werknemer zonder pensioenregeling 
omdat deze laatste een deel van zijn inkomen moet opofferen voor de niet-actieve perio-
de. Voor het toepassen van de omkeerregel over lijfrente geldt dus dezelfde theoretische 
onderbouwing als bij pensioenen.

3. Belangrijkste ontwikkelingen in 50 jaar
3.1 Pensioen 
In 1968 was pensioen nog heel gewoon. De fiscale basis was de omkeerregel en de defini-
tie van de pensioenregeling in art. 10 en 11 Wet LB. Een pensioenregeling was een regeling

“die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel had de verzorging van werknemers 

en gewezen werknemers bij invaliditeit en ouderdom en de verzorging van hun echt-

genoten, minderjarige kinderen en pleegkinderen, een en ander door middel van 

pensioen, dat niet uitgaat boven hetgeen naar maartschappelijke opvattingen, mede 

in verband met diensttijd en genoten beloning, redelijk moet worden geacht.”

De zinsnede “hetgeen naar maatschappelijke opvattingen redelijk moet worden geacht” 
blokkeerde in de praktijk aanpassingen van pensioenregelingen aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Immers als men een nieuw element wilde introduceren in pensioenrege-
lingen stuitte dat op het bezwaar dat het niet paste in de maatschappelijke opvattingen. 
In 1994 werd daarom de Werkgroep Witteveen ingesteld.19 Het rapport van de werkgroep 
werd een jaar later met 29 aanbevelingen naar de Tweede Kamer gestuurd.20 De staatsse-
cretaris stelde in de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer dat verreweg de meeste aan-
bevelingen binnen het toen bestaande fiscale kader pasten. De wetswijziging - de meest 
ingrijpende op pensioengebied in 25 jaar - liet nog tot eind 1999 op zich wachten.21 Vanaf 
dat moment heerst het Witteveenkader op pensioengebied.

Een greep uit de Witteveen-aanbevelingen:
Mogelijkheid om vooraf pensioenregeling ter goedkeuring voor te leggen aan de 
belastingdienst.
Verplichte pensioenrichtleeftijd (tussen 60 en 65 jaar). 
Nabestaandenpensioen 50% van het bereikbare ouderdomspensioen in dezelfde 

18. Voorontwerp Wet wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede 
verzekeraars en pensioenlichamen, Kamerstuk nr. 87/203 (Brede Herwaardering), MvT, p. 18 en 21. 
19. Voluit: Werkgroep voor de fiscale behandeling van pensioen, genoemd naar de voorzitter mr. D.E. Witteveen.
20. Rapport van de werkgroep Fiscale behandeling van pensioenen, ‘s-Gravenhage: Ministerie van Financiën, 1995.
21. ‘Interview Staatsecretaris Vermeend’, PensioenMagazine 1999, nr. 1.
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functie.
Een vol ouderdomspensioen van 70% van het laatste loon moet in 35 jaar kunnen 
worden opgebouwd, ofwel 2% per dienstjaar.
Tijdelijk ouderdomspensioen. 
Bij doorwerken na de pensioenrichtleeftijd mag het ouderdomspensioen niet 
meer bedragen dan 100% van het eindloon.
Begrip diensttijd moet ruim worden opgevat, dus inclusief periodes van studie-
verlof, ouderschapsverlof, en periodes van onvrijwillig ontslag.
Ruil nabestaanden- en ouderdomspensioen.
Variabilisering van uitkeringen.
Opbouw pensioen over variabele beloningen.

Het Witteveenkader heeft de mogelijkheden voor fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw al 
begrensd door de pensioenopbouw te maximeren op 2% eindloon (en 2,25% middelloon) 
per dienstjaar vanaf leeftijd 60. Na de invoering van de wet Witteveen en het onvoorwaar-
delijk van toepassing worden van de maatregelen uit die wet per 1 januari 200522, is de 
omkeerregel in een aantal stappen versoberd. De eerste was de Wet VPL.

De Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloop-
regeling (Wet VPL) werd al ingevoerd per 1 januari 2006; kort na de invoering van het 
Witteveenkader. Deze wet had tot doel om pensionering voor de 65-jarige leeftijd fiscaal te 
ontmoedigen. De reden hiervoor werd ingegeven door de toegenomen vergrijzing en de 
gedachte dat langer doorwerken noodzakelijk was om onze beroepsbevolking op peil te 
houden. Daarnaast werd de fiscale facilitering van vervroegd uittreden te kostbaar geacht. 

De belangrijkste maatregel uit de Wet VPL was dat de opbouw van VUT en prepensioen 
niet langer fiscaal werden gefaciliteerd voor mensen geboren voor 1 januari 1950.23 Op-
gebouwde rechten worden hierbij niet aangetast. Voor mensen geboren tot en met 31 
december 1949 blijft de fiscaal gefaciliteerde opbouw van VUT- en prepensioen (en ook 
vroegpensioen) in stand. Om te voorkomen dat via allerlei ontwijkmogelijkheden werkne-
mers toch probeerden voor de leeftijd van 65 te stoppen met werken, werd de zogenoem-
de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) opgenomen in art. 32aa Wet LB (thans 
hernummerd naar art. 32ba, Wet LB). Door de brede formulering werden afvloeiingsre-
gelingen, ontslagvergoedingen, regeling voor betaald verlof etc. allemaal als RVU aan-

22. Stb. 1999/211.
23. Ook werd de levensloopregeling ingevoerd die werknemers in staat moest stellen om maximaal 210% van 
het salaris onder de omkeerregel te sparen om zo bijvoorbeeld 3 jaar betaald verlof op te nemen van 70%. Deze 
levensloopregeling werd in 2012 alweer afgeschaft.
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gemerkt waardoor de inhoudingsplichtige 26% en later zelfs 52% pseudo-eindheffing is 
verschuldigd.24

Door onder meer de financiële crisis en het mislukken van het Pensioenakkoord 2010-
201125, werd het Witteveenkader verder versoberd. Het Wetsvoorstel verhoging pensioen-
leeftijd naar 68 jaar werd nooit wet en het voorstel voor de Wet verhoging pensioenleeftijd, 
extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW is ingetrokken.26 Uiteindelijk 
werd de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) op 1 januari 2014 inge-
voerd.

Deze wet heeft als belangrijk en baanbrekend kenmerk dat de verhoging van de fiscaal 
gefaciliteerde pensioengerechtigde leeftijd in art. 18a, lid 11 Wet LB wordt gekoppeld aan 
de ontwikkeling van de levensverwachting. Als de levensverwachting van een 65-jarige met 
ten minste één jaar toeneemt, stijgt de pensioenrichtleeftijd in de Wet LB automatisch 
mee. De pensioenrichtleeftijd is in 2014 naar 67 jaar gegaan en per 2018 toegenomen tot 
68 jaar. Gezien de laatste prognoses van de levensverwachting ligt een verdere toename 
in de toekomst voor de hand. 

Een tweede belangrijk element is de aftopping van de fiscaal gefacilieerde pensioenop-
bouw boven een pensioengevend inkomen op € 100.000 per 2015. Hierdoor is een inbreuk 
gemaakt op de mogelijkheid om het inkomen zo goed mogelijk over het leven te spreiden 
en pas bij het genieten van het inkomen belasting verschuldigd te zijn. Voor pensioenop-
bouw boven de genoemde grens is een andere manier van fiscaal faciliteren teruggekomen 
in de vorm van een box 3 vrijstelling voor pensioenopbouw boven de genoemde grens.

 Inkomens boven de genoemde grens van € 100.000 kunnen dus niet meer met behulp 
van de omkeerregel pensioen dan wel lijfrentes opbouwen. Het afschaffen van de om-
keerregel voor inkomens boven de € 100.000 wordt vaak als argument aangevoerd dat het 
volledig afschaffen van de omkeerregel wel degelijk past binnen het inkomensbegrip en 
binnen de inkomstenbelasting. Echter, gaat dit argument alleen op indien en voor zover en 
geen sprake is van verplichte deelname aan een pensioenregeling. Voor inkomens boven 
de € 100.000 geldt dan ook geen verplichtstelling.27 

24. Deze bepaling is niet onomstreden. Zie voor een beschouwing G.J.B. Dietvorst en B. Starink, ‘Aanpak exces-
sieve pensioenen en vertrekvergoedingen: effectief of symboliek?’, WFR 2008/736.
25. Op basis van dit pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid moesten de AOW- en pensioenrichtleeftijd 
stijgen en worden gekoppeld aan de levensverwachting en de kosten van pensioenopbouw worden gestabili-
seerd door de hoogte van de opgebouwde pensioenen te laten meeademen met veranderingen in de levensver-
wachting, de rente en het rendement.
26. Kamerstukken II 2011/2012, 33 046.
27. Zie art. 117, lid 2 Pensioenwet.
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Al met al is sinds de invoering van het Witteveenkader eind van het vorige millennium 
het fiscale kader voor pensioen flink versoberd. De vraag is echter of dit erg is. Door de 
toegenomen levensverwachting zijn veel mensen in staat langer te werken en is dat ook 
noodzakelijk om het collectieve welvaartsniveau op peil te houden. 

3.2 Lijfrenten
Zoals gezegd wijdde de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in 1968 weinig woorden aan 
lijfrenten. De premie was tot een bedrag van f 5.000 (niet geïndexeerd) aftrekbaar als per-
soonlijke verplichting. De enige voorwaarde was dat het om een premie of koopsom voor 
een lijfrente (de hoogte van de uitkering, het verzekerd lijf en begunstigde staat vast) of 
voor een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (noch het verzekerd lijf, noch de hoogte 
van de termijnen staat vast) ging.28 Wat betreft de toegelaten contractpartner waren er 
geen voorwaarden, zodat de lijfrente kon worden bedongen bij een eigen stichting of een 
particulier persoon. Iedereen, ongeacht de leeftijd, kwam in aanmerking voor lijfrentepre-
mieaftrek. Het maakte niet uit of men een pensioentekort had of niet. Wat Witteveen heeft 
betekend voor pensioen, is de Brede Herwaardering voor lijfrente. Het ging daarbij om de 
wijziging van het fiscale regime voor lijfrenten en spaarvormen.29

Opmerkelijk was dat de gerichte lijfrente (hoogte uitkering staat niet vast, verzekerd lijf 
en begunstigde staat wel vast) toen niet fiscaal als een lijfrente waarvoor de premies aftrek-
baar waren, kwalificeerde. Lijfrenten die werden afgesloten vóór de invoering van de Brede 
Herwaardering gaven een grotere bestedingsvrijheid. De termijnen konden toekomen aan 
een derde, bijvoorbeeld de (studerende) kinderen. Dit droeg bij aan de populariteit van 
de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, maar minder aan een oudedagsvoorziening 
van de belastingplichtige. Deze periode was zowel voor belastingplichtigen als voor ver-
zekeraars een feest. Een ouder kon de premie in mindering brengen op zijn inkomen dat 
destijds tegen een toptarief van 72% werd belast en de uitkeringen kwamen toe aan een 
of meer van zijn studerende kinderen, die niet of nauwelijks belasting betaalden. Verze-
keraars benadrukten in advertenties niet het belang van een goede pensioenvoorziening, 
maar de fiscale aftrekbaarheid van de premie. De mogelijkheid dat iemand buiten de kring 
van verzekerden geld in handen zouden krijgen, zou de mogelijkheid tot vrije vermogens-
vorming inhouden, hetgeen onverenigbaar is met het bestemmingsgebonden karakter 
van een onderhoudsvoorziening. Dit vond de wetgever uiteindelijk niet goed passen in 

28. Het enige dat vast stond was dat de begunstigde op de einddatum een of meer lijfrente moest bedingen voor 
het verzekerde kapitaal.
29. Voorontwerp Wet wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede 
verzekeraars en pensioenlichamen, Kamerstuk nr. 87/203 (Brede Herwaardering). N087/1465 Financiën Bericht 
special, jaargang 1987, nr. 14. Dit leidde tot het Wetsvoorstel Brede Herwaardering, Kamerstukken II 1989/1990, 
21 198 en de Wet van 12 december 1991 met ingangsdatum 1 januari 1992.
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de vormgeving van onderhoudsvoorzieningen.30 De Brede Herwaardering introduceerde 
daarom in 1992 de gerichte lijfrente weer als gefacilieerde lijfrente.31 Omdat er voortaan 
alleen aftrek werd verleend als het lijf waarvan de lijfrente te zijner tijd afhankelijk zou zijn 
(de premiebetaler en/of diens nabestaanden) al vaststond ten tijde van de premiebetaling, 
werd voorkomen dat gelden een andere bestemming zouden krijgen. De lijfrente was ten 
tijde van de premiebetaling al gericht op een oudedagslijfrente of nabestaandenlijfrente.

Tegelijkertijd werd met de invoering van het tranchesysteem (zie het fiscale kader hierna 
in onderdeel 4) de koppeling gemaakt met het werknemers- en beroepspensioen en de 
hoogte van de aftrekbare premie werd fijnmazig gereguleerd. Tevens was de wetgever wat 
betreft de omvang van de aftrekbare premie ruimhartig.32 Daar hoorden ook voorwaarden 
bij die dienden te voorkomen dat de gelden aan hun bestemming, een oudedagsvoorzie-
ning, door afkoop, belening of verpanding, werden onttrokken. Daarom werd de revisie-
rente (20%) geïntroduceerd ingeval van niet-reguliere afwikkeling.

Cruciaal bij de Brede Herwaardering-operatie is, dat er alleen premieaftrek werd ver-
leend indien en voor zover er sprake was van een pensioentekort. De omvang van de 
premieaftrek werd daardoor beïnvloed door de pensioenregeling waarin betrokkene deel-
nam en door de reeds opgebouwde pensioen- en lijfrentevoorziening. Vanaf dat moment 
was er niet alleen wat betreft de aftrekzijde de koppeling met pensioen, de lijfrentegelden 
moesten ook uitdrukkelijk een pensioenbestemming voor de belastingplichtige en/of zijn 
partner hebben en houden.

Met de invoering van de Wet IB 2001 maakte het tranchesysteem plaats voor de jaar- 
en de reserveringsruimte. Het inkomen dat als basis diende voor de berekening van de 
premieaftrek werd gemaximeerd op € 145.219 (2004) en er werd rekening gehouden met 

30. Voorontwerp Wet wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede 
verzekeraars en pensioenlichamen, Kamerstuk nr. 87/203 (Brede Herwaardering), MvT, p. 12.  N087/1465 Finan-
ciën Bericht special, jaargang 1987, nr. 14.
31. Op lijfrenten tegen koopsom gesloten vóór 1-1-1992 bleef het oude, soepele regime van toepassing. Voor 
lijfrente tegen premiebetaling was de datum 16-10-1990 bepalend. Het verschil tussen een tot dan toe gangbare 
kapitaalverzekering met lijfrenteclausule en de gerichte lijfrente is dat bij de eerste ten tijde van het aangaan van 
de overeenkomst noch het verzekerd lijf noch de begunstigde voor de lijfrentetermijnen vaststaat. Bij de laatste 
staat zowel het verzekerd lijf als de begunstigde van aanvang af vast. Bijvoorbeeld dat een oudedagslijfrente 
afhankelijk is van het leven van de belastingplichtige en dat hij ook de begunstigde is.
32. In het wetsvoorstel Brede Herwaardering werd het idee van het natuurlijk maximum voorgesteld. Het idee 
daarbij was dat er geen wettelijke limiet zou gelden voor het aftrekbare bedrag en dat iedere belastingplichtige 
elk jaar een natuurlijke afweging zou maken hoeveel hij opzij zou willen, moeten en kunnen zetten voor zijn 
oudedagsvoorziening. Onder andere vanwege het mogelijk weglekken van belastingclaims na emigratie en de 
onmogelijkheid om een hekwerk om Nederland te plaatsen heeft dit idee het niet gehaald. Met het tranchesys-
teem zoals dat in 1992 in de wet kwam beoogde de wetgever het natuurlijk maximum in te vullen. Kamerstukken 
II 1990/1991, 21 198, nr. 10, p. 8-9.
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een AOW-franchise.
De toetsvrije aftrek zoals die vanaf 1992 gold keerde aanvankelijk terug in de Wet IB 

2001, toen basisruimte (2002 € 1069) genoemd. Met ingang van 2003 is deze weer afge-
schaft.33 In de aanloop naar de totstandkoming van de Wet IB 2001 werd het idee van een 
oudedagsparaplu geopperd. Dit komt erop neer dat ter bepaling van de hoogte van de 
fiscale aftrek alle oudedagsvoorzieningen (pensioen, lijfrenteverzekeringen, oudedagsre-
serve) behalve de eigen spaarvoorziening, in onderlinge samenhang worden bezien bij de 
beoordeling of er sprake is van een adequate oudedagsvoorziening. De oudedagsparaplu 
heeft uiteindelijk de eindstreep niet gehaald. 

In 2007 werd het monopolie op het aanbieden van lijfrenteproducten van levensver-
zekeraars afgeschaft. In de nota ‘Belastingen in de 21e eeuw: een verkenning’34 werd dit 
idee al geopperd maar leidde toen niet tot een wetswijziging. De staatssecretaris zegde 
wel toe nader onderzoek ernaar te doen. Met ingang van 2007 werd - naar aanleiding van 
het initiatiefwetsvoorstel Depla-De Vries - het geblokkeerd bank sparen in de Wet IB 2001 
als mogelijkheid opgenomen.35

De uitkeringszijde geeft begin jaren negentig van de vorige eeuw het volgende beeld: 
van geheel vrij wat betreft begunstigde en uitkeringsduur, via een beperkte kring van be-
gunstigden naar regulering van de uitkeringsduur. Tot de Brede Herwaardering moest de 
lijfrente aan het eerdergenoemde 1%-criterium voldoen en was men geheel vrij in de keuze 
van het verzekerd lijf en begunstigde in de uitkeringsperiode. Met ingang van 1992 werd 
de voorwaarde gesteld dat het moest gaan om een oudedagslijfrente, nabestaandenlijfren-
te, een overbruggingslijfrente36 of een tijdelijke oudedagslijfrente. Ondanks deze wettelijke 
voorwaarden was het lijfrenteregime op dat moment flexibeler dan het pensioenregime. 
Op de einddatum kon men kiezen tussen alle toegestane lijfrentevormen en combinaties 
ervan. 

Met de Brede Herwaardering is een flinke stap gezet om het lijfrenteregime meer op 
één lijn te brengen met het pensioenregime. In 2015 werd in het lijfrenteregime, net als 
bij pensioen, de leeftijd van 65 vervangen door de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook werd het 
maximumpremie-inkomen voor lijfrenten gelijkgetrokken met het maximale pensioenge-

33. De ongetoetste aftrek deed volgens de MvT afbreuk aan de doelstelling om uitsluitend in situaties waarin 
van een daadwerkelijk pensioentekort de basisaftrek toe te staan. De basisruimte zou door hogere-inkomens-
groepen gebruikt worden om een aftrekpost te creëren. Kamerstukken II 2002/2003, 28 607, nr. 2 (Belastingplan 
2003, deel 1). 
34. Kamerstukken II, 1997/1998. 25 810, nr. 2.
35. Als gevolg van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Depla en De Vries. Kamerstukken II 2005/2006, 30 432. 
Zie ook H.P.M. Van Bijnen, ‘Lijfrentesparen versus lijfrenteverzekering’. WFR 2006/1355 en G.J.B. Dietvorst, 
‘Geblokkeerd banksparen: evolutie of revolutie?’, WFR 2006/243.
36. Met ingang van 1 januari 2006 is de premieaftrek voor een overbruggingslijfrente afgeschaft. Art. 10a.1 Wet 
IB 2001 bevat overgangsrecht voor bestaande aanspraken.
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vend salaris voor de omkeerregel. 

4. Overeenkomsten en verschillen pensioen en lijfrenten
Pensioen en lijfrenten zijn niet gelijk. Er zijn zowel verschillen als overeenkomsten. Het be-
langrijkste dat pensioen en lijfrente met elkaar gemeen hebben is dat de wetgever uitgaven 
ervoor niet tot het belastbare inkomen rekent en dat de afgezonderde middelen te zijner 
tijd voor een levenslange uitkering aangewend moeten worden. Met andere woorden: het 
doel is hetzelfde. Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor:

De flexibiliteit in de uitkeringsfase 
De sancties bij niet-reguliere afwikkeling, 
De aftopping  
De toegelaten uitvoerders en
De inbouw van de AOW

Er zijn echter ook verschillen:
In opbouwpercentage en inhaalmogelijkheden van pensioentekorten (reserve-
ringsruimte versus inkoopmogelijkheden pensioen), 
De hoogte van de toe te passe AOW-franchise (bij parttimer in loondienst kleiner 
dan bij een parttime winstgenieter) 
Het onbeperkt kunnen voortzetten van de opbouw bij demotie versus een lagere 
winst of winstaandeel
De toegelaten uitvoerders
AOW-overbrugging mogelijk bij pensioen, overbruggingslijfrente niet meer mo-
gelijk.

Dit alles maakt het fiscale kader complex, onoverzichtelijk en voor burgers erg verwarrend. 
Immers in het spraakgebruik is lijfrente ook pensioen. Het ligt dan ook meer voor de hand 
dat pensioen en lijfrente hetzelfde fiscale kader krijgen.37

5. Knelpunten
Als gevolg van de hiervoor beschreven versoberingen en de gewijzigde arbeidsmarkt (meer 
flexibele arbeidscontracten, meer zzp-ers, meer tijdelijke banen) en meer echtscheidingen 
bouwen veel deelnemers minder pensioen op dan tot grofweg 10 jaar geleden gebruikelijk 
was. Bovendien blijkt financiële planning voor de langere termijn niet de favoriete bezig-
heid van Nederlanders te zijn. Een kwart van de toekomstige gepensioneerden bouwt naar 
verwachting te weinig pensioen op om aan de bestedingsbehoefte te voldoen. Dat wil niet 

37. Hiermee is niet gezegd dat lijfrente onder de Pensioenwet gebracht moet worden.
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zeggen dat men niet rond kan komen.38 Als men bedenkt dat de woonlasten na pensione-
ring veelal afnemen omdat de hypotheek op de eigen woning geheel of gedeeltelijk is af-
gelost, is het nog maar de vraag of de pensioensituatie voor toekomstig gepensioneerden 
zorgwekkend is. Voor huurders ligt dit wellicht anders.

De knelpunten of beter gezegd het ongemak zit meer in het verschil in regelgeving 
voor pensioen en lijfrenten wat betreft de opbouw- en aanwendingsmogelijkheden. In de 
gewijzigde arbeidsmarkt zal het meer dan voorheen voorkomen dat iemand zowel met 
pensioen als met lijfrente te maken krijgt. Dit is voor burgers verwarrend.

6. De toekomst van de toekomstvoorziening
De laatste decennia is het fiscale kader voor pensioen en voor lijfrenten niet alleen verso-
berd maar ook deels rechtvaardiger geworden door uitwassen uit het systeem te halen. 
Denk aan het lijfrentefeest van de jaren ’70 van de vorige eeuw toen het aftrekpostdenken 
domineerde. De backservice (bij eindloonregelingen) en het levensjarenbeginsel stonden 
garant voor een royaal pensioen, waar ook collega’s met minder pensioenuitzicht via de 
‘solidariteit’ binnen het pensioenfonds fors aan mee betaalden. Het levensjarenbeginsel 
kennen we niet meer in pensioenregelingen en de backservice is door de fiscale mitige-
ringsregels beperkt.39 Nu is het van belang op te passen dat de versobering niet doorslaat 
waardoor de huidige werkende generatie een zorgwekkend pensioen opbouwt.

De richting waar het fiscale kader voor pensioen en lijfrenten naar toe gaat is in onze ogen 
helder. De fiscale kaders zijn de afgelopen decennia meer en meer naar elkaar toe gegroeid 
en zijn in feite gezwaluwstaart. Steeds meer mensen zullen in de veranderde arbeidsmarkt 
met de verschillende regels in aanraking komen. Voor burgers is dit verwarrend en com-
plex. 

Zonder dat het is opgemerkt, is de eerdergenoemde oudedagsparaplu in zekere zin al ge-
realiseerd. De hoogte van de fiscale aftrek voor lijfrenten is afhankelijk van de pensioenop-
bouw in de tweede pijler terwijl het relevante inkomen in de derde pijler gelijk is aan dat 
in de tweede pijler. De richting die daarmee is ingezet leidt naar een arbeidsvormneutraal 
pensioenkader (ANP).40 Het idee daarbij is dat het fiscale kader, zowel in de opbouw- als 
in de uitkeringsfase voor iedereen gelijk is ongeacht de wijze waarop men aan het arbeids-

38. Zie antwoord van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van het lid Ulenbelt 
(SP) naar aanleiding van het bericht dat de financiën van toekomstig gepensioneerde zorgwekkend zijn (Kamer-
vraag documentnr. 2016Z13753).
39. Art. 10b, lid 1, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.
40. Arbeidsvormneutraal pensioenkader https://www.maastrichtuniversity.nl/sites/default/files/presentatiesbij-
dragen/Rapport_Arbeidsvormneutraal_pensioenkader_een_logische_vervolgstap.pdf
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proces deelneemt. Dus of men nu werknemer, directeur-grootaandeelhouder, ondernemer 
of zzp-er is; de fiscale regels zijn voor iedereen en voor pensioen en lijfrente gelijk. 

Hoe het fiscale pensioenkader er over 50 jaar uitziet, kan natuurlijk niemand voorspellen. 
Het is omgeven met onzekerheid, maatschappelijke ontwikkelingen en politieke keuzes. 
Maar ook hier geldt: in het verleden ligt de toekomst.41 In de jaren ‘90 van de vorige eeuw 
was het bijna ondenkbaar dat bij de bepaling van de hoogte van aftrek van premies voor 
lijfrenten rekening gehouden werd met het opgebouwd pensioen (factor A). Dat systeem 
van ‘communicerende vaten’ werkt technisch gezien al decennia naar tevredenheid.42 Een 
vraag is of het voor burgers makkelijker en begrijpelijker kan worden gemaakt. Ongetwij-
feld kan (een betere koppeling van) IT daarbij helpen, al heeft de Belastingdienst als uit-
voerder in dit opzicht geen goed ‘trackrecord’.

Een eenvoudig en eenduidig fiscaal pensioenkader met een belangrijke rol voor de 
moderne communicatiemiddelen heeft naar onze mening de toekomst.43 Bijvoorbeeld het 
pensioenregister als breder online ‘pensioenplatform’ biedt mogelijkheden.

Het is, zo denken wij, van belang dat iedereen die aan het arbeidsproces deelneemt onder 
dezelfde voorwaarden en met eenzelfde fiscale begeleiding een adequate oudedagsvoor-
ziening op kan bouwen. Een Arbeidsvormneutraal Pensioenkader (ANP)44 sluit beter aan 
bij een arbeidsmarkt waarin iemand niet meer zijn hele leven bij dezelfde werkgever in 
dienst is en bovendien vaker dan voorheen in een ander juridisch jasje – of meerdere jas-
jes - aan het arbeidsproces deelneemt (flexwerker, zzp-er, ondernemer, DGA). 

Een belangrijke vraag is in hoeverre in dat nieuwe kader ruimte moet zijn voor de om-
keerregel. Vanuit fiscaal perspectief is de omkeerregel, zeker in relatie tot verplichte en 
niet-afkoopbare pensioenopbouw, de meest voor de hand liggende inbedding in het in-
komensbegrip.45 Het heffingsmoment sluit aan bij de inkomensbeleving van burgers en 

41. Staats (t.a.p., p. 306) komt in zijn proefschrift tot de conclusie dat geen enkel systeem perfect is en geeft 
guidelines voor een geïntegreerd driepijlermodel compleet met een tracking systeem en afkoopmogelijkheden.
42. Naar deze methode van ‘communicerende vaten’ werd in 2010 in het Groenboek pensioen van de Europese 
Commissie ‘naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels’ (Brussel, 7.7.2010, COM(2010)365) 
expliciet verwezen als voorbeeld. Zie G.J.B. Dietvorst ‘Proposal for a pension model with a compensating layer’, 
EC Tax Review. 2007, 3, p. 142-145.
43. Er wordt wel gezegd dat Nederland pensioenbewusteloos is en dat velen met Kerstmis liever bij hun schoon-
moeder gaan eten dan dat ze naar hun pensioen kijken.
44. Zie uitgebreider Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger 
(Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap no. 242), Deventer: Kluwer 2011.
45. Zie voor een uiteenzetting B. Starink, G.J.B. Dietvorst en M.R. Visser, De fiscaliteit en pensioen: naar een nieuw 
fiscaal pensioenkader?, Occasional-02/2016 Netspar Industry Series, p.16.
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het eerste moment waarop het uitgestelde inkomen beschikbaar kan worden gemaakt en 
verteerbaar is. Bij een vlaktaks - met fiscalisering van de AOW  is het echter vanuit de be-
lastingopbrengst in box 1 bezien om het even of de omkeerregel in stand blijft.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak in het voorjaar van 2018 
van ‘een premiekader dat gemaakt moet worden als vervanger van het Witteveenkader’.46 
Bij de inrichting van een dergelijk premiekader komen allerlei vragen op, bijvoorbeeld over 
het gewenste ambitieniveau en de maximale aftrekbare premie. 

De opbouw van een oudedagsvoorziening kan op verschillende manieren gereguleerd 
worden. Tot nu toe is de jaarlijkse opbouw (en dus de premie) afgeleid van het jaarinko-
men. Een benadering waarbij men een life-time allowance krijgt van bijvoorbeeld maxi-
maal € 1.000.000 is de moeite waard om verder te onderzoeken. Flexibiliteit bij de inleg 
vergroot de mogelijkheid om te sturen naar een doel.47

Het is nu een uitgelezen moment om bij dit nieuwe premiekader te kijken naar de sa-
menhang tussen de 2e en 3e pijler en deze waar mogelijk beter op elkaar af te stemmen. 
Eerder is al eens geopperd om te kijken in hoeverre de belastingdienst hier een faciliteren-
de dan wel stimulerende rol kan spelen, bijvoorbeeld via de aangifte inkomstenbelasting.48 
Daarbij wordt in de vooringevulde aangifte jaarlijks aangegeven hoeveel ruimte er nog is 
voor pensioenopbouw/lijfrentepremieaftrek. Het zou een gemiste kans zijn, om nieuwe 
technologische mogelijkheden op dit gebied niet mee te nemen in een denkrichting voor 
de toekomst.49

Als pensioen en lijfrenten eenzelfde fiscaal kader krijgen wordt pensioen weer een         
beetje gewoon, maar of het voor iedereen echt leuk wordt is de vraag. Voor ons in ieder 
geval wel!

46. Binnen dit fiscale kader kan mogelijk ook compensatie voor een transitiepad van het huidige stelsel naar het 
nieuwe stelsel worden geregeld. Algemeen overleg pensioenonderwerpen 20 juni 2018 (www.tweedekamer.nl/
kamerstukken/verslagen/detail?id=2018D35869&did=2018D35869). 
47.  Voor meer informatie over de life time allowance zie ook J.L. Warren ‘Lessen vanuit het VK: van DB naar DC 
en ‘pension freedoms’, PensioenMagazine 2018, nr. 8/9.
48. Arbeidsvormneutraal pensioenkader (p. 29/30), https://www.maastrichtuniversity.nl/sites/default/files/pre-
sentatiesbijdragen/Rapport_Arbeidsvormneutraal_pensioenkader_een_logische_vervolgstap.pdf.
49. In het Verenigd Koninkrijk houdt de minister van pensioen, Guy Opperman, de IT-mogelijkheden nadrukkelijk 
open: “Because once your tax return is done on a digital basis, in a total revolutionary way, your ability to do 
nudges and sidecar versions of savings through a tax return will massively go through the roof. But that is for the 
future” (https://www.ftadviser.com/article/63684/print-view).
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Deel 4
50 jaar medewerkers

en samenwerking



Esmée de Neijs MSc

50 jaar medewerkers bij het
Fiscaal Instituut Tilburg

“Mede als gevolg van het interfacultaire karakter van 
het Instituut wordt het Instituut binnen de organi-
satorische opzet van de Katholieke Hogeschool niet 
als een afzonderlijke entiteit gezien, met eigen per-
soneelsleden en een eigen budget. De personen, ver-
bonden aan het Instituut, behoren ofwel tot de juri-
dische faculteit ofwel tot de economische faculteit.”1

Zoals bovenstaand citaat uit het jaarverslag van de Katholieke Hogeschool beschrijft, was 
het FIT in beginsel geen op zichzelf staande organisatie. Nu, vijftig jaar later, is het FIT 
uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande instituten van Tilburg University met 
een divers team van medewerkers. Waar in 1968 de eerste stappen werden gezet tot het 
ontwikkelen van een autonoom instituut, beschikt het huidige FIT over een volledig eigen 
budget en functioneert het als een onafhankelijke entitieit

Hetzelfde jaarverslag leert ons dat het FIT in 1973 beschikt over de volgende medewer-
kers en management:2

Bestuur
Prof. J.E.A.M. van Dijck (voorzitter)  Prof. Dr. Th.A. Stevers
Prof. Mr. Ch.P.A. Geppaart (secretaris)  Prof. Dr. C.M. Storm

Directie:
Prof. Dr. Th.A. Stevers (directeur)  Mr. A. Overbosch (adjunct-directeur)

1. Zie het verslag over het ‘Fiscaal Instituut’ over de jaren 1969-1971 opgenomen in: Katholieke Hogeschool Til-
burg, ‘Jaarboek’ ’72-’73, Tilburg: Katholieke Hogeschool Tilburg 1974, blz. 117. 
2. Zie het verslag over het ‘Fiscaal Instituut’ over de jaren 1969-1971 opgenomen in: Katholieke Hogeschool Til-
burg, ‘Jaarboek’ ’72-’73, Tilburg: Katholieke Hogeschool Tilburg 1974, blz. 117 en 118.
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Personeel:
Drs. W.J. van Braband    Prof. Dr. D. Brüll
Mr. J.J.J.H. Daniëls    L. Dolmans (student-assistent)
Drs. E.N. Kertzman    Drs. C.N.I.M. Walenkamp

Secretariaat: 
Mej. M.J.A. Waalwijk

Het jaarverslag uit 1973 beschrijft niet alleen de eerste gezette stappen en doelen, maar 
gaat ook meermaals in op het ‘tekort’ aan medewerkers, hetgeen de onderzoek en on-
derwijs mogelijkheden soms parten speelt.3 In dat opzicht is er naar vijftig jaar weinig 
veranderd: het FIT barst van de ambitie en de bijhorende expansiedrift kan nauwelijks 
worden bijgebeent door het groeiende aantal medewerkers, fellow researchers, PhD kan-
didaten, assistent professoren, onderwijscoordinatoren en student-assistenten. Hierdoor 
is het FIT na vijftig jaar door gegroeid - en zeker nog niet uitgegroeid! - naar een insituut 
met ruim 70 medewerkers. 

Deze groei is zichtbaar in de lijst van de huidige medewerkers:4 

Staff
Mr. E. Alink (Bert)    E.G. Bakker LL.M (Esther)
Prof. dr. A.H. Bomer (Albert)   Mr. G.C. van der Burgt (Bart)
Mr. S. Chaghouani LL.M (Sabrine)  Mr. dr. S.B. Cornielje (Simon)
Dr. C. De Pietro (Carla)   Mr. dr. S.M.H. Dusarduijn RB (Sonja)
Dr. F.J. Elsweier (Frank)   Prof. dr. P.H.J. Essers (Peter)
Dr. R. García Antón (Ricardo)   Prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau (Hans)
Drs. J.J.H. Gortzak (Jan-Jaap)   Prof. mr. N.C.G. Gubbels (Nicole)
Mr. P.L.H. Heeren LL.M (Philippe)  Mr. drs. R. Hein (Ronald)
Dr. A.W. Hofman (Arthur)   Mr. dr. M.J. Hoogeveen (Mascha)
Prof. mr. dr. M.B.A. van Hout (Diana)  Mr. M.J. van Hulten (Mart)
Prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren (Eric)  Mr. dr. M.L.M. van Kempen (Thil)
Prof. dr. H.W.M. van Kesteren (Herman) Drs. R.A.H.J. Kousen MRE (Ronald)
J.G.J. Klijs MSc (Jorrit)    Dr. A.E. Kramer (Astrid)
Dr. A.M. Lejour (Arjan)   K.F.H. van Lierop LL.M MSc (Kevin)
W.J.M. Mutsaers RA (Willem)   Prof. dr. G.J. van Norden (Gert-Jan)
Mr. A.M.E. Nuyens (Anneke)   Dr. C. Öner (Cihat)
Drs. P.J.J.M. Peeters (Hans-Peter)  Dr. C.A.T. Peters (Cees)

3. Zie het verslag over het ‘Fiscaal Instituut’ over de jaren 1969-1971 opgenomen in: Katholieke Hogeschool Til-
burg, ‘Jaarboek’ ’72-’73, Tilburg: Katholieke Hogeschool Tilburg 1974, p. 117 e.v.
4. https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/fit/medewerkers/, geraad-
pleegd op 11-11-2018. 
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L.S. Rijff LL.M (Lisanne)   Dr. M. Da Rin (Marco)
Prof. mr. dr. R. Russo (Ronald)   O.J.L.E. Smeets LL.M (Oscar)
Prof. dr. mr. D.S. Smit LL.M (Daniël)  Mr. dr. G.M.C.M. Staats (Gerard)
Mr. dr. B. Starink (Bastiaan)   Prof. dr. A.J.A. Stevens (Ton)
Prof. dr. S.A. Stevens (Stan)   Mr. E. Thomas (Edwin)
Mr. R.G.A. Tusveld (Ruud)   Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken (Inge)
Mr. drs. M.R.Visser (Michael)   Dr. E.W.M.T. Westerhout (Ed)
B. Willemsen LL.M (Barry)   Dr. D. Xu (Diheng)
Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-de    R.R. Zablowskaja LL.M (Ruslana) 
Weerdesteijn-Lhoëst (Sabine)

Emeriti
Prof. mr. D.B. Bijl (Daan)   Prof. dr. G.J.B. Dietvorst (Gerry)
Prof. dr. J.A.G. van der Geld (Jan)  Prof. dr. R.H. Happé (Richard)
Prof. mr. D. Juch (Dick)   Prof. dr. A.C. Rijkers (Arie)

(Gast-) Onderzoekers
Mr. F.H. van der Kamp CFP (Frits)  M.H.M. van Oers (Marc)
Mr. dr. A.K.J.M. van Steenbergen (Albert) Mr. dr. M.R.T. Pauwels (Melvin)

PhD-kandidaten
Mr. J. Adeler (Jeroen)    M.M.F.J. van Bakel MSc (Maiko)
Mr. H.P.M. van Bijnen (Helga)   P.J.S. Brok MSc (Peter)
Drs. E.D.M. Gerrits RA (Eveline)  A. Jallai LL.M (Ave-Geidi)
R.V. Jaimes Bonilla MSc   K.R.C.M. Jonas MSc LL.M (Kristy)
Mr. M.D. Keyzer (Micha)   J.J.J. Kox MSc (Joyce)
G. Massenz MSc (Gabriella)   Y. Pankov LL.M (John)
M.A.H. Reimert MSc (Maaike)   Mr. R. Taha (Rebwar)
K. Tsilimigka LL.M (Konstantina)  Mr. T.H.J. Verhagen (Han)
J.L. Warren MSc (Jessica)   S.J.H. Wijnen MSc LL.M (Sandra)

Management-assistenten en Coördinatie European Tax College
F.M.W. Van Diemen-Poort (Femke)  E.E. Schupp (Eva)

Secretariaat
A.E. Feldhoffer (Andrea)   C.M. Toebosch (Caroline)

Studentassistenten 2018-2019
M.A.A. Beerens (Mark) BSc   J. Kanters (Jelle)
J.W. Kok (Jin Wen) BSc    E.D.E. de Neijs (Esmée) MSc
V. van Rijen (Verena)    W.J.F. Verbeet (Walter)

50 jaar medewerkers Fiscaal Instituut Tilburg
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Lijst van sponsoren en 
samenwerkingsverbanden

Sponsoren congres 50-jarig bestaan Fiscaal Instituut Tilburg:

ABAB Accountants en Adviseurs 

Baker Tilly

De Belastingdienst

De Nederlands Orde van Belastingadviseurs (NOB)

EY

HVK Stevens

Loyens & Loeff

Meijburg & Co

PwC Belastingadviseurs N.V.

Quantera Global

Register Belastingadviseurs

STP Tax Lawyers

WVDB Adviseurs Accountants

en

De Tiende Penning

T.F.V. “De Smeetskring”

We danken alle sponsoren hartelijk voor hun bijdrage!
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Samenwerkingsverbanden: 

BDO Tax Fund

Sponsor: BDO Belastingadviseurs

Hoofdonderzoeker FIT: Gerard Staats

Competence Centre for Pension Research (CCP)

Sponsor: PwC

Hoofdonderzoeker FIT: Bastiaan Starink

European and US Universities Cooperating on Taxes (EUCOTAX)

Sponsor: EY

Hoofdonderzoekers FIT: Peter Essers en Eric Kemmeren

EY Fund Corporate Taxation and Corporate Finance

Sponsor: EY

Hoofdonderzoeker FIT: Daniel Smit

Fonds Tax Assurance

Sponsor: Deloitte

Hoofdonderzoeker FIT: Ronald Russo

Fonds Indirecte Belastingen

Sponsoren: PwC, EY, Meijburg & Co, Deloitte, de Belastingdienst, Baker & McKenzie, 

Loyens & Loeff

Hoofdonderzoekers FIT: Herman van Kesteren en Gert-Jan van Norden

Tilburg Institute for Family Business (TiFB)

Sponsor: PwC

Hoofdonderzoekers FIT: Inge van Vijfeijken en Mascha Hoogeveen
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                                                                                             Vijf-  tig      ja  -  ren    be-staat     ons Fis  - caal    In-     sti  -    tuut             En   daar 

Kun       je     Be-  las -  ting-recht  stu- de  -  ren                Knap-pe    kop - pen    hier    op     ons    Fis -  caal  In – sti - tuut              Denk aan 

Gep-paart en Smeets en Pro – fes   -    sor    Jan   van    Dijck                                 Vee- pee  - bee          en   bee-tee - wee        kun   je   hier 

Le   -   he   ren         Als    je     slim     bent   dan kun je      hier     ook     pro- mo      ve-he-ren!          Vijft-tig    ja – ren     be-staat    ons Fis- 

                      caal  In-sti  -   tuut                   Een      con   -  gres  en   een      lied    en een    feest       Dat    hoort  er        bij.                              Fis      - ca  

                list,       ja     dat     is   e hecht een   heel      mo-ooi  be - roep      waar   je     echt    heel     erg   slim      voor     moet      we – zen  Sa  -men 

 

 

 met    de   stu –den -   te-hehen     veel    o- o-nder   zoek       Ve  -  le   scrip   -   ties      die   moe      ten   we        le  -  zen             Ook  Suc- 

Fiscaal Instituut 50 jaar lied
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                 ces  -    sie    -recht   kan     ons     be    -    ko     -      ren.           En       E  -   thiek    vin  -  den  wij      daar - bij     ho  -   ren               Vijf  -  tig 

                       ja     -            ren               be  -staat                  ons                Fis    -      caal       In    -   sti    -    tuut                                          Een           con- 

                   gres  en  een   lied    en    een    feest,     dat   hoort  er       bij.            Ons    Fis – caal     In  -sti  -     tuuuuuuuuut    dat  mag   nim-mer ver-

                  gaan,          Ons   Fis  -  caal     In  -   sti  -  tuuuuuut    blijft  nog heel lang be –staan!  Blijft nog heel lang bestaan…….. 

253


