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Belastingbeleid zonder grenzen

DR. J.A. VIJLBRIEF1

1 Inleiding

Bij een jubileumnummer van het WFR past een beschou-
wend artikel. Ook in een weekblad is het zinnig om van 
enige afstand tot de actualiteiten te kijken naar hoe het 
staat met het belastingstelsel en welke ontwikke lingen 
de toekomst ons naar verwachting brengt. Het is een eer 
voor mij om met dit artikel bij het 150-jarig jubileum van 
het WFR in de voetsporen te treden van mijn ambtsvoor-
gangers Grapperhaus2 en Vermeend.3 

Mijns inziens zullen twee hoofdthema’s de komende ja-
ren de ’fiscale beleidsagenda’ bepalen. Allereerst zijn dat 
de gevolgen van internationalisering voor fiscaal beleid. 
Nederland is onderdeel van een wereld die meer dan ooit 
onderling verbonden is. Dit leidt ertoe dat we op steeds 
meer onderdelen het fiscale beleid in internationaal ver-
band zullen willen vaststellen. Het tweede thema betreft 
de uitvoerbaarheid en daarmee ook de geloofwaardigheid 
van ons belastingstelsel. Goed uitvoerbaar beleid dat 
ook aansluit bij het ‘doenvermogen’ van belastingplich-
tigen is een belangrijke voorwaarde voor een goede be-
lastingmoraal. 

Als achtergrond voor de hoofdthema’s van dit artikel, 
internationalisering en uitvoerbaarheid, geef ik aller-
eerst aan welke doelen het belastingstelsel in mijn ogen 
dient. Die doelen zijn grotendeels tijdloos, zie ook het 
artikel van Grapperhaus. De doelen:
 –   Opbrengst genereren. Dit is het hoofddoel. Belasting-
opbrengst is nodig om collectieve voorzieningen te 
kunnen betalen. Hier hoort een aantal grondbegin-
selen bij zoals het draagkrachtbeginsel en het profijt-
beginsel.

 –   Herverdelen van inkomen. Het belastingstelsel wordt 
ingezet als instrument voor inkomensbeleid. 

 –   Het beïnvloeden van gedrag. Dit uit zich in het beprij-
zen van gedrag met negatieve externe effecten en het 
stimuleren van gedrag met positieve externe effecten. 

Of deze doelen effectief bereikt kunnen worden, hangt 
steeds sterker samen met de twee hoofdthema’s in dit 
artikel. Ten eerste betreft dit de constatering dat voor 
effectief belastingbeleid steeds vaker het internationale 
schaalniveau moet worden opgezocht. Ten tweede gaat 
het erom dat belastingbeleid op een goede manier in  
de praktijk gebracht moet kunnen worden door uitvoe-
ringsorganisaties en belastingplichtigen.

2 Het optimale schaalniveau voor  
belastingen is steeds vaker internationaal

Het heffen van belastingen is in Nederland op dit moment 
vooral een zaak van de nationale overheid. Dat is niet al-
tijd zo geweest. In de middeleeuwen waren het de steden 
die bij de stadswaag accijns hieven over goederen als 
graan, vlees en zout en op bier, wijn en brandstof.4 De op-
komst van het nationale belastingstelsel ging gelijk op 
met de opkomst van de natiestaat. Pas in 1806 kwam er 
een nationaal belastingstelsel met een nationale belas-
tingdienst. De samenstelling van het belastingstelsel is 
sindsdien wel fors gewijzigd. Accijnzen en andere indirecte 
belastingen waren 150 jaar geleden de voornaamste vorm 
van belasting. De industrialisatie en de daardoor toegeno-
men welvaartsverschillen leidden in 1893 tot de invoering 
van een vermogensbelasting en in 1914 voor het eerst van 
een inkomstenbelasting. Op dit moment bestaan de belas-
tingopbrengsten grotendeels uit inkomensheffingen.5 Nu is 
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en (voor ongeveer de helft) de zorgverzekering (€ 46,6 mil-
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het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) een goed
voorbeeld is. Bij een aanpak op EU-niveau zijn er dan
bij voorkeur weer maatregelen om een waterbedeffect 
naar de rest van de wereld te voorkomen. Een voorbeeld
daarvan is het carbon border adjustment mechanism.7

Dit mechanisme zorgt ervoor dat over ingevoerde goede-
ren een CO2-prijs wordt betaald die qua hoogte verge-
lijkbaar is met de heffing op in de Europese Unie (EU)
geproduceerde goederen. Met zo’n maatregel loont het 
niet langer om productie te verplaatsen naar landen 
buiten de EU. Als over de goederen in eigen land al een
CO2-prijs is betaald, wordt dit in mindering gebracht. Zo 
worden andere (samenwerkingsverbanden van) landen 
ertoe aangezet eveneens een ambitieus klimaatbeleid te 
voeren en ontstaat een gelijk speelveld. Een dergelijke 
heffing is alleen mogelijk met grenzen waar controles
kunnen worden uitgevoerd op goederenstromen. Voor de
EU geldt dat alleen bij de Europese buitengrenzen; op 
de Europese interne markt zijn er voor goederen geen
grenzen tussen de lidstaten en zou een vergelijkbare 
nationale CO2-prijs aan de grens tussen EU-landen on-
derling dus niet mogelijk zijn.

Internationale aanpak belastingontwijking en 
concurrentie
Een ander voorbeeld van een grensoverschrijdende uit-
daging is de aanpak van belastingontwijking. Belasting-
ontwijking ontstaat vaak in grensoverschrijdende situa-
ties wanneer bedrijven of particulieren gebruikmaken
van het feit dat grondslagen in belastingstelsels niet 
geharmoniseerd zijn. Doordat kapitaal de afgelopen de-
cennia mobieler is geworden,8 is het voor een bedrijf 
eenvoudiger geworden om te verhuizen naar een ander
land. Nederland heeft als land met een open economie 
daarom lange tijd beleidsmatig geprobeerd een aantrek-
kelijk vestigings- en investeringsklimaat te creëren. De
aantrekkelijkheid van ons vestigingsklimaat hangt sa-
men met vele factoren, zoals het opleidingsniveau van 
de beroepsbevolking, rechtsstelsel en fysieke factoren 
zoals ligging en infrastructuur. Ook de vormgeving van
de fiscaliteit is relevant. Nederland heeft lang gepro-
beerd met fiscale gunstige voorwaarden bedrijven aan
te trekken. Echter, dit kabinet wil zich richten op be-
drijven met reële economische activiteit in Nederland. 
Het is niet wenselijk dat bedrijven zich hier louter op
papier vestigen puur om belastingvoordelen, mede om-

dit niet de plaats voor een historische verhandeling, maar 
het is goed te constateren dat het primaat en invulling 
van het belastingstelsel altijd heeft meebewogen met
maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Naar 
verwachting leidt een trend als internationalisering ertoe 
dat het zwaartepunt van belastingbeleid ook mee ver-
schuift naar de internationale schaal. Het is effectiever om 
bij grensoverschrijdende uitdagingen belastingbeleid op 
internationaal niveau vorm te geven.

Internationale aanpak van internationale problemen 
zoals de klimaatcrisis
Sommige problemen vereisen een internationale aanpak 
omdat ze zich eenvoudigweg niet aan landgrenzen hou-
den. Dat betekent overigens niet altijd dat fiscale maat-
regelen noodzakelijk zijn. Vaak is normering effectiever.
Een voorbeeld: in de afgelopen jaren zijn de auto’s in 
de Europese Unie aanzienlijk schoner geworden door de 
normstelling die we gezamenlijk in Brussel hebben afge-
sproken. Op dit moment ligt er een voorstel van de Eu-
ropese Commissie om op termijn de verkoop van auto’s
met een verbrandingsmotor te verbieden. Dit heeft een 
veel groter effect op de uitstoot van auto’s dan wanneer 
alleen een fiscaal instrument was toegepast. Maar waar 
normering niet goed mogelijk is, is beprijzing via belas-
tingen een effectieve optie om mondiale maatschappe-
lijke uitdagingen te adresseren. De aanpak van de kli-
maatcrisis is het meest sprekende voorbeeld. Nationaal 
vormgegeven heffingen zijn bij mondiale problemen een 
veel minder geschikt instrument, omdat ze kunnen lei-
den tot verplaatsing van activiteiten en daarmee een
verschuiving van het probleem. Een Nederlandse heffing 
kan ertoe leiden dat een vervuilende fabriek in Nederka -
land sluit. Omdat de vraag naar de goederen die de 
fabriek produceerde, blijft bestaan, zal over de grens 

en vergelijkbare heffing niet bestaat – een 
jke fabriek worden opgezet of uitgebreid. Per 

saldo is er dan geen milieuwinst en soms zelfs milieusaldo -
verlies als er in het andere land minder scherpe milieuverl -
normen zijn. Er is sprake van een negatief waterbedno -
effecte

e zou een mondiale heffing of een mondiaal
voor emissiehandel het meest effectief zijn. 

ndiale heffing lijkt in de praktijk echter voor-
t realistisch. Dan komt al snel beprijzing op 

Europees niveau in beeld. Daarom zet Nederland zich 
in voor Europese heffingen waaronder een CO

2-heffing 
en een vliegbelasting, alsmede voor harmonisatie van 
bestaande fiscale regelingen met een impact op het
klimaat, zoals de herziening van de Richtlijn energie-
belastingen.6 Naast belastingen zijn er ook andere in-
strumenten om beprijzing mogelijk te maken, waarvan 

6 Kamerstukken II 2020/21, 22112, 3187, Fiche: Herziening 

Richtlijn energiebelastingen.

7  7 Voorstel van 14 juli 2021 voor een Verordening van het Euro-

pees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mecha-

nisme voor koolstofcorrectie aan de grens, COM (2021) 564; 

de Nederlandse kabinetsreactie is opgenomen in; Kamerstuk-

ken II 2020/21, 22112, 3197, Fiche: Verordening Carbon 

Border Adjustment Mechanism.

8 Joeri Gorter & Ashok K. Parikh, How Mobile is Capital Within  

the European Union?, CPB onderzoeksmemorandum 172, 

2000.
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dat hiermee vaak belastingontwijking gepaard gaat. Dit 
komt ook de belastingmoraal niet ten goede. Daarom 
heeft Nederland de afgelopen jaren een groot aantal 
wetsvoorstellen doorgevoerd om belastingontwijking te-
gen te gaan.9,10 Dat Nederland zich inspant voor verdere 
internationale samenwerking wordt ook internationaal 
opgemerkt.11 Inmiddels pakt Nederland een voortrek-
kersrol om te komen tot verdere internationale afspra-
ken. Dat doen we bij voorkeur in een zo groot mogelijk 
internationaal verband, omdat dit de meest effectieve 
manier is om belastingontwijking effectief aan te pak-
ken. Ook de komende jaren zal dit leiden tot nieuwe be-
lastingwetgeving. 

Belangrijk in dit kader zijn de ontwikkelingen binnen 
het Inclusive Framework (IF) van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In 
2021 is er met een groep van meer dan 130 landen een 
akkoord gesloten over de belastinggrondslagen (pijler 1) 
en een wereldwijd minimumniveau aan winstbelasting 
(15%) voor bedrijven (pijler 2). Met dit akkoord wordt 
de belastingdruk eerlijker over bedrijven en de verschil-
lende landen verdeeld. De in de belastingheffing te be-
trekken winst zal meer worden toegerekend aan het 
land waar de economische activiteiten plaatsvinden en 
waar die winst dus daadwerkelijk wordt gerealiseerd.12 
Tegelijkertijd wordt er met het minimumtarief een bo-
dem – ondergrens – geplaatst om uitholling te voorko-
men. Deze afspraken hebben niet alleen als doel om be-
lastingontwijking tegen te gaan. Het doel is ook om in 
een wereld met steeds meer mobiele productiefactoren 
een gelijk speelveld te realiseren; denk ook aan ontwik-
kelingen zoals digitale dienstverlening. Om in Neder-
land digitale diensten aan te kunnen bieden kan een 
start-up in bijvoorbeeld Finland worden opgericht. Door 
de internationale afspraken wordt het land van waaruit 
een bedrijf de (digitale) diensten (formeel) levert min-
der bepalend voor waar de belasting betaald wordt. De 

belasting zal worden geheven in het land waar de dien-
sten worden geleverd. Het wordt voor landen minder in-
teressant om via bijzonderheden in de belastinggrond-
slag een fiscaal klimaat te creëren om bedrijven aan te 
trekken. De grondslagen worden immers transparanter. 
Qua tarief kunnen landen zich nog wel onderscheiden 
zolang dit niet onder het minimumniveau van 15% uit-
komt.13 

Binnen de Europese Unie ligt het voor de hand de be-
lastinggrondslagen binnen de winstbelasting verder  
te harmoniseren. Bedrijven kunnen dan binnen de EU 
effectiever opereren zonder nodeloze verschillen in be-
lastingstelsels. Dat maakt het voor internationaal ope-
rerende bedrijven nog aantrekkelijker om zich in de  
EU te vestigen, wat bijdraagt aan de kracht van het 
economisch blok Europa.14 Gegeven de krachtmetingen 
in de wereldeconomie is dat een wenselijke ontwikke-
ling. Binnen de Europese Unie zal Nederland een aan-
trekkelijke vestigingslocatie (kunnen) blijven met een 
goed opgeleide beroepsbevolking, voorspelbare wet- en 
regelgeving, een gunstige geografische ligging en goede 
(digitale) infrastructuur.15 Dit betekent wel dat we hier 
blijvend aandacht voor moeten houden.

Internationale harmonisatie vanwege verdieping  
interne markt
De interne markt van de EU is sowieso een belangrijke 
stimulans tot samenwerking op het gebied van belastin-
gen. Allereerst uiteraard voor goederenstromen. Sinds 
de oprichting van de Douane-unie in 1968 passen alle 
lidstaten dezelfde invoerheffingen toe voor goederen 
uit de rest van de wereld en is er binnen de Unie vrij 
verkeer van goederen zonder heffingen aan de grenzen 
tussen lidstaten. Ook de werking van de btw werd al 
snel aanzienlijk geharmoniseerd. Grapperhaus refereerde 
daar al aan. De Wet op de omzetbelasting 1968 was de 
implementatie van de Eerste en de Tweede Btw-richtlijn. 
De werking van de btw is geharmoniseerd, met name 
voor de grondslagen.16 De hoogte van de tarieven is aan 
de lidstaten zelf. Lidstaten kunnen dus zelf de hoogte 
van de tarieven bepalen; in de grensstreken zien we al 
snel waar dat toe leidt: boodschappen doen over de 
grens. In zekere zin beperkt die ‘elasticiteit’ in de prak-
tijk toch nog de ruimte om bijvoorbeeld veel hogere  
tarieven dan buurlanden te hanteren. Een realiteit waar 
ironisch genoeg met name eurosceptische denkers op 

9  Zie bijvoorbeeld Kamerstukken 35305: Wet bronbelasting 

2021; Kamerstukken 35779: Wet invoering conditionele bron-

belasting op dividenden; Kamerstukken 35931: Wet imple-

mentatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn 

antibelastingontwijking; Kamerstukken 35568: Wet beperking 

liquidatie- en stakingsverliesregeling; Kamerstukken 35933: 

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbegin-

sel.

10  Ministerie van Financiën, Factsheet maatregelen tegen belas-

tingontwijking en belastingontduiking, 2021.

11  Kingdom of the Netherlands: 2021 Article IV Consultation, 

Country Report No. 2021/243, IMF.

12  In oktober 2021 is binnen het IF een akkoord bereikt over de 

herziening van het internationale belastingsysteem dat in-

middels door 137 landen wordt onderschreven, voor een uit-

gebreide toelichting kan worden verwezen naar Kamerstuk-

ken II 2021/22, 25087, 284.

13  Het minimumtarief gaat gelden voor bedrijven met een  

omzet vanaf € 750 miljoen. 

14  M. Camps, ‘Nieuwjaarsartikel: Onze economie vraagt om meer 

Europese ambitie’, ESB 2020, 105(4781), 6-9.

15  Dialogic, Het Nederlandse investeringsklimaat, 2020.

16  Ook de werkwijze van het in mindering brengen van btw op 

inkoop en het verleggen van btw bij export naar zakelijke 

afnemers in de EU is geharmoniseerd.
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heffingen op particuliere vermogens wordt internatio-
naal intensief samengewerkt, met name door geauto-
matiseerde informatie-uitwisseling. Publicaties zoals de
Pandora Papers laten zien dat er nog veel werk te ver-
zetten is om belastingontwijking bij particulieren tegen 
te gaan. Uiteindelijk is het tegengaan van belastingcon-
structies om belasting te ontwijken – of zelfs te ontdui-
ken – alleen op te lossen door hier in internationaal
verband verregaande afspraken over te maken.

Bij de productiefactor arbeid is nog geen sprake van 
harmonisatie op het gebied van belastingen. Dat is tot 
nu toe logisch geweest omdat arbeid traditioneel minder 
mobiel is dan kapitaal. De meeste mensen wonen en
werken in het land van geboorte. Het vertrekoverschot 
van mensen met een Nederlandse achtergrond lag over 
de afgelopen vijftien jaar gemiddeld rond de 7000, min-
der dan 0,05% van de bevolking.21 De verschillende be-
lastingstelsels kunnen wel tot complicaties leiden voor
mensen die vlakbij de grens wonen en net over de grens
werken (grensarbeiders). Dergelijke onvolkomenheden
proberen we via bilaterale belastingverdragen zo veel 
mogelijk op te lossen. Het is echter de vraag hoe de mo-
biliteit van de productiefactor arbeid zich in de komen-
de jaren zal ontwikkelen. De sterke toename van het 
werken op afstand in sommige sectoren – gestimuleerd
door de coronapandemie en mogelijk gemaakt door de
digitalisering – kan ook dit terrein alsnog aanleiding
geven tot veel meer internationale of EU-afspraken. 
Voor een nu nog beperkt maar wel snelgroeiend aantal
werkzaamheden maakt het namelijk niet meer uit of de 
werkende fysiek in Nederland aan de slag is of bijvoor-
beeld in Portugal zijn werkzaamheden verricht.22 Dan
zou het voor de te betalen belasting niet te veel uit
moeten maken waar iemand werkt. Op termijn kan dit
net als bij de winstbelasting aanleiding geven voor af-
spraken tussen landen over een eerlijke verdeling van
de belastinginkomsten.

Het optimale schaalniveau
Zoals eerder gesteld: het hoofddoel van belastingen is 
het genereren van opbrengsten zodat collectieve voor-
zieningen kunnen worden gefinancierd. En omdat de 
overheid een belangrijk deel van de publieke voorzie-
ningen op lokaal niveau levert, is het ook logisch om te 
kijken wanneer belastingheffing op lokaal niveau het 
meest effectief is. De afgelopen twintig jaar is een groot 

wijzen. Overigens is er ook bij (nationale) accijnzen 
sprake van dergelijke beperkingen, gelet op de grens-
effecten. Internationale afspraken over accijnstarieven
zijn mijns inziens dan ook goed voorstelbaar; denk ook 
aan de voorstellen die Nederland zelf heeft gedaan voor 
de vliegbelasting. Vóór de harmonisering van de btw 
hadden de lidstaten ieder hun eigen stelsel, zoals in 
Nederland het cascadestelsel,17 of hieven ze geen verge-
lijkbare belasting. Overigens zien we ook nu bij de btw
dat het nodig blijft om in te spelen op economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Een voorbeeld daar-
van is de opkomst van verkoop van goederen via inter-
net en het verlenen van digitale diensten. Omwille van 
een gelijk speelveld zijn met name de btw-regels voor
levering van goederen en diensten aan particulieren in 
andere EU-lidstaten recent aangepast.18

Zoals hierboven beschreven, volgt vanuit de gezamen-
lijke aanpak van belastingontwijking een vrijwel van-
zelfsprekende (geleidelijke) harmonisering van de 
winstbelasting.19 Nederland heeft de afgelopen jaren 
maatregelen genomen, zoals de conditionele bronhef-
fing op rente- en royaltybetalingen aan gelieerde enti-
teiten in aangewezen laagbelastende jurisdicties en in
misbruiksituaties.20 Per 1 januari 2024 treedt een verge-
lijkbare bronheffing voor dividenden in werking. Deze 
maatregelen zouden zich goed kunnen lenen voor een 
Europees vervolg. In feite is het mechanisme vergelijk-
baar met het carbon border adjustment mechanism. Door
de bronheffing loont het niet om (relatief gemakkelijk
te verplaatsen) rente- en royaltystromen te verleggen 
naar andere laagbelastende landen. Als over deze in-
komsten in andere landen wel voldoende belasting ko
wordt geheven, is geen bronheffing verschuldigd. Zo 
worden andere landen ertoe aangezet een minimumbe-

veau te hanteren en blijft het gelijke speelveld 
ende mate gewaarborgd. Behalve bij bedrijven 

wordt de factor kapitaal ook belast bij particulieren. word
Ook voor de uitvoering van de – nu puur nationale –Ook

cascadestelsel werd in iedere schakel van het produc-

ces belasting geheven over de omzet, zonder aftrek 

n eerdere schakels afgedragen belasting. Hierdoor cu-

rt de belasting. Een voorbeeld: De boer betaalt over het 

De molenaar over het gemaalde graan, dus in feite

over het graan en het malen. De bakker over het graan, het 

malen en het bakken. 

18 Kamerstukken 35527: Wetsvoorstel ‘Implementatie EU btw 

e-commerce’.

19 Interessant daarbij is dat de dividendbelasting in deze be-

schouwingen niet betrokken is geweest. Dat komt natuurlijk 

omdat de belasting uiteindelijk drukt op de dividendontvan-

gers en niet op de dividendverstrekkers. Maar terugkijkend 

zou een harmonisatie hier wellicht ook heilzaam zijn ge-

weest.

20 Kamerstukken 35305: Wet bronbelasting 2021. 

21 Bron CBS, bewerking Ministerie van Financiën. 

22  Ter illustratie van de internationalisering van de arbeids-

markt: één van de snelstgroeiende Nederlandse bedrijven –

volgens de FD Gazellen- is een bedrijf dat zich specialiseert 

in het regelen van fiscale en juridische zaken voor buiten-

landse werknemers. Bron: Jan Fred van Wijnen, ‘Van € 30 

mln naar € 100 mln in één jaar’, Het Financieele Dagblad 

7 december 2021.
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aantal taken en verantwoordelijkheden gedecentraliseerd 
van het Rijk naar de gemeenten. Tegenover dit steeds 
groter en belangrijker wordende pakket aan taken en 
opgaven staat een in verhouding klein belastinggebied. 
De belasting wordt vooral nationaal opgehaald. Neder-
landse gemeenten zijn financieel sterk afhankelijk van 
het Rijk. Gemeenten halen ongeveer 1/6 deel van hun 
inkomsten uit gemeentelijke belastingen, vooral uit de 
onroerendezaakbelasting (OZB). Andere gemeentelijke 
belastingen zijn bijvoorbeeld toeristenbelasting, par-
keerbelasting en hondenbelasting. Doordat er sprake is 
van een beperkt belastinggebied is de financiële autono-
mie van gemeenten beperkt. Uit de Atlas van de lokale 
lasten van het COELO23 blijkt dat in 2021 van elke euro 
die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastin-
gen en sociale premies betalen 3,7% rechtstreeks naar 
de gemeenten gaat, samen met de andere medeoverhe-
den provincies en waterschappen telt dat op tot 5,2%. 
De Rijksoverheid is goed voor 94,8%.24 Dit terwijl het 
aandeel dat lokale overheden innemen binnen het totaal 
aan overheidsuitgaven ruim 30% bedraagt (€ 104 miljard 
in 2019, waarvan € 74 miljard uit landelijke bijdrage).25 
Dit lijkt onevenwichtig en in vergelijking met andere 
landen valt Nederland hiermee uit de toon.26

Voor de democratische legitimiteit is het goed als mensen 
de kosten en baten van voorzieningen tegen elkaar af 
kunnen wegen door er zelf ook aan mee te betalen. In 
het stemhokje kunnen ze dan bewust kiezen welk voor-
zieningenniveau en bijbehorend belastingniveau zij voor 
hun gemeente wenselijk achten. Op lokaal niveau is hier 
ruimte voor verbetering. Inwoners ervaren de gemeente-
lijke voorzieningen zelf (groenvoorziening, bibliotheken, 
schoolgebouwen enzovoorts) maar betalen het leeuwen-
deel van hun belastingen nu aan de Rijksoverheid. In  
feite stemmen ze daardoor nu bij landelijke verkiezingen 
– vermoedelijk zonder dat ze zich dat realiseren – ook 
over het lokale voorzieningenniveau. Daarnaast kan de 
leefbaarheid in de gemeente toenemen als het fiscale in-
strumentarium goed is toegespitst op de actuele maat-
schappelijke, lokale opgaven. Problemen zoals drukte, 
vervuiling en overlast kunnen zo beter worden geregu-
leerd.27 Denk bijvoorbeeld aan parkeeroverlast. Een der-
gelijk probleem wordt nu vaak gericht en effectief met 

een lokale heffing aangepakt – namelijk in de steden en 
buurten waar het speelt. Bij een hervorming van het ge-
meentelijk belastinggebied28 kan een zekere mate van 
solidariteit tussen (inwoners van) gemeenten geborgd 
blijven om de verhouding tussen voorzieningenniveau  
en belastingniveau in alle gemeenten binnen redelijke 
marges te houden. Ook is de afgelopen jaren de toleran-
tie voor grote verschillen in beleid of belastingdruk tus-
sen gemeenten in Nederland politiek gezien vaak niet 
erg groot geweest. Tegelijkertijd beschouwen we op aller-
lei andere terreinen de grote verschillen tussen gemeen-
ten als volstrekt logisch en aanvaardbaar. Op de Wadden-
eilanden is veel meer rust en natuur dan in Amsterdam. 
En in Amsterdam is een veel breder cultuuraanbod dan in 
Oost-Groningen. En in Oost-Groningen zijn voor hetzelf-
de geld weer veel grotere huizen met grotere tuinen te 
koop dan in het westen. 

Een vergelijkbare constatering van een ongelijke verde-
ling tussen belastinginkomsten en uitgaven geldt voor 
de financiering van de EU. Inwoners van de EU betalen 
geen rechtstreekse belastingen aan de EU; geldstromen 
lopen grotendeels via de lidstaten. Nationaal droegen 
we in 2020 grofweg € 9 miljard af aan de Europese be-
groting.29 Dit bedrag bestaat in Nederland voor 36% uit 
zogenoemde traditionele eigen middelen, wat de op-
brengsten zijn van de douanerechten die worden be-
taald bij invoer van goederen van buiten de EU.30 De 
rest van de afdracht – een kleine € 6 miljard – komt uit 
de algemene middelen van de Rijksbegroting. Naast de 
douanerechten, halen we dus eerst nationaal een kleine 
€ 6 miljard op om deze vervolgens af te dragen aan de 
Europese Unie ten behoeve van de Europese uitgaven 
aan bijvoorbeeld innovatie of grensbeheer (Frontex). In 
totaal bedragen de middelen die via de lidstaten worden 
opgehaald 92% van de gehele begroting van de EU. Ge-
corrigeerd voor de douanerechten is dat 82%. De EU- 
begroting is vanuit Nederlands perspectief overigens  
relatief beperkt. Voor de gehele Unie gaat het in 2020 
om ongeveer € 173 miljard, iets meer dan de helft van 
de nationale Nederlandse begroting. Gelet op deze ver-
houdingen zou een groter aandeel van de eigen inkom-
sten van de EU geen financiële aardverschuiving (voor 
Nederland) betekenen. Het zou wel de overdracht van 
nationaal opgebrachte middelen naar de EU verminderen 
en passen bij het toegenomen belang van een stevige 
Europese aanpak van veel grensoverschrijdende maat-
schappelijke vraagstukken.

23  Coelo, Atlas voor de lokale lasten 2021.

24  Coelo, Atlas voor de lokale lasten 2021, p. 17.

25  Marten Jan van Rijn (CBS), Nederlandse lokale overheid: Veel 

centrale financiering, veel decentrale uitgaven, 2020. Tot de 

lokale overheden wordt door het CBS ook gerekend ruim der-

tig miljard voor de bekostiging van onderwijsinstellingen  

(exclusief universiteiten).

26  Institutional and Financial Relations across Levels of Govern-

ment, OECD Fiscal Ferderalism Studies (2012).

27  Bouwstenen voor een beter belastingstelsel: Herziening  

gemeentelijk belastinggebied, 1 mei 2020.

28  Kamerstukken II 2015/16, 32140, 28.

29  Afdracht in 2020, zie Kamerstukken II 2021/22, 35925 V, 2, 

p. 41. Bedrag na aftrek van de vergoeding voor douanehef-

fing en invordering.

30  Voor de EU als geheel vormen de douanerechten 11% van de 

totale inkomsten. Het verschil wordt verklaard door de geo-

grafische ligging van en faciliteiten in Nederland.
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gingen34 en de Bouwstenen voor een beter belasting-
stelsel35 wordt getoetst in hoeverre (belasting)beleid 
nog aansluit bij de maatschappelijke context. Al deze
initiatieven dragen eraan bij dat belastingbeleid zich 
aanpast aan maatschappelijke ontwikkelingen om daar-
mee effectief te blijven.

Nauwe interactie fiscaal beleid en 
uitvoeringsorganisaties
Goed beleid vergt dus een nauwe samenwerking tussen 
beleid en uitvoering. Voor fiscale wetgeving is de Belas-
tingdienst de belangrijkste uitvoerder en de Douane 
wanneer het gaat om btw, accijnzen en invoerrechten 
als goederen in Nederland de EU binnenkomen. Om ef-
fectief te opereren, zoeken we vaak slimme combinaties 
van uitvoerders. Zo is de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) de hoofdaannemer voor de WBSO (Wet 
Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk): RVO verricht 
de inhoudelijke beoordeling van de afdrachtverminde-
ring en bijbehorende administratie; de Belastingdienst 
is alleen verantwoordelijk voor het verwerken van de
uitkomsten in de loonheffing. Bij de CO2-heffing voor de
industrie is gekozen voor een verdergaand model. De 
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) voert deze uit. We 
zullen de komende jaren keer op keer moeten afwegen 
welke (combinatie) van organisaties het beste geëqui-
peerd is om het beleid uit te voeren. Het takenpakket 
van de Belastingdienst is in de afgelopen decennia 
mijns inziens te breed geworden; de Belastingdienst 
voert meer dan 1100 taken uit, waarvan een kwart niet 
fiscaal is. Om de Belastingdienst slagvaardig te laten 
zijn, zou het streven moeten zijn dat er bij de Belas-
tingdienst per saldo taken afgaan. Dat kan door bepaal-
de taken te beëindigen of door taken over te dragen 
aan andere uitvoeringsorganisaties.

Het behoeft geen betoog dat de uitvoeringsorganisaties 
de komende jaren voor grote uitdagingen staan. De Be-
lastingdienst is daarop bepaald geen uitzondering. Een 
verbetering van de dienstverlening en vernieuwing van 
ICT vragen ook in de toekomst om een grote inspan-
ning. De Belastingdienst heeft al vroeg geïnvesteerd in 
automatisering. “Men mag het tempo waarin de auto-
matisering thans voortgaat als hoog aanmerken”, merk-
te Grapperhaus in het artikel uit 1971 al op. De ver-
gaande digitaliseringsslag die de Belastingdienst heeft 
gemaakt, heeft als gevolg gehad dat de jaarlijkse belas-
tingaangifte voor veel mensen eenvoudig is geworden: 
de aangifte inkomstenbelasting wordt grotendeels door 

3 Uitvoerbaarheid en doenvermogen

Het tweede hoofdthema van dit artikel betreft de voor-
waarde voor belastingbeleid om in de praktijk succesvol 
te kunnen zijn: beleid moet uitvoerbaar zijn voor uit-
voeringsorganisaties en aansluiten bij het doenvermo-
gen van belastingplichtigen. In discussies wordt hier 
soms ten onrechte een tegenstelling gesuggereerd: be-
leid versus uitvoering, of uitvoering versus de burger.
Mijns inziens zijn hier geen tegengestelde belangen.
Belastingbeleid is pas succesvol als dit goed uitvoerbaar 
is voor uitvoeringsorganisaties, aansluit bij hoe belas-
tingplichtigen handelen en meebeweegt met een veran-
derende maatschappelijke context. Het kan elkaar ver-
sterken. Als belastingplichtigen het begrijpen, is ook de 
kans op uitvoerbaarheid groter. Het vergt dat beleid in 
intensieve samenwerking met de uitvoering wordt ge-
maakt en waar nodig aangepast op basis van signalen 
uit de uitvoering. Dit is een continu proces dat van be-
lang is bij de totstandkoming van nieuw beleid en dus 
ook bij staand beleid. Bij de totstandkoming van nieuw 
beleid is ook interactie met (toekomstige) belastingbe-
talers nodig. Daarom is het belangrijk dat nieuw beleid 
en wetgeving vooraf openbaar wordt geconsulteerd. 
Door middel van gesprekken met stakeholders en inter-
mediairs kan nog beter rekening worden gehouden met 
wat werkt en wat niet zal werken. Door bijvoorbeeld in
panels samen met belastingplichtigen de processen te 
doordenken, kan de dienstverlening worden verbeterd. 
Sinds dit jaar is een doenvermogenscan onderdeel van 
veel nieuwe wetgeving.

Met evaluaties wordt teruggekeken naar de effectiviteitMe
en doelmatigheid van fiscale regelingen: wordt het be-
oogde doel behaald, is de regeling begrijpelijk voor de 

gplichtige en goed uitvoerbaar? Ook wordt af-
of het belastingstelsel echt het meest aange-

wezen middel is voor het betreffende beleidsdoel in weze
plaats van een alternatief aan de uitgavenkant van deplaa
begroting. Nieuwe instrumenten zoals de Stand van de be
uitvoeringu 31 en de invoeringstoets32 bieden aanvullende

om signalen vanuit de uitvoering en de samenoom -
 verwerken in beleid. Er is meer dan ooit aan-
or hardheden in beleid en uitvoering, zodat dit 
an in het verleden leidt tot aanpassing van be-
evant voor de burger is ook de toegenomen

aandacht voor praktische rechtsbescherming.33 En in
rapporten zoals de Brede maatschappelijke heroverwe-

31 Kabinetsreactie rapport ‘Ongekend onrecht’, Kamerstukken II  

2020/21, 33510, 4.

32 Overheidsbrede Werkagenda voor de publieke dienstverlening,

Kamerstukken II 2020/21, 29362, 295.

33 Kamerbrief over rapport Commissie praktische rechtsbescher -

ming, Kamerstukken II 2020/21, 31066, 820.

34 Rapporten Brede maatschappelijke heroverwegingen, Kamer  -

stukken II 2019/20, 32359, 4.

35 Rapporten ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’,   

Kamerstukken II 2019/20, 32140, 71.
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de Belastingdienst vooraf ingevuld en kan in veel geval-
len binnen een paar minuten worden afgerond. Maar 
aan de achterkant werkt de Belastingdienst vaak met 
verouderde systemen. De uitdagingen waar de Belasting-
dienst voor staat zijn niet van vandaag op morgen op-
gelost. Beleid en uitvoering staan samen aan de lat om 
deze verbeteringen te realiseren en zo de modernisering 
van de ICT tot stand te brengen en de dienstverlening 
te versterken. De afgelopen jaren zijn gelukkig al grote 
stappen gezet in de samenwerking tussen beleid en uit-
voering,36 waarbij het denken vanuit burgers, bedrijven 
en intermediairs voorop staat. 

Belastingwetgeving en de relatie met  
de belastingplichtige
Belastingwetgeving moet aansluiten op het doenvermo-
gen37 van belastingplichtigen; het moet doenlijk zijn. 
Zelfs wanneer burgers weten en begrijpen wat hen te 
doen staat, lukt dit niet altijd. Het doenvermogen vergt 
in actie komen en volhouden als het tegenzit. Niet ie-
dereen heeft van nature evenveel doenvermogen. Daar-
naast kan je doenvermogen tijdelijk minder zijn als je 
bijvoorbeeld in scheiding ligt of geldproblemen hebt. 
Het belastingstelsel vraagt acties van belastingplichti-
gen. Miljoenen burgers en bedrijven moeten jaarlijks, 
per kwartaal of maandelijks aangifte doen en daarbij de 
posten aanvinken die op hun situatie van toepassing 
zijn en de juiste bedragen invullen. Dit betreft ook be-
lastingplichtigen waar we misschien niet zo snel aan 
denken: achter de miljoenen containers in de Rotter-
damse haven zit een veelheid aan bedrijven die hun 
producten moeten aangeven. Heel vaak gaat dat goed. 
Voor particulieren helpt de vooraf ingevulde aangifte 
(VIA) hier in belangrijke mate bij. Ook uit gedragson-
derzoek blijkt dat deze aanpak de naleving van belas-
tingplichten ten goede kan komen.38 Toch ontstaat er in 
de praktijk soms onbedoeld onderscheid tussen belas-
tingplichtigen. Met name bij onderdelen van de aangifte 
waar zelf actie voor nodig is.  Bij sommige aftrekposten 
is sprake van (hoog) niet-gebruik. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de giftenaftrek. Ook van de middelingsrege-
ling wordt niet veel gebruikgemaakt. Voor de schatkist 

is dat geen probleem. Toch denk ik dat we niet-gebruik 
ongewenst moeten vinden omdat beleid zo niet bedoeld 
is en omdat het leidt tot ongelijkheid in de uitkomsten 
tussen gebruikers en niet-gebruikers. Juist bij mensen 
die bepaalde (fiscale) voorzieningen het meeste nodig 
hebben, kan financiële stress het doenvermogen onder-
mijnen, en daarmee niet-gebruik in de hand werken.39 
Bij regelingen met een hoog niet-gebruik dringt de 
vraag zich op of het beleidsdoel niet op een andere ma-
nier kan worden bereikt en of deze nog bestaansrecht 
hebben.

Van ondernemers wordt meer gevraagd dan van particu-
lieren bij het doen van hun aangifte. Hiervoor roepen 
ze vaak de hulp in van een boekhouder of een fiscalist. 
Ondernemers willen vooral ondernemen, en daarom is 
het goed dat als zij te maken hebben met fiscaal com-
plexe situaties, zij een professional kunnen inschake-
len. Tegelijkertijd kan dit ook onbedoelde effecten  
hebben. Als het inschakelen van een professional nood-
zakelijk is voor het benutten van alle fiscale voordelen, 
kan ongelijkheid ontstaan in de uitkomsten. Onderne-
mers die geen tijd en geld steken in ingewikkelde con-
structies of het aanvragen van fiscale voordelen betalen 
dan meer belasting dan degenen die dit wel doen. Bo-
vendien kan het voor professionals een verdienmodel 
worden om advies te geven dat neigt naar onbedoeld 
gebruik. Ondernemers kunnen goede redenen hebben 
om meerdere bv’s op te richten, bijvoorbeeld om risico’s 
te spreiden en activiteiten te scheiden. Maar als een 
extra bv alleen om fiscale redenen wordt opgericht, bij-
voorbeeld om het hoge tarief in de vennootschapsbe-
lasting te vermijden, dan is dat maatschappelijk niet 
wenselijk.

Het recht om belasting te mogen betalen
Het betalen van belasting is veel meer dan een plicht 
voor de homo economicus waar een boete op staat als je 
het niet doet. Het is ook een sociale verantwoordelijk-
heid, het besef en misschien zelfs de wens om naar 
draagkracht bij te dragen aan de uitgaven die we met 
z’n allen belangrijk vinden. Mensen die belasting beta-
len, dragen direct bij aan goed onderwijs, goede sociale 
voorzieningen en een goed wegennet. Dat is een voor-
recht, of het is ten minste een voorrecht om in een land 
te wonen waar de belastingen worden ingezet voor deze 
belangrijke zaken. Op basis hiervan zou het dus logi-
scher zijn om te spreken van ‘gerechtigden tot het beta-
len van belasting’ in plaats van over ‘belastingplichtigen’. 
Zichtbaar profijt van overheidsbeleid kan dit gevoel ver-
sterken. Inzichten uit de gedragswetenschappen bieden 
inspiratie hoe we mensen kunnen ondersteunen bij het 

36  Waaronder het invoeren van de driehoek eigenaar, opdracht-

gever en opdrachtnemer zoals deze Rijksbreed op meerdere 

plaatsen voorkomt. Bron: Auditdienst Rijk (2017), Imple-

mentatie aanbevelingen Commissie Onderzoek Belasting-

dienst.

37  M. Bovens, A.G. Keizer & W. Tiemeijer, Weten is nog geen 

doen: een realistisch perspectief op redzaamheid, WRR Rap-

porten aan de Regering, 2017 (97).

38  Wilco W. van Dijk, Sjoerd Goslinga, Bart W. Terwel & Eric van 

Dijk, ‘How choice architecture can promote and undermine 

tax compliance: Testing the effects of prepopulated tax re-

turns and accuracy confirmation’, Journal of Behavioral and 

Experimental Economics, Volume 87, 2020.

39  Matthew Ridley, Gautam Rao, Frank Schilbach & Vikram  

Patel, ‘Poverty, depression, and anxiety: Causal evidence and 

mechanisms’, Science, Volume 370, 2020.
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onderzochte regelingen doeltreffend en doelmatig
zijn.43 Ondanks dit gebrek aan positieve resultaten blij-
ven deze –doorgaans complicerende – uitzonderingen 
op de reguliere belastingheffing vaak bestaan. De poli-
tieke en maatschappelijk krachten voor het behoud van 
een bepaalde vrijstelling (bijvoorbeeld voor een speci-
fieke sector) zijn in de praktijk vaak sterker dan de 
krachten voor een eenvoudig/neutraal stelsel (en dus
tegen een specifieke vrijstelling). Dat komt onder ande-
re doordat het belang van het afschaffen voor de grote 
groep die geen recht heeft op het specifieke voordeel 
per belastingplichtige veel kleiner is dan het belang van 
het behoud van het voordeel voor leden van de specifie-
ke groep. De specifieke groep is dan een gepassioneerde
minderheid die zich ook politiek roert. Daarnaast speelt
een rol dat fiscale voordelen waar je zelf geen recht op
hebt, vaak niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Fiscalisten
weten dat de arbeid van werknemers zwaarder wordt
belast dan de arbeid van IB-ondernemers en directeur-
grootaandeelhouders, maar veel werknemers zullen zich
dat niet realiseren. Voorstellen om deze verschillen
recht te trekken, lopen dan ook het risico te stuiten op 
verzet van een gepassioneerde minderheid.

De politiek heeft een belangrijke rol in het bereiken 
van vereenvoudiging en op te komen voor de soms
“stille” meerderheid, maar de ervaringen in de afgelo-
pen jaren laten zien dat die vereenvoudiging lastig te 
bereiken is. Het is aantrekkelijker om nieuw beleid te
introduceren, dan om oud beleid af te schaffen. Wel-
licht zou een vorm van zelfbinding zoals bij de begro-
tingsregels een oplossing kunnen zijn. Een simpele
vuistregel om te voorkomen dat het belastingstelsel nog
ingewikkelder wordt, is om af te spreken dat voor iede-
re nieuwe fiscale regeling een bestaande regeling moet 
worden afgeschaft.

4 Afsluitend

Belasting heffen is eigenlijk van alle tijden. Dat geldt 
bijna ook voor het Weekblad Fiscaal Recht, dat al 150 jaar
bestaat. Daarmee bestaat deze Donald Duck voor fisca-
listen aanzienlijk langer dan zijn populaire tegenhan-
ger. Daar feliciteer ik de redactie, andere betrokkenen 
en de lezers van harte mee. Het Weekblad Fiscaal Recht
speelt een belangrijke rol bij de vorming van fiscaal be-
leid met zowel wetenschappelijke als praktische bijdra-
gen. Bij dit jubileum spreek ik voor al deze bijdragen
graag mijn grote waardering uit.

op een correcte manier invullen van de belastingaangif-
te en het tijdig betalen van de belastingen.40

Begrip van en begrip voor de belastingwet kunnen de 
bereidheid om belasting te betalen vergroten. De wens 
om te kunnen begrijpen hoe het werkt, is een logische 
en gerechtvaardigde. Voor de toekomst zal vaker gelden
dat niet de techniek beperkend is voor de complexiteit
van het stelsel, maar de mens. Er is een nieuw even-
wicht nodig tussen wat in de modellen en in de uitvoe-
ring mogelijk is, en de behoefte van de belastingplichti-
ge aan begrijpelijke belastingwetten. 

Het gaat daarbij niet alleen om begrip van maar ook om
begrip voor de belastingwet. Dat is bijvoorbeeld te zienr
in de discussie rond box 3. Box 3 is in de basis bijzon-
der eenvoudig. Toch leidt het tot veel onbegrip, doordat 
het veronderstelde (fictieve) rendement onvoldoende
aansluit bij het werkelijk behaalde rendement. Ongelijke
gevallen worden in box 3 omwille van de eenvoud gelijk 
behandeld en dat sluit niet aan bij het rechtvaardig-
heidsgevoel. Ook het gevoel dat de allerrijksten hun 
vermogen bijvoorbeeld naar box 2 kunnen overbrengen 
en hun belastingheffing min of meer naar believen kun-
nen uitstellen, draagt daar niet aan bij. Uit gedragson-
derzoek is bekend dat als mensen het stelsel rechtvaar-
dig vinden, zij in het algemeen beter hun belasting 
betalen.41

De wens om te komen tot een stelsel op basis van wer-
kelijk rendement in box 3 is een voorbeeld waarbij be-
grijpelijkheid prevaleert boven eenvoud.42

Eenvoud, neutraliteit en democratische legitimiteit 
De burger heeft behalve de rol van belastingbetaler bij 

ngen ook de rol van belastingbepaler. Toch leidt
vanzelf tot een optimale uitkomst voor de bur-

ger. Er is een grote wens om het belastingstelsel zo eenger. -
voudig mogelijk te houden. Maar in de praktijk blijktvou
vereenvoudiging een stug proces. Als voorbeeld kan ve
worden gekeken naar de evaluaties van fiscale regelinw -

de 39 evaluaties – soms van meerdere regelin-
lijkertijd – die de afgelopen tien jaar zijn ver-
ren er slechts acht met als conclusie dat de 

40 Michael Hallsworth, John A. List, Robert D. Metcalfe, Ivo 

Vlaev, The behavioralist as tax collector: Using natural field 

experiments to enhance tax compliance, Journal of Public 

Economics, Volume 148, 2017.

41 P. Verboon & S. Goslinga, ‘The role of fairness in tax  

compliance’, Netherlands Journal of Psychology, 2009 65(4), 

p. 136-145.

42 Kamerstukken II 2020/21, 35572, 92. Onderzoek naar de 

praktische uitvoerbaarheid van een heffiff ng in box 3 op basis

van een werkelijk rendement. 43 Bron: Ministerie van Financiën. 
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Een gevoel van tijdloosheid dringt zich bij mij op als ik 
het artikel van Grapperhaus herlees. 44 Zo refereert ook 
hij aan de doelen van het belastingstelsel. Hij sprak de 
verwachting uit dat steeds meer nevendoelen hun intre-
de zouden doen in het belastingrecht. Bezwaren heeft 
hij daar niet tegen “indien althans de afweging van de 
daarbij in het geding zijnde factoren tot de conclusie 
leidt dat de belastingheffing in het concrete geval als 
het meest zinvolle instrument kan worden aangemerkt”. 
De oproep om dit scherp af te wegen, is – vijftig jaar 
later – nog immer actueel. Dat geldt ook voor het  

door Vermeend aangesneden thema van instrumentali-
sering.45

Belastingheffing is dus zo oud als de spreekwoordelijke 
weg naar Rome. Tegelijkertijd is de belastingheffing 
voortdurend in ontwikkeling. In dit artikel heb ik twee 
belangrijke thema’s uitgelicht, die naar mijn verwach-
ting de komende tijd die ontwikkeling zullen (moeten) 
bepalen. Het eerste thema betreft de steeds verdere in-
ternationalisering van het fiscale beleid. Het tweede 
thema is de randvoorwaarde dat uitvoeringsorganisaties 
het beleid kunnen uitvoeren en dat het aansluit bij hoe 
belastingplichtigen handelen. Alleen dan kan fiscaal be-
leid in de praktijk succesvol zijn.

44  F.H.M. Grapperhaus (1971), Vooruitblik op het belasting-

recht. Tributen aan het recht, bundel samengesteld ter gele-

genheid van het honderdjarig bestaan van het Weekblad voor 

Fiscaal Recht, 1971 (p. 3-19).

45  W.A.F.G. Vermeend, ‘Instrumentalisering van het belasting-

recht’, WFR 1996/209.


