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Rede, uitgesproken door Prof.mr. R.H. Happé

Belastingrecht en de 
geest van de wet
 Een pleidooi voor een beginsel-benadering in 
  de wetgeving



Prof.mr. R.H. (Richard) Happé is hoogleraar belastingrecht bij de 
Tilburg Law School van Tilburg University. Hij is verbonden aan het Fiscaal 
Instituut Tilburg. Hij studeerde zowel fiscaal recht als wijsbegeerte. Zijn 
aandachtsgebieden zijn met name het formele belastingrecht en de methodo-
logie van het belastingrecht. Naast publicaties op deze gebieden, publiceert hij 
regelmatig over de ethiek van het belastingrecht en over rechtsstatelijke vraag-
stukken in het belastingrecht. Zijn proefschrift ‘Drie beginselen van fiscale 
rechtsbescherming’ (1996) is als een standaardwerk te beschouwen op het 
terrein van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het belasting-
recht. Verder is hij sinds 2000 medeauteur van het hand- en studieboek 
‘Algemeen fiscaal bestuursrecht’. Recent verscheen van zijn hand het preadvies 
‘Belastingethiek: een kwestie van fair share’ (2011). Naast zijn hoogleraarschap 
is Happé raadsheer-plaatsvervanger in de gerechtshoven Amsterdam en 
’s-Hertogenbosch.
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Inleiding

1. Een rode draad
Fiscale ethiek is van alle tijden. Laat ik u een voorbeeld geven uit het begin van 
mijn fiscale carrière. Begin zeventiger jaren van de vorige eeuw werd ik benoemd 
op de inspectie Vennootschapsbelasting te Amsterdam, een van de belangrijk-
ste inspecties van het land. Het was een tijd waarin er nog adjunct-inspecteurs, 
inspecteurs en hoofdinspecteurs waren: bij Koninklijk Besluit benoemd door de 
Koningin. Zij waren de inspecteurs waar art. 11 AWR over sprak en nog steeds 
spreekt: ‘De aanslag wordt vastgesteld door de inspecteur’.
Een van de hoofdinspecteurs van de inspectie, een van de beste fiscalisten die ik 
op mijn fiscale pad heb ontmoet, was belast met de aanslagregeling van een aan-
tal van de grootste concerns van Nederland. Een van deze zeer grote onderne-
mingen had zich verzekerd van de diensten van een zeer prominente belasting-
adviseur. Zeer regelmatig vond er overleg tussen deze adviseur en de inspecteur 
plaats. Grote ondernemingen met grote, internationale belangen hebben behoef-
te aan rechtszekerheid over de fiscale gevolgen van hun handelen. Vooroverleg is 
dus niet van vandaag of gisteren, maar een gevestigde traditie waar Nederland 
ook internationaal om bekendstaat. 

Gaandeweg betrof het vooroverleg steeds meer creatieve constructies. Construc-
ties op het randje van de wet, maar waar geregeld vanuit een juridisch perspec-
tief weinig tegen in te brengen was. Het resultaat bleef niet uit. Hoewel de 
onderneming commercieel grote winsten maakte, verdween de fiscale winst als 
sneeuw voor de zon. Op een gegeven moment, toen de adviseur zich weer aan-
diende met een fiscale constructie, weigerde de inspecteur verder vooroverleg te 
voeren en verklaarde hij dat de adviseur weer welkom was als de onderneming 
ook fiscaal een normale winst aangaf. Een paar weken later vond op verzoek van 
de adviseur en het bedrijf opnieuw overleg plaats. Zij deelden mee dat zij fiscaal 
een andere koers gingen varen en boden aan gewetensgeld te betalen. En aldus 
geschiedde.

De term ‘gewetensgeld’: iedere fiscalist weet wat ermee wordt bedoeld, maar u 
zult het begrip tevergeefs in de wet zoeken. Naast een paar varianten die hier 
niet ter zake doen, gaat het in de woorden van Scheltens om de situatie ‘dat 
iemand zich in geweten verplicht acht het te weinig betaalde alsnog te voldoen, 
dus zijn geweten te zuiveren.’ Scheltens vervolgt: ‘het (komt) voor dat een belas-
tingplichtige geheel uit vrije wil een zeker bedrag stort omdat vroeger te weinig 
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belasting is geheven, enkel dus omdat men daarmede geen vrede heeft.’1 Hier 
is geen sprake geweest van in het verleden te weinig betaalde belasting omdat 
winst niet was aangegeven die wel fiscaalrechtelijk aangegeven had moeten wor-
den. De belastingplichtige maakte op ingenieuze wijze gebruik van loopholes in 
de wet.

Onderzoek naar de ‘echte’ motieven om het gewetensgeld aan te bieden is niet 
goed mogelijk. De belastingplichtige kan uiteenlopende motieven hebben gehad. 
Ten eerste kan het zijn dat de onderneming meende belang te hebben bij een 
continuering van het vooroverleg en dus een zakelijke reden had. Het gewetens-
geld is dan de prijs die de onderneming over had voor herstel van het voorover-
leg met de inspecteur. Ten tweede is niet uit te sluiten dat de onderneming zich 
mede om ethische of maatschappelijke redenen verplicht voelde gewetensgeld 
te voldoen, om haar financiële bijdrage aan de samenleving alsnog te leveren. 
Kortom: een kwestie van markt of fiscale ethiek of van een mix van beide2.

Met mijn doctoraal fiscaal recht en kandidaats filosofie op zak ervoer ik aldus 
in de praktijk de relatie en de spanning tussen fiscaal recht en ethiek. Theorie 
verbond zich met praktijk. De gesprekken met mijn leermeesters Hofstra en 
De Rijk in mijn Leidse studiejaren hadden hiervoor al de basis gelegd. De grote 
fiscalist Hofstra en de eminente Aristoteles-kenner De Rijk, beiden ook politiek 
lang actief, legden de basis voor mijn belangstelling voor de rol van de ethiek in 
het belastingrecht.3 Zij gaven mij de eerste vorming mee op het grensgebied van 
fiscale ethiek, een onderwerp dat mij tot op de dag van vandaag niet meer heeft 
losgelaten. Over de ethiek van het belastingrecht ga ik het dan ook vandaag in 
mijn afscheidscollege met u hebben. 

1  J.P. Scheltens, De Algemene wet inzake rijksbelastingen, S. Gouda Quint-D. Brouwer en zoon (losbl.), 
Arnhem, p. 320 e.v. De term gewetensgeld wordt vooral in verband gebracht met gewetenswroeging 
na fraude. Daarnaast speelt gewetensgeld ook een rol bij het herstel van fouten in de jaarwinstbereke-
ning van ondernemingen. Zie hiervoor A.O. Lubbers, Foutenleer, Kluwer, Deventer, 2000, p. 33 e.v.
2 Susan Neiman, Morele helderheid. Goed en kwaad in de 21ste eeuw, Ambo, Amsterdam, 2007, p. 87, 
wijst erop dat in de meeste gangbare kwesties ethiek en eigenbelang met elkaar zijn vermengd. Zij 
geeft daarbij een voorbeeld uit de fiscale sfeer. 
3  Prof.mr. H.J. Hofstra was onder meer belastinginspecteur, belastingadviseur, kamerlid, minister van 
Financiën, ondernemer en hoogleraar belastingrecht in Leiden. Prof.dr. L.M. de Rijk was onder andere 
hoogleraar wijsbegeerte in Leiden en van 1956 tot 1991 met een korte onderbreking lid van de Eerste 
Kamer. 

Hofstra heeft er indertijd voor gezorgd dat ik, ondanks de verplichting om na mijn 

doctoraal fiscaal recht direct in dienst te treden bij het Ministerie van Financiën, 

uitstel kreeg om wijsbegeerte te studeren. Hij hield de Directeur-Generaal van 

de Belastingdienst voor dat de ideale beoefenaar van het belastingrecht ook over 

andere wetenschappelijke kwaliteiten behoorde te beschikken dan alleen kennis 

van het fiscale recht. Na afloop van dat gesprek gaf hij mij de opdracht mee voort-

varend aan de studie te gaan en wees mij nog op een passage uit zijn Socialistische 

Belastingpolitiek: ‘En de “ideale” beoefenaar van de belastingwetenschap is derhalve 

degene, die in zijn persoon niet minder dan vier kwaliteiten verenigt; hij moet niet 

slechts de belastingtechniek volledig beheersen, doch daarnaast moet hij zowel 

jurist en econoom als, naar aanleg, philosoof zijn.’4

Is belastingethiek voor mijzelf steeds een rode draad geweest, dat is zeker niet 
het geval geweest voor de fiscale praktijk zoals die zich tot ongeveer de eeuw-
wisseling heeft ontwikkeld. Vanaf de zeventiger jaren is de ethische vraag naar 
fiscale rechtvaardigheid steeds meer verscholen geraakt achter de juridische 
vraag naar rechtmatigheid. In de fiscale praktijk was steeds meer de heersende 
opvatting dat fiscale ethiek een zaak van de wetgever was. Deze behoorde te 
zorgen voor kwalitatief goede en rechtvaardige wetgeving. De belastingplichtige 
was toegestaan maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet-
geving vervolgens bood om het eigen voordeel na te streven.
De grote financiële en economische crises van de afgelopen tien jaar hebben 
daarin verandering gebracht. Fiscale ethiek is weer onderdeel van het debat. Net 
zoals in het thans gevoerde grote debat over de economische crisis is het daarom 
zaak weer oog te krijgen voor mogelijke tekortkomingen van een handelwijze die 
niet illegaal is.5 

2. Een ethisch vertrekpunt
Laat ik beginnen mijn fiscaal-ethische kaarten op tafel te leggen.6 In een samen-
leving als de onze behoort iedereen een billijke bijdrage aan de samenleving te 
leveren. In dat verband spreek ik van de fair-shareplicht. Deze plicht is nauw 
verbonden met de visie dat een samenleving is te zien als een samenwerkings-

4  H.J. Hofstra, Socialistische Belastingpolitiek, N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1946, p. 32.
5  Vergelijk Tony Judt, Het land is moe, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2010, p. 182.
6  Zie hierover uitgebreid R.H. Happé, ‘Belastingethiek: een kwestie van fair share’ (preadvies), in: 
Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, No. 243, Kluwer, Deventer, 2011.
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verband tot wederzijds voordeel. Een opvatting die wij bijvoorbeeld bij John 
Rawls terugvinden.7 Publieke goederen, zoals defensie, politie, gezondheidszorg, 
onderwijs en het rechtssysteem, kunnen alleen tot stand gebracht worden als 
ieder zijn financiële bijdrage levert. 

Fiscale ethiek kan niet zonder recht. Zonder belastingwetgeving valt free riders 
gedrag niet te voorkomen. Free riders zijn mensen die zich aan hun financiële 
bijdrage, hun fair share onttrekken terwijl zij niet kunnen worden uitgesloten 
van de voordelen van de publieke goederen. Iemand die zijn motorrijtuigen-
belasting niet bijdraagt kan toch gebruik maken van het door anderen gefinan-
cierde wegennet. Er is dus wetgeving nodig om te verzekeren dat iedereen zijn 
bijdrage levert. Niet voor niets is belastingheffing in de speltheorie het klassieke 
voorbeeld van het vermijden van het free riders dilemma.8

Aldus kom ik bij mijn tweede ethische plicht: de nakomingsplicht. Eenieder 
behoort zijn fiscale verplichtingen na te komen. Dat dient te gebeuren met 
inachtneming van de geest van de wet in Aristotelische zin.9 In dit opzicht is 
de nakomingsplicht het middel om de fair-shareplicht te realiseren: men komt 
de wetgeving na en levert zijn bijdrage aan de samenleving overeenkomstig de 
redelijke verwachtingen die men in de samenleving jegens elkaar mag hebben. 
De fair-shareplicht vereist een juridische vormgeving.10 Bovendien is de nako-
mingsplicht om een tweede reden nodig. De fair-shareplicht is te onbepaald als-
mede de samenleving te gecompliceerd om in een concrete situatie te kunnen 
vaststellen wat ieders bijdrage aan de samenleving moet zijn.11 Niet alleen ‘dat’ 
er moet worden bijgedragen maar ook ‘hoeveel’ moet worden bijgedragen, ver-
eist belastingwetgeving die zo nodig kan worden afgedwongen. De fair-share-
plicht veronderstelt de nakomingsplicht. 

Laat ik nog iets meer zeggen over de eerder genoemde opvatting van de samen-
leving als een samenwerking tot wederzijds voordeel, waarmee de fair-share-

7  John Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid, Lemniscaat, Rotterdam, 2009. De Engelstalige editie is 
A Theory of Justice, Oxford University Press, Oxford, 1971.
8  William Poundstone, Prisoner’s Dilemma, Anchor Books, New York, 1992, p. 127. Zie ook Tony Judt, 
2010, p. 204.
9  Zie hierover verder par. 6.
10  Tony Honoré, ‘The Dependence of Morality On Law’, Oxford Journal of Legal Studies, (13) 1993, p. 2.
11  Tony Honoré, 1993, p. 5.

plicht en de nakomingsplicht zijn verbonden. De idee van een rechtvaardige 
samenleving verschaft een kader waarin het burgers enerzijds is toegestaan hun 
eigenbelang na te streven maar waarbinnen zij anderzijds ook rekening dienen 
te houden met de belangen van anderen en van de samenleving als geheel. De 
ethicus Den Hartogh heeft erop gewezen dat burgers van een dergelijke samen-
leving niet alleen van de anderen verwachten dat deze hun bijdrage leveren, 
maar dat zij ook weten dat die anderen dat ook van hen verwachten. Zo wordt 
iedereen geconfronteerd met die verwachting van anderen als een appel op zijn 
loyaliteit en billijkheidsbesef.12 Burgers vertrouwen op de anderen in het besef 
dat anderen ook op hen vertrouwen. Loyaliteit en billijkheid, fairness, fungeren 
dan als ethische motieven.13 Burgers die zich daaraan onttrekken, profiteren van 
hen die wel hun fair share bijdragen. In de woorden van Den Hartogh: ‘de laatsten 
hebben bezwaar tegen parasiterend gedrag omdat het parasiterend gedrag is.’ 

Interessant is dat empirisch onderzoek een bevestiging hiervan oplevert. De 
meeste burgers blijken beter aan hun belastingverplichtingen te voldoen dan je 
vanuit een individualistisch perspectief rationeel zou verwachten. Burgers zijn 
bereid substantieel bij te dragen aan het algemeen belang. Zij hebben een coö-
peratieve, intrinsieke motivatie. Frey spreekt van een citizenship contract, dat is 
gebaseerd op ‘a mutual belief in good intentions.’ Er blijkt van een deugd van 
terughoudendheid om zich niet als free rider te gedragen. Dat geldt niet alleen 
voor gewone burgers maar ook voor ondernemingen. De meerderheid van belas-
tingplichtigen heeft een intrinsieke bereidheid, een tax morale, om zich aan de 
wet te houden.14 

Bovendien gaat dit beeld ook op als een belastingplichtige verschillende opties 
heeft om de voor hem fiscaal gunstigste weg na te streven. Dit is aan de orde als 
creatieve taxplanning hem de mogelijkheden biedt zijn fiscale verplichtingen te 

12   G.A. den Hartogh, ‘Fiscale moraal en de moraal van de fiscus’, WFR 1987/5772, p. 543.
13   Tot deze motieven is ook uitdrukkelijk solidariteit te rekenen. De zorg voor de ander vormt een bel-
angrijk element van een rechtvaardige samenleving. Zie R.H. Happé, ‘Over belastingheffing en ethiek. 
Enige politiek-filosofische verkenningen’, in: D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk 
heffen, deel 1, De wetenschap (Stevens-bundel), Kluwer, Deventer, 2006, p. 335. Verder vormt solidariteit 
een centraal begrip bij Stevens. Zie L.G.M. Stevens, Fiscus, ik ben je vriendje niet! Beschouwingen over 
Fiscale Ethiek, Kluwer, Deventer, 1997, p. 34 en Leo Stevens, Naar een solidaire participatiemaatschappij, 
Kluwer, Deventer, 2008.
14   Bruno S. Frey and Benno Torgler, ‘Tax morale and conditional cooperation’, Journal of Comparative 
Economics (35) 2007, p. 140.
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minimaliseren. Deze groep belastingplichtigen zou men ruwweg in tweeën 
kunnen delen. Enerzijds is er de subgroep die terughoudendheid wenst te 
betrachten. Vooral als het om ondernemingen gaat is het van belang voor ogen 
te houden dat het streven naar winstmaximalisering doorgaans het primaire 
motief is van ondernemingen. Dat neemt echter niet weg dat de ondernemingen 
van deze subgroep ook rekening wensen te houden met de belangen van ande-
ren. Dit is dus niet anders dan tussen burgers onderling. Het is een belangrijke 
constatering dat in een aanzienlijk deel van het grote bedrijfsleven belasting-
ethiek weer meer op de agenda is gekomen en mede de mate van taxplanning 
bepaalt. In steeds meer publicaties geven grote ondernemingen en belastingad-
vieskantoren er blijk van belang te hechten aan de ethische en maatschappelijke 
aspecten van hun fiscale handelen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
begint zich steeds meer ook tot de fiscaliteit uit te strekken. In dit verband is het 
veelzeggend dat de Nederlandse fiscus thans met meer dan 60 van de zeer grote 
ondernemingen handhavingsconvenanten heeft gesloten waarvan de kern het 
vertrouwen over en weer is. 15

Erich Kirchler merkt op: ‘a large number of empirical studies (…) demonstrate that 

the majority of taxpayers are inherently honest and willing to pay their fair share. If 

taxpayers are unable to understand the complex tax law and seek help from tax 

practioners, they do it with the goal of preparing a correct tax file rather than finding 

aggressive strategies to reduce their taxes within the legal scope.’16

In deze rede concentreer ik mij op die andere subgroep, de groep die agressieve 
taxplanning gebruikt om de belastingdruk zo veel mogelijk omlaag te brengen.17 

15  Zie hierover uitgebreid R.H. Happé, ‘Multinationals, handhavingsconvenanten en fair share’, in: 
Jeroen Sprenger e.a. (red.), 2007, p. 57, tevens in Engelse versie: ‘Multinationals, Enforcement 
Covenants, and Fair Share’, Intertax, (35) 2007, p. 537 e.v. Verder R.H. Happé, ‘Handhavings-
convenanten: een paradigmawisseling in de belastingheffing’, TFO 2009, p. 5 e.v.
16   Erich Kirchler, The Economic Psychology of Tax Behaviour, Cambridge University Press, Cambridge, 
2007, p. 167.
17  Ook agressieve taxplanning kent uiteraard gradaties. Zie hierover R.H. Happé, 2011, p. 27. Verder 
M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen, Sdu Uitgevers, 
Amersfoort, 2009, p. 256 e.v. en P.F.E.M. Merks, ‘Belastingontduiking, -ontwijking en –planning’, 
MBB 2006, p. 341 e.v.

Hier manifesteert zich de spanning met fiscale ethiek.18 Mijn betoog valt in drie 
delen uiteen. Ten eerste schets ik u een beeld van de tax-planningpraktijk zoals 
die sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw is ontstaan en tot bloei is 
gekomen en stel ik de vraag hoe dit vanuit een fiscaal-ethisch perspectief moet 
worden gewogen. In het tweede deel bespreek ik de wijze waarop de wetgever 
hierop heeft gereageerd en of die reactie het door de wetgever beoogde resultaat 
heeft opgeleverd. In het laatste deel betoog ik dat het de hoogste tijd wordt dat 
de wetgever op een andere manier gaat wetgeven. De vicieuze cirkel van ontwij-
kings-gedrag die reparatie-wetgeving nodig maakt en die op haar beurt weer 
nieuw ontwijkingsgedrag oproept moet doorbroken worden. Daartoe zullen de 
geest van de wet en rechtsbeginselen een grotere rol moeten gaan spelen.

Met deze rede pak ik de draad van mijn onlangs verschenen preadvies over fis-
cale ethiek weer op.19 Stond in het preadvies vooral het appel op de nakomings-
plicht en de fair-shareplicht centraal als tegenwicht tegen de agressieve tax-
planningpraktijk, in deze rede onderzoek ik de mogelijkheid om daartoe de 
belastingwetgeving zelf te versterken. In dit opzicht sluit ik me aan bij de woor-
den van Den Hartogh: ‘there is only one kind of obligation, moral obligation, 
and legal obligation is the form of moral obligation created (sometimes) by the 
existence of the law.’20

18  In deze rede zal ik niet ingaan op het verschijnsel van belastingontduiking, het opzettelijk niet-
nakomen van de fiscale verplichtingen. Overigens valt het belang van belastingontwijking ten opzichte 
van belastingontduiking niet licht te onderschatten. Erich Kirchler en Erik Hoelzl, ‘Modelling, 
Taxpayers Behaviour as a Function of Interaction between Tax Authorities and Taxpayers’, in: H. 
Elffers, P. Verboon & Wim Huisman (red.), Managing and maintaining compliance, Boom Legal publis-
hers, The Hague, 2006, p. 5, merken op: ‘Statistics on tax evasion and avoidance leave no doubt that 
avoidance is by far a greater problem than evasion.’
19  R.H. Happé, ‘Belastingethiek: een kwestie van fair share’ (preadvies), in: Geschriften van de Vereni-
ging voor Belastingwetenschap, No. 243, Kluwer, Deventer, 2011.
20   Govert den Hartogh, Mutual Expectations, A Conventionalist Theory of Law, Kluwer Law 
International, Dordrecht, 2002, p. 93.
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3. Belastingpraktijk 
De zaak van het gewetensgeld speelde zich begin zeventiger jaren af. Reeds toen 
was het betalen van gewetensgeld een atypisch en bijzonder geval. Reeds toen 
was duidelijk dat de fiscale wereld in een stroomversnelling geraakte en dat het 
klimaat veranderde. Er ontstond in Nederland een sfeer, zoals Nobel pakkend 
heeft beschreven, dat je een sukkel was als je belasting betaalde en dat een 
slimme belastingconsulent er wel voor kon zorgen dat je geen sukkel hoefde te 
zijn.21 Het was de tijd waarover Kasdorp schrijft: ‘een ethische grondslag van het 
vak, anders dan het vermijden van wetsovertredingen waarvoor je in de gevange-
nis kon raken, was er eigenlijk niet.’22 Het waren de jaren waarin Flip de Kam 
zijn fiscale bestseller Betalen is voor de dommen schreef. 23 Ik geef een schets van 
de belastingpraktijk zoals die zich sindsdien verder heeft ontwikkeld. Daarbij 
moet u voor ogen houden dat deze ontwikkeling geenszins beperkt is gebleven 
tot Nederland. In vrijwel alle geïndustrialiseerde landen heeft deze ontwikkeling 
zich voorgedaan. 

De hedendaagse belastingpraktijk vertoont vier kenmerken. Allereerst is er 
sprake van een zeer sterk toegenomen complexiteit van de belastingwetgeving. 
Weinig belastingplichtigen zijn nog in staat het overzicht over hun fiscale positie 
te hebben. Als ergens geldt dat een complexe samenleving complex recht mee-
brengt, dan is dat wel voor het belastingrecht het geval. Deze complexiteit heeft 
geleid tot een tweede kenmerk: specialisering. Het belastingrecht is zo gecom-
pliceerd geworden dat ook in de categorie van fiscale professionals de ‘homo 
universale fiscaliter’ een onbereikbaar ideaal is. Met name in de geavanceerde 
adviespraktijk is specialisering een absolute voorwaarde voor verantwoord advies. 
Een goede belastingadviseur heeft zijn eigen specifieke deskundigheid en weet 
wanneer hij een gespecialiseerde collega dient te raadplegen.

21 N. Nobel, ‘50 jaar Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)’, WFR 2004/6583, p. 977.
22  A. Kasdorp, ‘Mijn compagnon Frank’, in: S. van Weeghel en Ch.J. Langereis (red.), De grote lijn 
(Van Brunschot-bundel), Kluwer, Deventer, 2006, p. 96. Zie in vergelijkbare zin J.J.R. Roes, ‘Ethiek 
van de belastingadviseur’, in D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), (Stevens-bundel), 2006, p. 507. Hij 
wijst er in dat verband verder op dat ook al zien belastingadviseurs ethische bezwaren, zij er vaak toe 
neigen medewerking te geven, omdat de concurrentie dit ook doet.
23  Flip de Kam, Betalen is voor de dommen. Over de miljardenmazen in ons belastingstelsel, Uitgeverij Bert 
Bakker, Amsterdam, 1977. Een jaar later verscheen van zijn hand Geld dat stom is … Over inkomens, 
belastingen en de politiek bij dezelfde uitgever. 

Deel 1
Over agressieve 

taxplanning en ethiek
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Om u een indruk te geven: in 1995 bedroeg het aantal woorden van de Amerikaanse 

Income Tax Code en bijbehorende Regulations 718.000 en in 2005 7.064.000.24 

Wat geldt voor fiscalisten, speelt nog sterker voor ‘gewone’ belastingplichtigen. 
Vooral ondernemers, pseudo-ondernemers25 en zeer vermogende particulieren 
zijn volstrekt aangewezen op de bijstand van een belastingadviseur om aan hun 
fiscale verplichtingen te voldoen. Dit brengt ons bij een derde kenmerk: de 
technologisering van het belastingrecht. Belastingrecht heeft een vaak uiterst 
technische karakter. Leest u ‘Afdeling 2.5 Deelnemingen’ van de Wet Vpb er maar 
eens op na.26 Dit kenmerk heeft tot gevolg dat belastingadvisering in de sfeer 
van de grensverkenning soms meer weg heeft van een technische, ‘Delftse’ 
wetenschap dan van juridische advisering. Het misstaat niet om van tax engi-
neering te spreken. Twee technische vaardigheden vallen daarbij op. Ten eerste 
de gerichtheid op het omzeilen of oprekken van de wettelijke formuleringen. 
Ten tweede de vaardigheid om verschillende wettelijke regelingen op ingeni-
euze wijze aan elkaar te koppelen. Dit alles met het doel een constructie te cre-
eren waarbij de belastingdruk zo laag mogelijk is.27 Het belastingrecht is in dit 
opzicht een ingenieurswetenschap geworden.

Zulke taxplanning leidt geregeld tot fiscale constructies waarbij voor de niet-
fiscaal geschoolde belastingplichtige het realiteitsgehalte niet of nauwelijks 
onder woorden is te brengen.28 Ook menig fiscaal geschoolde adviseur ontgaat 
vaak de juiste draagwijdte ervan.29 

24   Zie http://www.taxfoundation.org/files/ircwordcount-20061026.pdf. 
25   Zoals, in het vakjargon, digra’s, tbs-ers en zzp-ers.
26   Art. 13 tot en met art. 13k Wet Vpb.
27  Zie Richard Happé, ‘Jongleren met je geweten’, in J.L.M. Gribnau (red.), Belastingrecht en ethiek in 
debat, FED, Deventer, 1999, p. 89. Verder R.E.C.M. Niessen, De fiscaal voordeligste weg, Gouda Quint, 
Arnhem, 1994, p. 68-69, die spreekt van het omweg- en het combinatiekarakter van constructies.
28  Klassieke voorbeelden hiervan zijn HR 12 februari 1992, BNB 1992/137 en HR 9 december 1992, 
BNB 1993/66 in zake vruchtgebruikcon struc ties en HR 27 januari 1993, BNB 1993/111 inzake een 
geldlenings-construc tie. In zijn annotatie onder het laatste arrest spreekt J.E.A.M. van Dijck van fiscale 
klap lopers en neemt aan dat het voor een belas ting consu lent die dit soort con struc ties verzint, geen 
een voudige opgave is een fat soenlijk antwoord te vinden op de vraag van zijn zoon tje: Pap pie, wat doe 
jij ei genlijk de hele dag?
29  Vergelijk Joseph Bankman, ‘The New Market in Corporate Tax Shelters’, 83 Tax Notes 1775, 1786-
87, (1999): ‘The more complicated tax shelters are created by a handful of top tax lawyers. It may be 
that only a few hundred other leading tax lawyers are capable of understanding and identifying such 
shelters in a timely fashion.’

Zo constateert de redactie van de Harvard Law Review: ‘(These) tax shelters spot 

unusual interactions among various provisions in ways never contemplated – and 

sometimes in ways that few professionals fully understand. Tax shelters have beco-

me virtually impossible to define because of the myriad ways in which taxpayers 

may mix and match Code provisions to produce unintended – but technically legal – 

tax benefits.’30 

Ten slotte heeft de belastingpraktijk nog een vierde kenmerk: de commercialise-
ring van het fiscale recht. Belastingadvies is een product geworden. Internatio-
naal heeft daarbij de globalisering van de economie van de laatste twintig jaar 
als een krachtige katalysator gefungeerd.31 In sommige onderdelen van het 
bedrijfsleven heeft de verplichting om belasting te betalen het karakter van louter 
kostenpost verkregen, die net zoals andere kosten zo laag mogelijk gehouden 
moet worden.32 Deze ontwikkeling heeft geleid tot een enorme tax-planning-
markt, gevoed en aangejaagd door de wisselwerking tussen de vraag van belas-
tingplichtigen naar steeds scherpere producten en het aanbod daarvan door 
belastingadviseurs. Daarbij gaat het niet alleen om maatwerk. Banken en verze-
keringsmaatschappijen, al dan niet in samenwerking met de belasting-advies-
praktijk, bieden soms uiterst agressieve constructies aan, mikkend op een groot 
publiek als potentiële klant.33 

Belastingrecht is aldus in bepaalde sectoren verworden tot een markt, gericht 
op zoveel mogelijk fiscaal voordeel. Het normatieve karakter van het recht raakt 
daarbij uit het zicht ten gunste van de economische doelstelling om de post 
belastingen zo laag mogelijk te maken.34 

30  Zie Harvard Law Review, ‘Governmental Attempts To Stem the Rising Tide of Corporate Tax 
Shelters’, in: Developments – Corporations and Society, Harvard Law Review, Vol. 117:2169 (2003/2004), 
p. 2252.
31  Zie bijvoorbeeld hierover Thomas L. Friedman, The World Is Flat, Farrar, Straus and Giroux, New 
York, 2005.
32   Zie bijvoorbeeld John Braithwaite, Markets in Vice, Markets in Virtue, Oxford University Press, 
Oxford, 2005, p. 118.
33  Zie hierover bijvoorbeeld N. Nobel, 2004, p. 977. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de Legio-lease 
producten. Ten aanzien van deze constructies heeft de Staatssecretaris in een Mededeling van 16 
augustus 1994, V-N 1994/2868 een tamelijk begunstigend standpunt ingenomen.
34  Zie bijvoorbeeld recent Rainer Zielke, ‘International Tax Planning with Tax Havens – Objectives 
and Strategies in a Multinational Group of Affiliated Corporations’, Bulletin for International Taxation, 
February 2011, p. 80 e.v. Uitgangspunt voor zijn beschouwing is dat vermindering van het effectieve 
belastingtarief de belangrijkste doelstelling van de multinational is. De internationale taxplanner is 
daarom gericht op het realiseren en combineren van relevante alternatieven in een analytische en 
mathematische benadering.
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Laat ik u het voorbeeld van IKEA geven. Dit bedrijf staat al geruime tijd fiscaal in 

de belangstelling van de media en NGO’s.35 De Financial Times berichtte onlangs 

over een onderzoek van Zweedse onderzoeksjournalisten naar de tax structure van 

het concern. Al eerder was bekend dat verschillende Nederlandse tussenvennoot-

schappen een belangrijke rol speelden in de tax routing. Nu werd onthuld dat een 

Liechtensteinse rechtspersoon een controlerende positie in de routing inneemt. In 

het ministaatje Liechtenstein blijkt volgens het onderzoek ruim 14 miljard euro te 

zijn ondergebracht. Naast een uitgesproken beleid op het gebied van maatschappe-

lijk verantwoord ondernemen, blijkt tax efficiency onderdeel te zijn van de low-cost 

culture van IKEA te zijn. Kamprad, de oprichter en grote man van het bedrijf, bracht 

het als volgt onder woorden: “We have always viewed taxes as a cost, equal to any 

other cost of doing business.” Belastingen zijn voor hem kosten die net zoals andere 

kosten tot een minimum beperkt moeten worden.36

4. Ideologie van het wetspositivisme
Uit dit alles komt een opvatting van het belastingrecht naar voren als een ver-
zameling regels met behulp waarvan zeer deskundige fiscalisten, tax engineers, 
constructies bedenken met het uitsluitende oogmerk een zo groot mogelijk 
fiscaal voordeel te behalen. John Braithwaite wijst erop dat sommige van de 
grootste internationaal opererende bedrijven in Amerika jarenlang nauwelijks 
of geen vennootschapsbelasting betaalden.37 Een hoge belastingafdracht kan 
dan al snel beschouwd worden als een teken van een slechte performance van de 
onderneming.38 

Om wat voor typen constructies gaat het?  Het eerste type zijn de grensverken-
nende, fraus legis-achtige constructies. Zulke constructies balanceren op de 
rand van de wet. Zolang een belasting-plichtige zich maar aan de woorden van 

35  Zie bijvoorbeeld Michiel van Dijk, Francis Weyzig & Richard Murphy, The Netherlands: A Tax 
Haven?, SOMO, Amsterdam, 2006, p. 18 e.v.
36  Financial Times 27 januari 2011. Zie ook de reactie van Kamprad en IKEA op http://www.ikea.com/
at/de/about_ikea/newsitem/statement_Ingvar_Kamprad_comments. 
37  John Braithwaite, 2005, p. 20 en 161. Zie verder John Pender, ‘Counting the cost of globalisation: 
how companies keep tax low and stay within the law’, in de Financial Times van 21 en 22 juli 2004. 
Aan de hand van jaarverslagen toont hij aan dat de grote multinationals feitelijk weinig tot geen winst-
belasting betalen. Zie ook F.H.M. Grapperhaus in V-N 2005/1.10.
38 Zo maakte Google begin 2006 een forse koersval van 10% omdat de belastingaanslag hoger was 
uitgevallen dan was nagestreefd en de financiële analisten hadden verwacht. Zie Volkskrant 2 februari 
2006.

de wet houdt, lijkt alles geoorloofd. Doel en strekking van de wet zijn van onder-
geschikt belang. Ten tweede maken ondernemingen frequent gebruik van tax-
havens, bijvoorbeeld om er concernfinancieringsmaatschappijen te vestigen.39 De 
kunst is hierbij aftrekposten te verschuiven naar landen met een relatief hoog 
belastingtarief en opbrengsten te laten neerslaan in landen met een laag tarief. 

Ten slotte is het verschijnsel van de internationale belastingarbitrage, het zoeken 
naar mismatches tussen de verschillende belastingsystemen, een van de belang-
rijkste instrumenten van belastingvermijding geworden.40 Bekende voorbeelden 
zijn de double dip en triple dip constructies: het aftrekken van hetzelfde com-
merciële verlies in twee of meer landen, en de double dip leases: het bij leasing 
gebruikmaken van het feit dat het ene land uitgaat van de juridische eigendom 
en het andere land van de economische eigendom, waardoor in beide landen 
een afschrijvingspotentieel ontstaat.41 Roosenbloom vatte het kernachtig samen: 
‘One airplane, two owners, two sets of deductions.’42 Wetgevers, uitvoerders en 
rechters kunnen het belang van internationale belastingarbitrage nauwelijks 
onderschatten. Deze praktijk, inhoudende ‘the deliberate exploitation of differ-
ences in national tax systems, is the planning focus of the future.’43

Aan deze tax-planningpraktijk ligt de gedachte ten grondslag dat het belasting-
recht slechts een verzameling losse regels is, een bunch of rules waarmee het 
gaming the system kan worden gespeeld.44 Doel en strekking van de wet als-
mede achterliggende rechtsbeginselen spelen geen of nauwelijks een rol. Alle 
nadruk ligt op de wettelijke regel zelf en op de mogelijkheden die deze via letter-
lijke en nauwgezette interpretatie dan wel via de koppeling met andere wettelijke 

39  In Nederland stelde de Staatssecretaris van Financiën in 1984 de Coördinatiegroep Taxhavens (de 
CGT) in om de belastinginspecteurs te ondersteunen in het bestrijden van het ontgaan van belasting 
door Nederlandse belastingplichtigen door middel van taxhavens. Zie V-N 1986/1314. Voor andere 
constructies heeft de Staatssecretaris in 1987 de Coördinatiegroep Constructiebestrijding ingesteld. 
Zie V-N 1999/23.8.
40   Zie hierover R.H. Happé, ‘Belastingethiek vraagt om regels ter voorkoming van “geen belasting”’, 
WFR 2006/6654, p. 42. Verder H. David Roosenbloom, ‘The David R. Tillinghast Lecture Internatio-
nal Tax Arbitrage and the “International Tax System”’, Tax Law Review (53) 2000, p. 137.
41  Andere voorbeelden van exotische taxplanning producten zijn: ‘double-non-taxation’, ‘dual resident 
entities’, ‘hybrid entities’, ‘hybrid financial instruments’ en ‘single-dip-no-pick-up’.
42  H. David Roosenbloom, 2000, p. 142.
43  H. David Roosenbloom, 2000, p. 166.
44  Zie in vergelijkbare zin L.G.M. Stevens, 1997, p. 34 en Simon Strik, ‘Enkele opmerkingen over 
fiscale ethiek’, in: J.L.M. Gribnau (red.), 1999, p. 118 e.v.
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regels biedt om zo min mogelijk belasting te betalen.45

In deze ideologie van het fiscale wetspositivisme zijn recht en ethiek strikt van 
elkaar gescheiden. Voor de ethische factor van het recht is geen plaats. Bij het 
fiscale wetspositivisme gaat het in de woorden van McBarnet om ‘a mindset in 
which to comply with the letter but defeat the spirit of the law is deemed cle-
ver and legitimate.’46 De kunst is om tot de uiterste grens van de wet te gaan. 
Daarbij laat men zich niet aanspreken op de verantwoordelijkheid voor dergelijk 
gedrag. Recht wordt gezien als een waardenvrije aangelegenheid. De grenzen 
van wat de wettekst nog toelaat zijn tevens de grenzen van de eigen verantwoor-
delijkheid. Eerst als de Hoge Raad uitspreekt dat er sprake is van fraus legis, zal 
men dit als leidraad voor toekomstig handelen nemen. Recht is niet meer dan 
een instrument ter maximalisering van het eigen voordeel

Ik wijs er nogmaals op dat lang niet alle taxplanning het etiket agressief verdient. 
Het grootste deel van de activiteiten is gericht op het begeleiden van economische 
activiteiten. De grote onderneming die zich fiscaal niet laat begeleiden, is een 
dief van eigen portemonnee. Daarvoor is de economische werkelijkheid te inter-
nationaal en het belastingrecht te gecompliceerd. Dit neemt niet weg dat de 
agressieve tax-planningpraktijk een bron van grote zorg voor de overheden is. 
Nog vers in het geheugen ligt de media-aandacht voor bedrijven als Ziggo, Hema 
en PCM die in het nieuws kwamen omdat zij ‘via fiscale handigheidjes amper 
belasting (afdroegen) aan de staat.’47 Geregeld bleven bovendien de voorheen 
goedlopende bedrijven leeggeplunderd achter nadat de sprinkhaan-investeerders 
weer vertrokken waren.48 Zeer onlangs is de Staatssecretaris van Financiën met 
plannen naar buiten gekomen om deze constructie in te dammen. Uitvoering 
van deze plannen vormt ongetwijfeld het zoveelste voorbeeld van de vicieuze 
cirkel, waarbij de wetgeving onvermijdelijk ook weer ingewikkelder wordt.49 

45  Zie hierover ook J.L.M. Gribnau en R. Hamers, ‘Tax planning: spel met regels dat om ethisch 
houvast vraagt’, WFR 2011/6893, p. 162 e.v.
46  Doreen McBarnet, ‘After Enron will ‘Whiter Than White Collar Crime’ Still Wash?’, British Journal 
of Criminology 46(6) 2006, p. 1104.
47  Zie bijvoorbeeld de Volkskrant van 21 en 22 augustus 2008 en 16 december 2008. Zie voor de 
plannen om deze problematiek aan te pakken Ministerie van Financiën, De Fiscale agenda. Naar een 
eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel, Den Haag, 2011, p. 27 e.v., te vinden op de 
website van Financiën. 
48  In die zin ook Minister Joop Wijn van Economische zaken in de Volkskrant van 21 augustus 2006.
49  Zie Ministerie van Financiën, De Fiscale Agenda. Naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig 
belastingstelsel, Den Haag, 2011, p. 27 e.v., te vinden op de website van Financiën. 

Kortom: in deze wereld van agressieve taxplanning is de dominante ideologie die 
van het wetspositivisme, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de belasting-
plichtige om overeenkomstig het recht te handelen vervangen is door de exacte 
wetenschap van de fiscale ingenieurs. Hun technische constructies bepalen mits 
zij binnen de grenzen van de woorden van de wet blijven, de grenzen van het 
nastreven van het eigenbelang.

5. Over de ethiek van het juiste midden 
Het is tijd voor een tegengeluid. De ideologie van het wetspositivisme wordt niet 
door iedereen gedeeld. Vele belastingplichtigen zijn bereid maat te houden. Zo 
acht ik het niet onwaarschijnlijk dat de belastingplichtige van de gewetensgeld-
zaak bij nader inzien zich wilde matigen in zijn fiscaal gedrag. 
Ook thans is lang niet iedere grote onderneming erop uit om fiscaal het onderste 
uit de kan te halen. De laatste jaren is er mede als gevolg van de financiële en 
economische crises juist sprake van een kentering, niet alleen in het vrije-markt-
denken maar ook in de creatieve tax-planningpraktijk. Er is een duidelijke trend 
waarneembaar naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook op fiscaal 
gebied. Steeds meer grote ondernemingen geven er blijk van een fiscaal verant-
woord beleid te willen voeren. Ook het succes in Nederland van het horizontale 
toezicht wijst hierop. Tax risk management en een vertrouwensrelatie met de 
fiscus zijn daarbij de kernbegrippen. Ook de grote spelers in de internationale 
adviespraktijk krijgen aandacht voor deze ontwikkeling. In 2004 publiceerde 
KPMG een belangwekkend document: Tax in the boardroom.50 In dit document 
constateert zij op basis van onderzoek onder grote ondernemingen een veran-
dering in de houding tegenover fiscaal risico: ‘Companies are less inclined to 
engage in tax planning activity that might be construed as ‘aggressive’, because 
they do not want to be seen as ‘high risk’ by the tax authorities or presented by 
the press as engaging in ‘unethical’ tax behavior.’ Vergelijkbare bespiegelingen 
zijn in andere publicaties te vinden. In sommige wordt het begrip fiscale fair 
share niet geschuwd.51

50  Zie http://www.kpmg.com.au/aci/docs/tax-boardroom.pdf. Ook PwC, Deloitte en Ernst & Young 
publiceren papers over tax risk management; zie bijvoorbeeld op http://www.businessweek.com/
adsections/2006/pdf/us_tax_trm_point-of-view_061605.pdf;  http://www.pwc.com/en_MT/mt/publi-
cations/assets/tax-management-in-companies-06.pdf. 
51   Zie bijvoorbeeld Urs Landolf, ‘Tax and corporate responsibility’, International Tax Review (29) 
2006, p. 6 e.v. Deze laatste publicatie is ook te vinden op http://www.pwc.com/en_MT/mt/publicati-
ons/assets/tax-management-in-companies-06.pdf. 
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Een belangrijk punt in dit verband is dat het verdisconteren van ethische over-
wegingen niet inhoudt dat men belasting betaalt waarvoor geen wettelijke grond-
slag aanwezig is. Een ethisch verantwoorde houding betekent dat de belasting-
plichtige bij de keuze welke fiscale weg hij zal bewandelen, ook de gerechtvaar-
digde belangen van samenleving en medebelastingplichtigen gewicht toekent. 
Een zinvolle benadering is gelegen in de ethiek van het juiste midden van 
Aristoteles.52 Fiscale deugdzaamheid bestaat daarin dat men na zorgvuldige 
afweging een keuze maakt met betrekking tot het eigen gedrag. Een dergelijke 
keuze vermijdt enerzijds het volstrekt nastreven van het eigenbelang door middel 
van agressieve taxplanning en anderzijds het absoluut voorrang geven aan het 
belang van de gemeenschap waartoe de burger behoort. Noch het een, noch het 
ander getuigt van praktische wijsheid. Wat nodig is, is zelfbeheersing en maat-
schappelijk maatgevoel.53 

6. Over de geest van de wet en agressieve taxplanning
In de agressieve tax-planningpraktijk staan zulke ethische overwegingen buiten-
spel. De geavanceerde tax engineer is in staat het belastingrecht zodanig te mani-
puleren dat sommigen het zelf in de hand hebben of, en zo ja voor welk bedrag, 
zij belasting betalen. Hoe kunnen we met betrekking tot deze tax-planningprak-
tijk de ethiek van het juiste midden nader handen en voeten geven? Hier dienen 
zich de eerder besproken ethische nakomingsplicht en de fairshareplicht aan. 
Voor het onderwerp van deze rede is vooral de nakomingplicht van belang.

Een eerste constatering is dan dat perfecte wetgeving een onbereikbaar ideaal is. 
Reeds Aristoteles leerde daaromtrent: ‘Dat (de wet) tekortschiet ligt immers noch 
aan de wet noch aan de wetgever, maar aan de aard van de zaak zelf; de materie 
van het menselijk handelen laat zich nu eenmaal niet vatten in algemene bepa-
lingen.54 Dit tekortschieten van de wet is nauw verbonden met de eis van alge-
meenheid van de wet. Er kan zich altijd een situatie voordoen die niet onder de 
woorden van de wet valt te rangschikken maar die daar naar haar bedoeling wel 
onder behoort te vallen.55 

52  Zie Aristoteles, Ethica Nicomachea, 1111 b 5. De meest recente Nederlandse vertaling is de Ethica, 
Historische Uitgeverij, Groningen, 1999.
53  Zie ook in deze zin Hans Achterhuis, De utopie van de vrije markt, Lemniscaat, Rotterdam, 2010, p. 301.
54  Aristoteles, Ethica Nicomachea, V.14, 1137 b. 
55   Dit neemt natuurlijk niet weg dat fiscale wetgeving geregeld gebreken vertoont die voorkomen had-
den kunnen worden. Zie hierover bijvoorbeeld J.A.G. van der Geld, Zicht op fiscale wetgeving, Tilburg 
University Press, Tilburg, 1991.

Hoe moeten belastingplichtigen zich daartegenover opstellen? Ook hier is 
Aristoteles van belang. Aansluitend op het zo-even vermelde citaat, vervolgt hij: 
‘Wanneer de wet dus een algemeen voorschrift geeft en er zich dan een geval 
voordoet dat niet onder dat voorschrift valt, dan is het juist … deze tekortkoming 
te herstellen; men moet dan voorschrijven wat de wetgever zelf voorgeschreven 
had als hij daar geweest was en wat hij in de wet opgenomen had als hij het 
onderhavige geval gekend had.’ Dit voorschrift richt zich primair tot de wetgever. 
Hij dient de wet aan te passen in de geest van die wet. 

Deze norm om in de geest van de wet te handelen richt zich mijns inziens ook 
tot de burger die zich van agressieve belastingconstructies bedient. De ethische 
nakomingsplicht vraagt van burgers om in de geest van de wet te handelen. 
Agressieve constructies komen in strijd met de geest van de wet in Aristotelische 
zin. De belastingplichtige behoort te weten dat de wetgever, ware hij bij het 
opstellen van de wet van die constructie op de hoogte geweest, tot aanpassing 
van de wet zou zijn overgegaan. Handelen, gericht op een zo groot mogelijk 
fiscaal gewin, staat op gespannen voet met de ethische nakomingsplicht. Men 
schendt niet alleen de verwachtingen van de wetgever, maar ook die van de 
medeburgers. 

In dezelfde zin merkt Daniel Shaviro met betrekking tot grote ondernemingen op: 

‘the management and shareholders should act in the interest of taxpayers generally 

by confining their pursuit of self-interest in tax minimization to strategies and 

reporting positions that are reasonably within the spirit of the law.’ Hij voegt daar

aan toe: ‘dramatic responses may be needed … to restore public trust and 

cooperation.’56

Belastingplichtigen die zich van agressieve structuren bedienen, negeren de 
grenzen van de geest van de wet. Een verantwoord zoeken naar de fiscaal voorde-
ligste weg blijft binnen deze grenzen. Binnen de geest van de wet is daarvoor 
nog voldoende ruimte. Kortom: fiscale ethiek is in dit opzicht een kwestie van 
maathouden.57

56   Daniel N. Shaviro, Corporate Tax Shelters in a Global Economy, The AEI Press, Washington D.C., 
2004, p. 25.
57  Zie over het belang van maathouden in een marktsituatie ook Hans Achterhuis, 2010, p. 286 en 
301.
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Vanuit een politiek-filosofisch perspectief merkt John Rawls in vergelijkbare zin 
op: ‘we hebben een natuurlijke burgerplicht niet de tekorten van maatschappe-
lijke ordeningen aan te voeren als een al te gemakkelijk excuus om ze niet na te 
leven, en niet de onvermijdelijke mazen in de regels te benutten om onze belan-
gen te bevorderen.’58 Ook Ronald Dworkin wijst op het belang van maathouden. 
Het gaat om ‘a reciprocal inter play between law and morals in ordinary practical 
life, even when no lawsuit is in prospect and each citizen is judge for and of 
himself.’59

Ten slotte nog een enkele opmerking over de fair-shareplicht. Ook schendingen 
van deze plicht kunnen duidelijke aanwijzingen opleveren dat in strijd met de 
geest van de wet en dus met de nakomingsplicht wordt gehandeld. Bij onderne-
mingen is zo’n aanwijzing gelegen in de effectieve belastingdruk. Een zeer lage 
effectieve belastingdruk kan erop wijzen dat een belastingplichtige zijn fair-
shareplicht onvoldoende serieus neemt. Een goed renderende onderneming die 
geen winstbelasting betaalt, heeft de schijn tegen dat zij bereid is een fair share 
aan de samenleving af te dragen. John Braithwaite wijst erop: ‘Making public 
the amount of tax paid by public companies would make it clear to the public 
that tax authorities are collecting almost no tax from many large companies.’60 
Ondernemingen die op deze wijze opereren, bereiken dat resultaat doorgaans 
door middel van agressieve structuren, dat wil zeggen: structuren die op gespan-
nen voet staan met de geest van de wet.61 Daarmee geven zij er blijk van onvol-
doende het juiste midden te willen houden.

7. Eerste conclusie: het free riders probleem is niet opgelost
In het begin heb ik vermeld dat in de speltheorie belastingwetgeving het klas-
sieke voorbeeld is van het vermijden van het free riders dilemma. Er is in elke 
samenleving wetgeving nodig om te verzekeren dat ieder zijn bijdrage levert. We 
kunnen nu constateren dat ook belastingwetgeving het free riders probleem niet 
kan oplossen. In de agressieve tax-planningpraktijk is men in staat om het recht 
en daarmee de eigen belastingbijdrage in hoge mate te manipuleren. 

58  John Rawls, 2009, p. 369 (1971, p. 355). 
59  Ronald Dworkin, Law’s Empire, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mas-
sachusetts)/ Oxford, 1986, p. 300/301.
60  John Braithwaite, 2005, p. 161.
61   Zie over de strijdigheid met de fair-shareplicht in dit verband uitgebreid Richard Happé, 2011, 
p. 59 e.v.

Belastingplichtigen die zich daarvan bedienen gedragen zich als free riders. 
Ethiek speelt voor hen geen noemenswaardige rol. Noch de deugd van de gema-
tigdheid, noch de nakomingsplicht en fair-shareplicht blijken voor hen gewicht 
in de schaal te leggen. Uitsluitend het eigenbelang telt. 

Het wordt tijd onze aandacht op de wetgever te richten: welke rol speelt de wet-
gever om deze tax-planningpraktijk een halt toe te roepen? Laten we daarbij ook 
onderzoeken of de agressieve belastingpraktijk niet ook een gevolg is van de 
wijze waarop de wetgever misbruik van wetgeving probeert tegen te gaan. Vormt 
de aard van de huidige antimisbruikwetgeving niet een deel van het probleem 
van het voortduren van de vicieuze cirkel van ontwijking en reparatiewetgeving? 
Daarbij is het ook nodig de rol van de rechter te bespreken.
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Deel 2
Wetgever en rechter 

op achterstand

8. Klassieke reactie van de wetgever op agressieve taxplanning
De liefde kan niet van een kant komen. Belastingplichtigen die gebruik maken 
van agressieve belastingstructuren stellen de wetgever op de proef. Het kan dan 
ook niet verbazen dat de wetgever reageert op zulk gedrag. Dat is niet alleen in 
Nederland het geval. Het is een verschijnsel dat wereldwijd valt waar te nemen. 
Creatieve taxplanners ontwerpen structuren die in strijd zijn met de geest van 
de wet in Aristotelische zin. Zij benutten door de wetgever niet voorziene moge-
lijkheden van de wettelijke bepalingen: onvoorziene combinaties met andere 
wettelijke bepalingen leggen niet te voorspellen loopholes in de wet bloot. In dit 
opzicht is belastingwetgeving een zeer dynamisch onderdeel van het recht. 
Belastingrecht is bij uitstek recht dat aan steeds snellere veroudering onderhevig 
is. De oorzaak is voor een belangrijk deel gelegen in de agressieve tax-planning-
praktijk. Agressieve taxplanning laat zich vergelijken met de alchemie, de kunst 
of wetenschap om uit andere materialen goud te maken. Fiscale alchemisten zijn 
in staat om goud te maken. Zij ontwerpen structuren, waardoor minder of geen 
belasting betaald hoeft te worden. 

Maar het is niet alleen een kwestie van bedenken en toepassen van structuren. 
Even belangrijk is dat de structuren gedurende de eerste periode waarin zij wor-
den toegepast, doorgaans onopgemerkt blijven.62 Zolang deze structuren buiten 
het gezichtsveld van de fiscus blijven, kan de goudwinning doorgaan. Het klas-
sieke moment van ontdekking is als de belastinginspecteur de aanslag regelt 
over een al verstreken belastingjaar en op dat moment op het spoor komt van 
een toegepaste structuur. Een aansluitende rechterlijke procedure zal bovendien 
vijf jaar of meer in beslag nemen. De temporele ruimte, het tijdsverloop tussen 
de eerste toepassing van de structuur en het uiteindelijke oordeel van de Hoge 
Raad over de juridische (on)aanvaardbaarheid ervan, neemt daarmee een aan-
zienlijk aantal jaren in beslag. Na de rechterlijke uitspraak kan dan blijken dat 
de wet moet worden aangepast om de loophole te dichten, een proces dat ook 
geruime tijd kan nemen.63 Aldus is de traditionele wetgever slechts in beperkte 
mate in staat om agressieve taxplanning tijdig het hoofd te bieden. De factor tijd 
werkt in het voordeel van de belastingontwijkende, goud delvende belasting-
plichtige. Gedurende een bepaalde periode heeft de wetgever onvoldoende zicht 

62  John Braithwaite, 2005, p. 146. Verder Daniel N. Shaviro, 2004, p. 26.
63  Indien de fiscus de procedure wint, kan hij dit rechtens juist gebleken standpunt toepassen ten 
aanzien van alle openstaande aanslagen van andere belastingplichtigen waarin dezelfde kwestie aan de 
orde is. In dit geval is de temporele ruimte alsnog met terugwerkende kracht weggenomen.
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op de aard en de omvang van het oneigenlijke gebruik dat van de wetgeving 
wordt gemaakt. Er is vanuit het oogpunt van de fiscus en de wetgever sprake van 
onvoldoende transparantie over wat in de praktijk gaande is.

Wetgeving behoort bovendien haar werking te hebben vanaf de inwerkingtre-
ding van de wet. Onmiddellijke werking is hoofdregel. Het gevolg hiervan is dat 
al degenen die van een structuur gebruik maken voor de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet, van de loophole in de bestaande wet profiteren. Dit is een onbe-
vredigende situatie: belastingplichtigen die in strijd met de geest van de wet 
handelen, zijn onbereikbaar voor de nieuwe wetgeving. Gedurende die periode is 
voor hen het gat in de wet ook het gat in de markt.

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft de wetgever een aantal malen 
gekozen voor wetgeving met terugwerkende kracht. Op deze wijze verkleint de 
wetgever de profijtelijke temporele ruimte van de ontwijkingsconstructies. De 
wetgever ontneemt gedeeltelijk het gouden rendement aan de constructie. De 
meest bekende en min of meer geaccepteerde vorm is wel het ‘wetgeven bij 
persbericht’. Deze techniek houdt in dat in een persbericht wordt aangekondigd 
dat een wetsvoorstel wordt ingediend en dat aan de nieuwe wet terugwerkende 
kracht wordt verleend tot de datum van dat persbericht.64 Vanaf die datum zijn 
belastingplichtigen die een bepaalde constructie overwegen, gewaarschuwd dat 
de aanzienlijke kans bestaat dat de rechtsgevolgen van die constructie zullen 
veranderen. De profijtelijke temporele ruimte wordt verkleind met de duur van 
het wetgevingsproces.

Een voorbeeld waarin de wetgever zeer snel handelde, zijn de arresten van 19 juni 

2009 inzake de exitheffingen over pensioen- en lijfrenteaanspraken ter gelegenheid 

van de emigratie van de gerechtigden tot die aanspraken.65 Een van de arresten 

betrof een geschil over het belastingjaar 2001. De Hoge Raad besliste in die arresten 

dat de Nederlandse belastingwetgeving ter zake in strijd kwam met de goede trouw 

die tussen verdragspartners behoorde te bestaan. Het recht om te heffen over de 

waarde van de pensioenafspraak was namelijk in de desbetreffende belasting-

verdragen toegewezen aan de nieuwe woonstaat. De wetgever reageerde onmiddel-

lijk. Hij had zich duidelijk voorbereid op de mogelijkheid dat hij deze procedure 

64  Zie M.R.T. Pauwels, 2009, p. 226 e.v.
65  Zie bijvoorbeeld HR 19 juni 2009, BNB 2009/263 en 264.

zou verliezen. Op 29 juni 2009, tien dagen na het wijzen van het arrest, werd een 

spoedwetsvoorstel ingediend, dat nog geen negen dagen later op 7 juli werd aange-

nomen. De wet kreeg terugwerkende kracht tot de datum van indiening. Hiermee 

werd een nog grotere budgettaire derving voor de toekomst voorkomen.66 Meestal 

neemt het wetgevende proces (aanzienlijk) meer tijd in beslag.

Aldus markeert de datum van het persbericht de grens van de temporele ruimte 
waarbinnen de ontwijkingsconstructie het beoogde effect heeft. Voor de datum 
van het persbericht aangegane constructies laat de wetgever ongemoeid, voor 
zover het de rechtsgevolgen van voor die datum betreft. Niet onbelangrijk is dat 
de fiscale alchemisten een grote mate van zekerheid, rechtszekerheid, over de 
gevolgen van de toegepaste constructie hebben.67 Vóór de datum van het pers-
bericht is de structuur succesvol, daarna heeft de structuur haar waarde verloren. 
Fiscale alchemisten spelen in dit opzicht een spel zonder nieten. Zij weten op 
welk moment hun alchemistische formule geen goud meer oplevert.

Het kan niet verwonderen dat de wetgever op zoek is gegaan naar andere wet-
gevingstechnieken om de mogelijkheden van agressieve taxplanning in te perken. 
Een bekende methode is de techniek van vereenvoudiging. Het belangrijkste 
voorbeeld is de invoering van de vermogensrendementsheffing in de Wet 
Inkomstenbelasting 2001 (box 3 van de inkomstenbelasting), waarmee tal van 
ontgaansmogelijkheden in de inkomsten uit vermogen-sfeer onmogelijk zijn 
gemaakt.68 Men spreekt in dit verband ook wel van robuuste wetgeving. 
Hiermee kan de wetgever aanzienlijke winst behalen, doch afgezien van het 
feit dat zulke vereenvoudigde, robuuste wetgeving tot overkill kan leiden, geeft 
dergelijke wetgeving onvermijdelijk op tal van punten weer aangrijpingspunten 
voor nieuwe constructies. Wetgeving bevat immers per definitie begrippen om 
tot bepaalde classificaties te komen.69 Juist de grenzen van het toepassingsgebied 

66  Zie over deze arresten de annotatie van I.J.J. Burgers onder HR 19 juni 2009, BNB 2009/165 en 
Peter Essers en Richard Happé, ‘Kroniek van het belastingrecht 2009’, NJB 2009/34, p. 2219.
67  Tenzij natuurlijk de fiscus nog in rechte de ontwijkingsconstructie onder de oude wetgeving 
bestrijdt.
68  Zie ook S.A.W.J. Strik, ‘Leo Stevens, ethiek en fiscaliteit’, in: D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), 
(Stevens-bundel), 2006, p. 578.
69  Zie bijvoorbeeld HR 25 januari 2008, BNB 2008/61 en HR 21 november 2008, BNB 2009/9 
inzake de ‘terbeschikkingstellingsregeling’ van art. 3.91 Wet IB 2001 en box 3, alsmede over hetzelfde 
begrip het Besluit van 1 december 2008, nr. CPP2008/520M, Stcrt. 243, BNB 2009/33. 
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van een wettelijk begrip vormen de uitdaging voor de ontwijkingsconstructies. 
‘The legislature, if it is to act at all, must impose special burdens upon or grant 
special benefits to special groups or classes of individuals.’70 Hoewel dus door 
vereenvoudiging het verschijnsel van ontwijking tijdelijk sterk kan worden 
teruggedrongen, geeft dit geen definitieve oplossing. Steeds zal de tax-plannin-
gpraktijk weer aangrijpingspunten vinden om ontgaansconstructies te ontwer-
pen.71 De temporele ruimte kan er niet afdoende mee bestreden worden.

Een derde wetgevingstechniek om het temporele speelveld te verkleinen is 
disclosure-wetgeving. Onder zulke wetgeving heeft de belastingplichtige of zijn 
adviseur de plicht om een constructie vroegtijdig aan de belastingdienst te mel-
den. Aldus wordt op een indringende wijze ingebroken in de temporele ruimte 
van ontgaansconstructies. De eerste fase van de temporele ruimte wordt inge-
perkt: de belastingdienst krijgt de structuren vrijwel direct na de totstandkoming 
verplicht aangereikt. Deze benadering is een voorbeeld van de steeds sterker 
wordende roep om transparantie.72 In bijvoorbeeld Engeland zijn adviseurs en 
accountants wettelijk verplicht om constructies binnen vijf dagen na gereed 
komen aan de belastingdienst te melden. Bij niet-nakoming beloopt de adviseur 
maximaal een initiële boete van £ 5000 en bij verder in gebreke blijven nog eens 
£ 600 per dag.73 

De vraag is uiteraard of, en in welke mate, zulke wetgeving steeds de beoogde 
effecten heeft. De Engelse wetgeving bevat enkel een meldingsplicht van con-
structies. In voorkomende gevallen zal de wetgever dan wel de belastingdienst 
sneller kunnen ingrijpen dan zonder een dergelijke verplichting. De constructie 
is immers eerder bekend. Aan de andere kant is er geen sprake van een verbod 

70  Joseph Tussman and Jacobus tenBroek, ‘The Equal Protection of the Laws’, California Law Review, 
September (XXXVII, 3) 1949, p. 343.
71  Overigens draagt de wetgever met zijn instrumentalistische wetgeving ook zelf bij aan deze calcule-
rende houding van belastingplichtigen. Zie hierover R.H. Happé, ‘Belastingethiek: een kwestie van fair 
share’ (preadvies), p. 64 en J.L.M. Gribnau, ‘Fiscale ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid voor de 
integriteit van het belastingrecht’ (preadvies), p. 132. Beide preadviezen zijn opgenomen in Geschriften 
van de Vereniging voor Belastingwetenschap, No. 243, Kluwer, Deventer, 2011. Zie ook het verslag van 
het debat over deze preadviezen in hetzelfde Geschrift.
72  Zie o.a. Joseph Stiglitz, The Roaring Nineties, W.W. Norton & Company, New York, 2003, p. 168.
73   Zie HMRC, Guidance Disclosure of Tax Avoidance Schemes, October 2008, p. 63 en 86, op: 
http://www.hmrc.gov.uk/aiu/disclosure-nov08.pdf. Ook de Verenigde Staten heeft een vorm van 
disclosure-wetgeving.

op belastingconstructies. Belastingplichtigen kunnen dus net zoals voorheen er 
gebruik van maken. Ook is het maar de vraag of de Engelse belastingdienst, de 
HMRC, in staat is een groot aantal meldingen te verwerken, op hun merites te 
beoordelen en op basis daarvan tijdig tot actie over te gaan.74 

De conclusie is dat al deze wetgevingstechnieken, de terugwerkende kracht, de 
vereenvoudiging en de disclosure, niet alleen de aangrijpingspunten voor con-
structies in de wetgeving niet kunnen voorkomen, maar dat zij ook de temporele 
speelruimte om gebruik te maken van deze loopholes slechts gedeeltelijk kunnen 
wegnemen. 

9. De rechter en agressieve taxplanning
Welke rol kan de rechter spelen in de bestrijding van agressieve constructies? 
Lang niet altijd mag van de rechter verwacht worden dat hij het definitieve ant-
woord heeft op agressieve belastingontwijking. Een fundamentele beperking is 
vooral dat de rechter aan het recht gebonden is. De rechter behoort de grenzen 
van het recht te respecteren. In een arrest uit 2008 bracht de Hoge Raad dit als 
volgt onder woorden: ‘De rechter zal in het algemeen slechts dan zelf in een 
gebrek dat aan een wettelijke regeling op het gebied van belastingen kleeft, kun-
nen voorzien indien zich uit het stelsel van de wet, de daarin geregelde gevallen 
en de daaraan ten grondslag liggende beginselen, of de wetsgeschiedenis, voldo-
ende duidelijk laat afleiden hoe zulks dient te geschieden.’75 Een en ander houdt 
direct verband met de staatsrechtelijke verhouding tussen wetgever en rechter. 
De rechter is geen wetgever.76 Vanuit het perspectief van het machtsevenwicht 
dient de rechter ervoor te waken om niet op de stoel van de wetgever te gaan zit-
ten.77

Aldus maakt de rechter de uiterste grenzen zichtbaar tot waar hij kan gaan. 
Daarbij neemt hij ter wille van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid de eisen 
van consistentie en coherentie in acht. Deze bepalen eveneens in hoge mate de 

74  Zie ook OECD, Tackling Aggressive Tax Planning Through Improved Transparancy and Disclosure, 
February 2011, op: http://www.oecd.org/dataoecd/7/29/47020506.pdf. 
75 HR 14 november 2008, BNB 2009/3. 
76  Zie met name HR 12 mei 1999, BNB 1999/271, het arbeidskostenforfait-arrest.
77   Zie bijv. S.K. Martens, ‘De grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter’, NJB 2000, p. 750 
en Richard Happé, ‘Over trias politica en rechtsbescherming in het belastingrecht’, in Ronald Janse, 
Sanne Taekema en Ton Hol (red.), Rechtsfilosofische annotaties, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2007, p. 63 
e.v.
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architectuur en daarmee ook de grenzen van het rechtssysteem. Niet alles wat 
maatschappelijk onaanvaardbaar is, of anders gezegd: in strijd is met de geest 
van de wet, is daarmee ook rechtens onaanvaardbaar. De grenzen van het recht 
blijken niet samenvallen met die van de ethische nakomingsplicht. Er is dus 
ruimte voor structuren die in rechte niet zijn te bestrijden, maar die wel op 
gespannen voet staan met de geest van de wet, dat wil zeggen: met de redelijke 
verwachtingen van de wetgever en de samenleving omtrent het gedrag van de 
belastingplichtigen.

Ten aanzien van grensverkenning is een tweetal grensafbakeningen in het bij-
zonder van belang. De eerste is die van het leerstuk van fraus legis. 

‘In fraudem legis agere doet zich voor indien een toestand in het leven wordt geroepen 

die praktisch gelijk is aan die waaraan de wetgever bepaalde rechtsgevolgen heeft 

verbonden, en die zijn betekenis uitsluitend ontleent aan de mogelijkheid van een 

met doel en strekking van de desbetreffende wet strijdende vermijding van die 

rechtsgevolgen; wat de belastingheffing betreft dus constructies ter vermijding of 

vermindering van belastingbetaling.’78

Voor de rechter is toepassing van fraus legis een ultimum remedium. Het leer-
stuk komt pas aan de orde als andere interpretatiemethoden niet tot een bevre-
digend resultaat leiden.79 Vanwege dit bijzondere karakter hanteert de Hoge 
Raad twee zware criteria: ten eerste moet er sprake zijn van een doorslaggevend 
motief om de belastingheffing te verijdelen (het motiefvereiste) en ten tweede 
is er de eis van miskenning van doel en strekking van de wet als de normale 
rechtsgevolgen van toepassing zouden zijn (het normvereiste).80

78  Zie R.E.C.M. Niessen, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht, Kluwer, Deventer, 2010, p. 192.
79  In de sfeer van constructiebestrijding spelen hier een rol de leerstukken schijnhandeling (zie HR 
3 februari 2006, BNB 2007/70 over absolute simulatie en HR BNB 2004/308 over relatieve simula-
tie) en fiscale herkwalificatie. Voor dat laatste zie HR 15 december 1999, BNB 2000/126: ‘Voor een 
zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie, met als consequentie daarvan andere fiscale gevolgen dan 
de contracterende partijen op grond van de gekozen civielrechtelijke vorm verwachtten, en daardoor 
veelal een hogere of lagere belastingheffing, kan plaats zijn indien de aan de gekozen rechtsvorm 
verbonden fiscale gevolgen niet aanvaardbaar zijn gezien het economische resultaat ervan en gelet op 
de strekking van de belastingwet.’
80  R.L.H. IJzerman, Het leerstuk van de wetsontduiking in het belastingrecht, Kluwer, Deventer, 1991, p. 
113 en J.H.M. Nieuwenhuizen, Rechtsvinding en fiscale werkelijkheid, Kluwer, Deventer, 2010, p. 17 e.v.

De reikwijdte van fraus legis valt niet samen met de geest van de wet. Structuren 
die niet aan deze twee criteria voldoen leveren geen fraus legis op, maar kunnen 
wel degelijk in strijd met de geest van de wet zijn. De rechter is er niet om elk 
tekortschieten van de wet te repareren. Bovendien houdt de rechter ook nog eens 
rekening met zijn verhouding tot de wetgever. Als een fraus-legisachtige con-
structie bijvoorbeeld inspeelt op een fundamentele keuze van de wetgever ten 
aanzien van het systeem van de wet, dan kan de constructie niet met een beroep 
op het leerstuk van fraus legis terzijde worden gesteld. Dit is ook het geval als 
het resultaat van de constructie maatschappelijk zeer onbevredigend is.81 Verder 
is ook de omstandigheid dat de wetgever het mogelijke misbruik bij de totstand-
koming van de wet onder ogen heeft gezien, maar daarvoor de wettekst niet 
heeft willen aanpassen een argument voor de rechter om het leerstuk niet toe te 
passen.82

Een tweede belangrijke grensmarkering van hoever de belastingrechter kan gaan 
betreft de internationale cross-border tax arbitrage. Eerder heb ik dit verschijnsel 
omschreven als het zoeken naar mismatches tussen de verschillende belasting-
systemen. Avi-Yonah definieerde het als ‘transactions that are designed to take 
advantage of differences between national tax systems to achieve double non-
taxation.’83 Belastingplichtigen handelen daarbij overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen van elk betrokken rechtssysteem, doch het resultaat van hun hande-
len is dat bijvoorbeeld een verlies in twee landen in mindering op de winst wordt 
gebracht. Exotische namen als double dip en triple dip zijn veelzeggend genoeg.
De rechter beoordeelt de hem voorgelegde constructie uitsluitend vanuit zijn 
eigen jurisdictie en kan dus niet ingrijpen. 

Uit een oogpunt van bestrijding van cross-border constructies vormen ook de 
belastingverdragen geregeld een bijkomende complicerende factor. De nationale 
rechter beoordeelt zulke constructies vanuit het nationale en verdragsrechtelijke
perspectief. Daarbij dient ook het rechtskarakter van het van toepassing zijnde 

81  Zie bijvoorbeeld HR 15 juli 1997, BNB 1997/296 en HR 29 april 1998, BNB 1998/216 (beide over 
zogenoemde turbovennootschappen). Verder Richard Happé, in: J.L.M. Gribnau (red.), 1999, p. 93.
82  Zie HR 8 juli 1992, BNB 1992/308 en HR 10 juli 2009, BNB 2009/237. In dit laatste arrest 
overwoog de Hoge Raad overigens dat als de wetgever de bestaande wet niet aanpast nadat gebleken 
is dat ontgaansconstructies worden opgezet, dit geen belemmering vormt om zulke constructies met 
fraus legis te bestrijden.
83  Reuven S. Avi-Yonah, ‘Tax Competition, Tax Arbitrage and the International Tax Regime’, Bulletin 
for International Taxation, April 2007, p. 137.
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verdrag geëerbiedigd te worden. Volgens de Hoge Raad is het bijvoorbeeld niet 
toegestaan ‘dat een Staat het Verdrag gedeeltelijk buiten werking stelt door pos-
terieure aanpassingen in de nationale wet van termen die in het Verdrag niet 
zijn gedefinieerd.’84 Een en ander bepaalt en beperkt niet alleen de armslag 
van de rechter maar ook van de wetgever om agressieve taxplanning tegen te 
gaan. Deze korte schets maakt tevens duidelijk dat met betrekking tot zulke 
structuren de fiscale grensverkenners geregeld over een grote temporele ruimte 
beschikken om hun structuren toe te passen en te gelde te maken. Aanpassing 
van de vele verdragen ter voorkoming van dubbele belasting is een kwestie van 
lange adem.

10. Tweede conclusie: wetgever en rechter lopen achter de ontwikkelingen  
aan
Wetgever en rechter blijken niet in staat om het verschijnsel van agressieve 
belastingstructuren binnen een ethisch aanvaardbare omvang te houden. 
Hoewel het merendeel van de belastingplichtigen zich terughoudend opstelt 
als het gaat om het gebruikmaken van de onvermijdelijke loopholes in de wet, 
blijkt een deel van de belastingplichtigen zich toch als free rider te gedragen en 
agressieve structuren toe te passen. Deze groep neemt ethische overwegingen te 
weinig serieus en laat het ongebreidelde eigen belang prevaleren boven het ook 
rekening houden met de redelijke verwachtingen van hun medebelastingplichti-
gen en van de samenleving waarvan zij deel uitmaken. In termen van de nako-
mingsplicht handelen deze belastingplichtigen in strijd met de geest van de wet 
in Aristotelische zin. Zij maken gebruik van constructies, waarvan zij behoren 
te weten dat de wetgever, ware hij bij het opstellen van de wet van die constructie 
op de hoogte geweest, tot aanpassing van de wet zou zijn overgegaan.

We hebben echter moeten constateren dat de wetgever structureel pas in actie 
kan komen als een agressieve constructie reeds een tijdlang, en vaak dan op 
grote schaal, wordt toegepast. Er is sprake van een time gap, een temporele ruim-
te, waarbinnen belastingplichtigen gebruik kunnen maken van een constructie 
zonder dat zij het risico lopen dat de wetgever de constructie door reparatiewet

84  HR 5 september 2003, BNB 2003/379. Zie ook F.A. Engelen, Over waarden en normen, Het beginsel 
van de goede trouw in het (fiscale) verdragenrecht, Kluwer: Deventer, 2006, p. 27. Engelen bepleit ook een 
actievere houding van de rechter; zie p. 37. Zie recent HR 19 juni 2009, BNB 2009/263-265 en par. 8 
van deze rede.

geving ongedaan kan maken. Zij genieten het first mover advantage.85 Degenen 
die het eerst een agressieve constructie toepassen, hebben de grootste kans op 
succes. Zij die later hun voorbeeld volgen, lopen steeds meer risico dat de wet-
gever ingrijpt en dat zij het fiscale voordeel mislopen. De constructie wordt 
immers gemeengoed en het totale budgettaire belang neemt exponentieel toe. 
Vroeg of laat ontdekt de wetgever dat zijn wetgeving loopholes vertoont. Ingrijpen 
van de wetgever is onafwendbaar. Anti-misbruikwetgeving, eventueel met 
terugwerkende kracht, moet de schade voor de toekomst en enigszins voor het 
verleden beperken. Zij die voor het moment waarop bij persbericht de nieuwe 
wetgeving wordt aangekondigd hun constructie al hebben toegepast, worden 
ongemoeid gelaten en profiteren van de loophole in de bestaande wet.86 Ook 
disclosure-wetgeving, zoals toegepast in de Verenigde Staten en Engeland, biedt 
geen definitieve oplossing: zij bevat geen verbod op bepaalde constructies. Zulke 
wetgeving kan de time gap waarbinnen het fiscale voordeel kan worden behaald 
wel verkleinen, maar niet wegnemen. 

Bovendien heeft dit proces tussen belastingplichtige en wetgever een repeterend 
karakter: wetgeving nodigt uit tot ontwijkingsgedrag, dat weer aanleiding vormt 
voor nieuwe wetgeving enzovoort, enzovoort. Wetgeving, ook reparatiewetge-
ving, geeft steeds opnieuw aanleiding tot fiscale engineering. Kortom: het recht 
lijkt te weerloos en de creatieve tax-planningpraktijk te vindingrijk om deze vici-
euze cirkel te doorbreken. In de kringen van de agressieve taxplanners lijkt het 
appel op ethische motieven onvoldoende effect te sorteren. Reactieve wetgeving 
die ook nog eens tot steeds grotere complexiteit van die wetgeving leidt, veran-
dert daar weinig aan. De wereld van de creatieve taxplanning is te slim: wat voor 
type regulering er tot nu toe ook wordt ingevoerd, er worden altijd manieren 
gevonden om deze te ontwijken.87 

85  Joseph Stiglitz, 2003, p. 94.
86 R.H. Happé, WFR. 2006, p. 42.
87  Zie in dezelfde zin  ten aanzien van de financiële sector John Stiglitz, Vrije val, Spectrum, Houten, 
2010, p. 186.
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Deel 3
Over de geest van de wet 

en rechtsbeginselen

\

11. Wat staat ons te doen?
Het is van groot belang deze vicieuze cirkel waarin wetgever en de agressieve 
belastingadviespraktijk verkeren, te doorbreken. Er is een ander type wetgeving 
nodig, wetgeving die meer de geest van de wet als maatstaf van handelen op de 
voorgrond stelt. Een type wetgeving dat beter doel en strekking en de daarmee 
samenhangende rechtsbeginselen tot uitdrukking brengt. Bijl en Van der Geld 
hebben recent een pleidooi gehouden voor betere wetgeving waarbij de wetgever 
doel en strekking van concrete wettelijke bepalingen preciezer onder woorden 
brengt dan tot nu toe vaak gebeurt. Zij pleiten ervoor de band tussen rechtsbe-
ginselen en de concrete antimisbruikbepalingen te verstevigen. Wetgeving dient 
technisch nog beter in elkaar te zitten zodat niet veel aan taxplanning valt te ver-
dienen. Noodzaak daarbij is geen compromissen te sluiten over de fundamentele 
aspecten van de wetgeving in kwestie.88 

Bijl en Van der Geld raken hier een belangrijk punt, dat door iedere fiscale wet-
gever ter harte moet worden genomen. Mijns inziens gaan zij echter nog niet ver 
genoeg. Rechtsbeginselen dienen een nog prominentere rol te spelen: zij dienen 
veel nadrukkelijker in de wetgeving zelf door te werken en daarin een plek te 
krijgen. Alleen dan kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken. Daarvoor is een 
ander perspectief nodig. Dat perspectief is voorhanden in de rechtsfilosofie van 
Ronald Dworkin.

12. Over het onderscheid tussen regels en beginselen
Van het rechtssysteem maken zowel rechtsbeginselen als rechtsregels deel uit. 
Ronald Dworkin heeft erop gewezen dat het van cruciaal belang is beide soorten 
normen van elkaar te onderscheiden. Rechtsbeginselen en rechtsregels hebben 
een logisch verschillend karakter. Hoewel zij beide steun geven aan bepaalde 
beslissingen in concrete gevallen, doen zij dat op verschillende wijze.89 Regels 
zijn op een alles-of-niets manier toepasbaar. Zij gelden in een bepaalde situatie 
of zij gelden niet.90 Rechtsbeginselen daarentegen dwingen niet tot een bepaalde 

88  D.B. Bijl en J.A.G. van der Geld, Overkill in fiscale wet- en regelgeving, Geschriften van de Vereniging 
voor Belastingwetenschap, No. 237, Kluwer, Deventer, 2009, p. 16 e.v.
89  Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Duckworth, London, 1978, p. 24. 
90  Zie over het alles-of-niets karakter van rechtsregels bij Ronald Dworkin Robert Alexy, ‘Rechtsregels 
und Rechtsprinzipien’, in: Neil Maccormick (ed.) Conditions of validity and cognition in modern legal 
thought, Stuttgart 1985, p. 13 e.v., alsmede A. Soeteman, ‘Hercules aan het werk. Over de rol van rechts-
beginselen in het recht’, in: Rechtsbeginselen, Ars Aequi, Nijmegen, 1991, p. 28 e.v.
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beslissing. Een beginsel legt een gewicht in de schaal en verschaft een reden 
voor een bepaalde beslissing.

Dit eerste verschil tussen rechtsbeginselen en rechtsregels houdt volgens 
Dworkin een tweede verschil in. Rechtsbeginselen hebben een dimensie die 
rechtsregels niet hebben, namelijk de dimensie van gewicht of belang. Als in 
een bepaald geval verschillende rechtsbeginselen met elkaar conflicteren, moet 
de rechter het gewicht van elk van de beginselen in aanmerking nemen en tegen 
elkaar afwegen. Hij moet beslissen aan welk beginsel het zwaarste gewicht 
toekomt. In overeenstemming daarmee neemt hij zijn beslissing in het te 
berechten geval. De beslissing van de rechter is dus het resultaat van de weging 
van het gewicht van de beginselen.

‘If a judge believes that principles he is bound to recognize point in one direction 

and that principles pointing in the other direction, if any, are not of equal weight, 

then he must decide accordingly, just as he must follow what he believes to be a 

binding rule.’91

Rechtsregels hebben deze dimensie niet. Twee rechtsregels die tegenstrijdige 
rechtsgevolgen aan de zelfde situatie verbinden, maken het rechts sys teem incon-
sis tent. Als twee re gels met elkaar conflicte ren, kan maar een van bei de in 
zoverre geldig zijn. De vraag welke regel uit eindelijk geldig is kan even wel niet 
aan de hand van de re gels zelf worden opgelost. Het wet telijke sys teem kan een 
der gelijk bot sing van regels op los sen door aan te geven wat de rang orde is tussen 
beide regels.92 

Rechtsbeginselen die met elkaar in conflict komen dwingen tot een afweging: 
aan welk beginsel moet het meeste gewicht in een bepaalde situatie worden toe-
gekend. Behoort bijvoorbeeld in de sfeer van de toetsing van wetgeving aan het 
gelijkheidsbeginsel van art. 14 EVRM jo art. 1, 1e Protocol EVRM aan het gelijk-
heidsbeginsel meer gewicht te worden toegekend dan aan het 

91  Ronald Dworkin, 1978, p. 35.
92 Bekende regels in dit verband zijn dat de meer specifieke de algemene regel opzijzet en dat de regel 
van hogere orde die van de lagere orde opzij zet. Vgl. Ronald Dworkin, 1978, p. 27. Zie verder 
Aleksander Peczenik, ‘Legal collision norms and moral considerations’, in: P.W. Brouwer e.a. (red.), 
Coherence and Conflict in Law, Deventer, 1992.

legaliteitsbeginsel?93 Rechtsbeginselen blijven dus steeds hun gewicht behouden, 
ook al beschouwt bijvoorbeeld de rechter in een bepaalde situatie het gewicht 
van een ander beginsel groter. In een volgend afwijkend geval kan er op grond 
van een hernieuwde afweging van beginselen reden zijn om tot een andere 
beslissing te komen. 

Het is dit verschil in karakter tussen regels en beginselen dat mogelijkheden 
biedt om tot een effectievere antimisbruikwetgeving te komen. Het komt erop 
neer dat je specifieke antimisbruikbepalingen kunt omzeilen, maar dat je niet 
zo eenvoudig antimisbruikbeginselen kunt opzij zetten. Een van de redenen 
daarvoor komt nu aan de orde.

13. Over de geest van de wet en rechtsbeginselen
Een bijzonder aspect van rechtsbeginselen vraagt aparte aandacht.Rechts-
beginselen komen niet uit de lucht vallen. Rechtsbeginselen maken deel uit van 
het rechtssysteem, maar vinden tegelijkertijd hun oorsprong in de maatschappe-
lijke werkelijkheid buiten het rechtssysteem en in de ethische en andere opvat-
tingen van de samenleving. 

‘(W)e make a case for a principle, and for its weight, by appealing to an amalgam of 

practice and other principles in which the implications of legislative and judicial 

history figure along with appeals to community practices and understandings.’94

In zoverre is er ook sprake van een open systeem van het recht, van een wissel-
werking met de buitenwereld.95 In die zin kunnen we met Paul Scholten zeggen: 
‘In het beginsel raken we het zedelijk element in het recht.’96

In het eerste deel heb ik mijn ethische positie uiteengezet. Een belangrijk onder-
deel daarvan is de ethische nakomingsplicht. Deze plicht brengt mee dat belas-
tingplichtigen bij wie taxplanning tot de mogelijkheden behoort, een fiscale 

93  Deze toetsing kan ook plaatsvinden op grond van art. 1, 12e Protocol EVRM en art. 26 IVBPR. 
Zie bijvoorbeeld de aantekening van M.R.T. Pauwels bij HR 10 september 2010, nr. 08/04653, FED 
2011/33.
94  Ronald Dworkin, 1978, p. 36. 
95  Paul Scholten, Algemeen Deel, N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1954, p. 
100 e.v. Verder in de sfeer van het belastingrecht R.H. Happé, Drie beginselen van fiscale rechts-
be scherming, Kluwer, Deven ter, 1996, p. 80 e.v. 
96  Paul Scholten, 1954, p. 84.
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route behoren te kiezen die binnen de geest van de wet blijft. Onder verwijzing 
naar Aristoteles heb ik aangegeven dat het er daarbij om gaat zich te onthouden 
van constructies, waarvan men behoort te weten dat de wetgever, ware hij bij het 
opstellen van de wet van die constructie op de hoogte geweest, tot aanpassing 
van de wet zou zijn overgegaan.

Vervolgens heb ik geconstateerd dat enerzijds de agressieve tax-planningpraktijk 
sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw een enorme groei heeft doorge-
maakt en dat anderzijds de wetgever met de bestrijding daarvan voortdurend 
achter de feiten aanloopt. Deze ontwikkelingen in de buitenwereld maken dat de 
ethische nakomingsplicht zich zwaarder in het maatschappelijke domein doet 
voelen. Het betekent ook dat het daarmee verwante rechtsbeginsel dat belasting-
plichtigen geen misbruik van belastingwetgeving behoren te maken in gewicht 
is toegenomen en zich met grotere urgentie aandient. 

14. Regel-bepalingen en de operationalisering van beginselen tot regels
Met deze maatschappelijke en ethische achtergrond van rechtsbeginselen in 
gedachten keren we terug naar het onderscheid tussen rechtsregels en rechtsbe-
ginselen. Daarbij is van belang ons te realiseren dat wettelijke bepalingen zowel 
een regel- als een beginselkarakter kunnen hebben.97 De meeste bepalingen 
geven gedetailleerd aan welke criteria moeten zijn vervuld om de regel van toe-
passing te laten zijn. Bij zulke bepalingen is er sprake van regels zoals bedoeld 
in het onderscheid van Dworkin. Antimisbruikbepalingen hebben vrijwel altijd 
een sterk specifiek regel-karakter. Zij bepalen gedetailleerd welke situaties door 
de regel worden bestreken. Het is, zoals we hebben gezien, juist dit kenmerk van 
antimisbruikregels dat de handvatten biedt voor allerlei agressieve ontwijkings-
structuren.

De vraag rijst welke plaats het leerstuk van fraus legis in dit opzicht inneemt. 
Dit leerstuk heeft primair een beginsel-karakter. Het stelt grenzen aan het 
gedrag van belastingplichtigen. Een belastingplichtige die zich houdt aan de 
woorden van de wet, haar tekst eerbiedigt, doch in werkelijkheid het voorschrift 
frustreert, behoort niet het gewenste voordeel te ontvangen. In de rechtspraak 
heeft dit leerstuk echter nogal aan beginselkarakter ingeboet. De Hoge Raad 
heeft het beginsel in belangrijke mate geconcretiseerd en criteria geformuleerd 

97  Zie hierover reeds Paul Scholten, 1954, p. 84 e.v.

waaraan in concrete casus moet zijn voldaan. Deze criteria betreffen met name 
het motiefvereiste en het normvereiste. In zoverre heeft het leerstuk van fraus 
legis een hybride karakter gekregen: enerzijds heeft het een beginsel-karakter 
en anderzijds vertoont het kenmerken van een specifieke regel. In zekere zin is 
er door dit regel-element sprake van een operationalisering en inperking van het 
beginsel-karakter van het leerstuk.

Een vergelijkbare ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij een ander beginsel-

leerstuk, dat van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bij dit leerstuk is 

de Hoge Raad nog verder gegaan en heeft hij specifieke hard and fast rules geformu-

leerd.98 Ik heb deze regels eerder getypeerd als voorrangsregels. Zulke regels bevat-

ten specifieke criteria aan de hand waarvan in een concrete casus kan worden 

uitgemaakt of die voorrangsregel en daarmee het achterliggende beginsel van toe-

passing is. Net zoals specifieke wettelijke bepalingen hebben zij een alles-of-niets 

karakter. Het achterliggende beginsel is daardoor feitelijk geoperationaliseerd tot 

een direct toepasbare voorrangsregel.99

Deze operationalisering tot min of meer specifieke regels en criteria zien we ook 
terug in de rechtspraak van het Hof van Justitie ten aanzien van het leerstuk van 
misbruik van recht. Zo is het arrest Cadbury Schweppes van het Hof van Justitie 
in deze zin een duidelijke leidraad voor verdere taxplanning.100 Hier doet zich 
net zoals bij de rechtspraak inzake fraus legis de volgende paradox voor: elke 
keer als de rechter fraus legis of misbruik van recht vaststelt dan wel niet aanwe-
zig acht, markeert hij tegelijkertijd de grenzen van het recht en verschaft nieuwe 
mogelijkheden om verdere grensverkenning te beproeven. Een bekend voorbeeld 
uit de rechtspraak van de Hoge Raad van het aldus opgang komen van de vici-
euze cirkel zijn de trust-arresten. Aanvankelijk leken de arresten een dam tegen 
belastingontwijking op te werpen. Vervolgens bleken zij een handleiding voor 
internationale estateplanning te vormen.101 

98  Vergelijk R.J.J. Jansen over de betekenis van hard and fast rules in de sfeer van de algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur. Zie daartoe B.F.A. van Huijgevoort en A.S.G. Kamminga: ‘Scheidend 
vice-president HR, mr. R.J.J. Jansen: recht is geen wiskunde’, interview, WFR 2001/6428, p. 418.
99  Zie R.H. Happé, 1996, p. 79 e.v.
100  HvJ EG 12 september 2006, C-196/04, BNB 2007/54. 
101  HR 18 november 1998, BNB 1999/35-37, de trust-arresten. Zie hierover Kamerstukken II 2008-
2009, 31 939, nr. 3, p. 10.
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15. Een aansprekend voorbeeld 
Specifieke regels die van toepassing zijn in zich voortdurend ontwikkelende 
gebieden, verschaffen veelal eerder rechtsonzekerheid dan rechtszekerheid. De 
regels kunnen immers vaak geen gelijke tred houden met die ontwikkelingen. 
Hetzelfde is het geval in situaties waar zeer veel factoren relevant kunnen zijn. 
Ook daar kan een specifieke regel vaak alleen een schijnzekerheid verschaffen. 
Een rechtsbeginsel kan dan meer zekerheid bieden.102 Ik geef een voorbeeld uit 
een geheel andere sfeer.

Art. 5 van de Wegenverkeerswet bepaalt: ‘Het is een ieder verboden zich zodanig 
te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of dat het verkeer op de weg 
wordt gehinderd of kan worden gehinderd’. Deze bepaling staat bekend onder 
de naam ‘gevaarzetting’.103 Zij legt het beginsel vast dat niemand zich zo mag 
gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt. Hoe verhoudt zich dit begin-
sel tot de begin dit jaar ingevoerde bepaling dat op sommige wegen een snelheid 
van 130 km per uur is toegestaan? Deze bepaling heeft een duidelijk regel-
karakter: een hard and fast rule dat bijvoorbeeld op de Afsluitdijk 130 km per uur 
mag worden gereden. Voor iedereen is het evident dat deze regel moet worden 
uitgelegd in het licht van het verbodsbeginsel van de gevaarzetting. Essentieel is 
dat iedere weggebruiker zich direct een voorstelling kan maken van de context 
waarin dit beginsel relevant is. Voor iedereen is duidelijk dat ten tijde van mist 
of sneeuwval de toelaatbare snelheid op grond van dit beginsel beduidend lager 
ligt. In de woorden van John Braithwaite: “It is that principle that trumps the 
foot-fault rule the law has given us to guide our driving.104

Laten we eens nader onderzoeken of het gebruik van beginselen in het complexe 
en dynamische gebied van de agressieve belastingconstructies perspectief biedt.

102  Het is om deze reden dat voor de jaarwinstbepaling de Wet IB 2001 in art. 3.25 de open norm 
van het goedkoopmansgebruik voorschrijft. Zie ook M.W.C. Feteris, ‘Kwaliteit van wetgeving en het 
decoderen van dubbele boodschappen’, WFR 2010/6857, p. 570
103  Zie Cleiren & Nijboer, 2008, (T & C Sr), Kluwer, Deventer, bijlage 17, art. 5 WVW, p. 2281.
104  John Braithwaite, 2005, p. 145. Ook in gedragscodes dreigt vaak het gevaar dat de naleving van 
specifieke gedragsvoorschriften belangrijker wordt dan de inachtneming van de achterliggende noties 
als bijvoorbeeld die van integriteit.

16. Een principiële benadering van het tegengaan van belastingontwijking
In de agressieve belastingadviespraktijk, zo hebben we gezien, wordt het recht 
opgevat als een verzameling losse regels. Te lang is de wetgever hierin mee-
gegaan. Het gevolg hiervan is dat er een vicieuze cirkel is ontstaan: het gebruik 
maken van loopholes leidt tot reparatiewetgeving, die op haar beurt weer hand-
vatten oplevert voor het construeren van nieuwe loopholes. Het heeft bovendien 
geleid tot steeds complexere wetgeving. 

De rechtstheorie van Dworkin volgens welke het recht moet worden opgevat als 
een geheel van regels en beginselen, biedt een uitweg. Wat we nodig hebben in 
het belastingrecht is een nieuwe oriëntatie op het rechtskarakter van het belas-
tingrecht. Recht bestaat uit meer dan rechtsregels. Een van de belangrijke oor-
zaken van de huidige situatie is de te grote nadruk op de concrete regel. In die 
regel-benadering is het belastingrecht te weerloos en de creatieve tax-planning-
praktijk te vindingrijk gebleken. Alleen daarom al kan in de onderdelen van het 
belastingrecht die bloot staan aan agressieve taxplanning een regel-benadering 
niet meer volstaan. John Braithwaite constateert dat ‘tax law needs this kind of 
integration between rules and principles more than other areas of law.’105 Ook 
John Avery Jones komt tot de conclusie dat er sprake is van ‘this ever-increasing 
spiral of legislation which … is completely and obviously doomed to failure.’ 
Daarom bepleit ook hij onder verwijzing naar Dworkin beginselen in het belas-
tingrecht veel serieuzer te nemen.106 We moeten ophouden met de ‘continuation 
of the plague of rule madness’.107  

We zullen veel meer dan voorheen rechtsbeginselen een centrale plaats moeten 
geven om agressieve taxplanning een halt toe te roepen. Net zoals met het gevaar-
zettingsverbod in het wegenverkeersrecht is gebeurd, zullen in het belasting-
recht rechtsbeginselen uitdrukkelijker moeten worden ingezet om ontwijkings-
gedrag tegen te gaan. Hiertoe is allereerst nodig dat de wetgever op ondubbel-
zinnige wijze bij de parlementaire behandeling van antimisbruikwetgeving het 
doel van de wettelijke regeling alsmede de afweging van de relevante beginselen 

105  John Braithwaite, 2005, p. 145. Zie ook John Stiglitz, 2010, p. 186, ten aanzien van de financiële 
sector. Regulering dient alomvattend en dynamisch te zijn. Het gevaar schuilt in de details van de 
huidige regels.
106  John F. Avery Jones, ‘Tax law: rules or principles?’, British Tax Review, 1996, p. 585.
107  John F. Avery Jones, 1996, p. 600.
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onder woorden brengt.108 Judith Freedman wijst erop: ‘The principle should 
provide the context (…): that is how it provides greater certainty than the alterna-
tive of detail.’109 Dit geeft zowel aan de belastingplichtigen als aan de fiscus en 
de rechter duidelijkheid over wat de wetgever voor ogen heeft met de betrokken 
wetgeving. Deze duidelijkheid is vooral gerelateerd aan datgene wat iedere 
betrokkene zich onmiddellijk kan voorstellen.

Een voorbeeld hiervan is een recent arrest van de strafkamer van de Hoge Raad 

inzake computercriminaliteit met betrekking internetbankieren. In de wet was de 

term ‘geautomatiseerd werk’ gebruikt waarbij volgens de wetsgeschiedenis aan de 

geautomatiseerde systemen van banken was gedacht. In dit geval was het handelen 

van de verdachte juist op de computers van de bankierende particulieren gericht. 

Omdat de wetgever een dynamische wetsuitleg voorstond, mede ook vanwege de 

snelle nieuwe technologische ontwikkelingen op dit terrein, begreep de Hoge Raad 

ook de particuliere computers waarop was ingebroken onder een ‘geautomatiseerd 

werk’.110 

In de tweede plaats dient het resultaat van de afweging van beginselen – welke 
situatie staat de wetgever voor ogen of welke wil hij juist vermijden – in de wet 
zelf als beginsel verwoord te worden.111 Daarbij kan het wenselijk zijn een en 
ander te combineren met specifieke bepalingen. Een bepaalde antimisbruikwet-
geving kan daartoe allereerst voor een aantal specifieke situaties concrete regels 
formuleren. Situaties die wellicht voor de wetgever aanleiding zijn geweest om 
regelend in te grijpen bij een gebleken loophole. Concrete regels waarvan hij met 
de kennis van dat moment de verwachting heeft de bestaande en eventueel toe-
komstige loopholes te dichten.112 Zulke regels dienen dan aangevuld te worden 
met een overkoepelende beginsel-bepaling. Een dergelijke bepaling bestrijkt niet 
alleen de specifiek geregelde gevallen maar ook de nog niet voorziene gevallen. 
Ook is mogelijk juist het antimisbruikbeginsel voorop te stellen en met enige 

108  In dezelfde lijn D.B. Bijl en J.A.G. van der Geld, 2009, p. 16 e.v.
109  Judith Freedman, ‘Improving (not perfecting) tax legislation: rules and principles revisited’, British 
Tax Review, 2010, p. 730.
110  HR 22 februari 2011, 09/02184, LJN: BN9287.
111  Zie hierover ook Graeme C. Cooper, ‘Legislating principles as a remedy for tax complexity’, British 
Tax Review, 2010, p. 341 e.v. Cooper gaat ook in op de Australische ervaringen met principles-based 
legislation.
112  Hierbij is van groot belang dat de tekst van de wettelijke bepalingen aansluit bij de parlementaire 
toelichting. Zie hierover M.W.C. Feteris, 2010, p. 570 e.v.

specifieke regels nader aan te geven wat in ieder geval onder het beginsel moet 
worden begrepen. 

Eerder heb ik geconstateerd dat specifieke regels ontgaan kunnen worden, maar 
dat beginselen niet zo eenvoudig opzij gezet kunnen worden.113 De aantrekke-
lijke gedachte achter het gebruik van rechtsbeginselen is dat rechtsbeginselen 
in elke situatie hun gewicht doen gelden. Daarbij kan het uiteraard voorkomen 
dat andere beginselen in een andere richting wijzen en dat de uitkomst van een 
gerechtelijke procedure daardoor in een andere richting gaat. In beide gevallen 
stelt beginsel-wetgeving in het vooruitzicht: ‘Where there is a principle, there is 
no gap.’114 Een beginsel bevat geen loophole.

17. Enige voorbeelden van een beginsel-benadering
Sinds 2007 heeft de Britse belastingdienst, de HMRC, voor een principles-based 
approach gekozen.115 Mede in het kader van het vereenvoudigen van antimisbruik-
wetgeving heeft de HMRC een consultatiedocument gepubliceerd en heeft de 
Britse wetgever een aantal malen deze beginsel-benadering in de wetgeving 
toegepast. Gedetailleerde wetgeving wordt aangevuld door een principe met een 
overkoepelend karakter in de wet neer te leggen. 

In het consultatiedocument formuleert de HMRC het als volgt: ‘Principles-based 

legislation would embody a principle of UK taxation, and would be accompanied by 

a statement of how the legislation intends to operate by reference to that principle. It 

would do this in such a way that it would be clear, on a first reading, what was being 

addressed and with what outcome in mind.’116

Het voorbeeld van deze benadering in de UK ligt in de sfeer van de rentecon-
structies: ‘A return designed to be economically equivalent to interest is to be 

113  Zie par. 12.
114  Judith Freedman, 2010, p. 721.
115  Eerder, in 1993, was dit al gebeurd in Australië. Zie hierover Graeme C. Cooper, 2010, p. 337.
116  HMRC, ‘Principles-based approach to financial products avoidance: a consultation document’, op 
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_
pageLabel=pageLibrary_ConsultationDocuments&propertyType=document&columns=1&id=HM
CE_PROD1_028173. 
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taxed in the same way as interest.’117 Vanuit een regel-benadering lijkt het of de 
wetgever in deze gevallen principieel een stuk rechtsonzekerheid introduceert 
ten gunste van de rechtsgelijkheid.118 Vanuit een beginsel-benadering blijkt dat 
anders te liggen. Oriëntatie op de doelstelling en rechtsbeginselen, zoals die 
tijdens het wetgevingsproces zijn geformuleerd en vervolgens in de wetgeving 
zijn neergelegd, geeft een inhoudelijke zekerheid over de uitkomst van de rege-
ling, die niet primair afhankelijk is van de toevallige wettelijke bewoordingen. 
Net zoals in het voorbeeld van de maximum snelheidsregel en het gevaarzettings-
beginsel is voor de gemiddelde fiscalist direct duidelijk waaraan hij zich te hou-
den heeft en waarom dat het geval is.

Ook in Nederland is een voorbeeld te vinden van deze aanpak: de regeling inzake 
excessieve beloningen van art. 3.92b, lid 4, Wet IB 2001. Volgens deze bepaling 
worden onder lucratieve beloningen mede begrepen bepaalde rechten die ‘gelet 
op de feiten en omstandigheden, economisch overeenkomen of vergelijkbaar 
zijn met’ aandelen en vorderingen die in de voorafgaande leden van het artikel 
specifiek genoemd worden. De bepaling van het vierde lid legt het gelijkheidsbe-
ginsel in de wet vast, waarbij het beginsel zijn inhoud krijgt vanuit de doelstel-
ling van de regeling als geheel. Zij heeft het karakter van een vangnetbepaling. 
Immers vanuit de doelstelling van de regeling is vast te stellen of er sprake is 
van gelijke gevallen. Het oogmerk van de wetgever is duidelijk een halt toe te 
roepen aan constructies om de regeling van de lucratieve beloningen te omzei-
len. De wetgever heeft daartoe het anti-ontgaansbeginsel in de wet vastgelegd. 
John Braithwaite spreekt van ‘a principled integrity of rules.’119

In situaties van agressieve belastingvermijding gaat het dus voor de wetgever om 
de keuze tussen de evidentie van het antimisbruikbeginsel dan wel de steeds 
groter wordende kwantiteit en complexiteit van de specifieke regels. Vastlegging 
van het misbruikbeginsel in een wettelijke bepaling als een overarching principle, 

117  HMRC, ‘Principles-based approach to financial products avoidance’, op http://www.hm-treasury.
gov.uk/d/pbr08_financialproducts_802.pdf. Inmiddels is ook een tweede regeling in de sfeer van 
‘income transfers’ wet geworden en is recent een discussiedocument gepubliceerd met betrekking tot 
‘group mismatches’. Zie http://www.hmrc.gov.uk/news/financial-discussion-paper-160310.pdf.
118  J.L.M. Gribnau, ‘Rechtszekerheid en overgangsrecht’, in: A.O. Lubbers, M. Schuver-Bravenboer, 
H. Vording (red.), Opstellen fiscaal overgangsbeleid, Kluwer, Deventer, 2005, p. 84, spreekt hier van het 
chilling effect.
119  John Braithwaite, 2005, p. 149.

een overkoepelend beginsel, verschaft zekerheid over de bedoeling van de wetge-
ver in zulke situaties. 

18. Rechtszekerheid en de evidentie van rechtsbeginselen
Verschaffen beginsel-bepalingen minder rechtszekerheid dan regel-bepalingen? 
Het antwoord luidt: dat hangt van de context af waarin een dergelijke beginsel-
bepaling geldt. In de ‘gewone’ rechtstoepassing blijft de rechtszekerheid van spe-
cifieke regels het uitgangspunt. In zulke gevallen spelen de woorden van de wet 
een beslissende rol en komen andere beginselen doorgaans niet in beeld. Ronald 
Dworkin zei hierover: `Of course, unoriginal judicial decisions that merely 
enforce the clear terms of some plainly valid statute are always justified on argu-
ments of principle.́ 120 Alleen als sprake is van een hard case dringt het gewicht 
van de andere beginselen die ten grondslag liggen aan het voorschrift, zich op 
en zal de rechter op basis van een weging van de relevante rechtsbeginselen zijn 
beslissing moeten nemen.

Toegespitst op het onderwerp van vandaag gaat het over de hard cases van de 
agressieve tax-planningpraktijk. Hoe meer tax driven en gekunsteld de construc-
tie is, hoe minder economische substance aanwezig is, des te minder overtuigt 
een beroep op de rechtszekerheid van de in het geding zijnde specifieke regels. 
In die situaties dringt de behoefte aan rechtszekerheid van rechtsbeginselen 
zich op teneinde de bedoeling van de wetgever te borgen. Met betrekking tot een 
algemeen antimisbruikbeginsel merkt John Braithwaite in dezelfde zin op: ‘the 
argument here is that tax law can list rules for transactions that are common, 
leaving judicial enforcement of the principles and in particular, a general anti-
avoidance principle to mop up when unusual transactions are in contest.’121

Dit geldt ook voor specifieke antimisbruikbeginselen. In de context van een 
bepaalde antimisbruiksituatie biedt een beginsel-benadering juist meer zeker-
heid dan de zekerheid van de specifieke regel. De reden hiervoor is gelegen in 
het feit dat beginselen op een concreet niveau een gedachte over het resultaat 
van een handeling uitdrukken die aan degene die in een bepaalde situatie ver-

120  Ronald Dworkin, 1978, p. 83. Zie ook p. 37 waar hij spreekt over de doctrine van de ‘legislative 
supremacy’.
121  John Braithwaite, 2005, p. 149. In de Nederlandse situatie is het leerstuk van fraus legis een voor-
beeld van een algemeen antimisbruikbeginsel. Zie echter over het hybride karakter van dit leerstuk 
par. 14. 



46  Belastingrecht en de geest van de wet 
  

Belastingrecht en de geest van de wet   47

keert zich intuïtief als vanzelfsprekend aandient. Op deze wijze geeft het rechts-
beginsel richting aan het handelen.

In dezelfde zin wijst Pinder erop: ‘A principle is not a less specific rule: it is a state-

ment about the essence of all outcomes intended within its general field. When a 

principle works, it does so because the essence it captures appeals to readers at other 

than an abstract intellectual level; it means something to readers because it relates 

to their understanding of the real world.’122

Vormt de complexiteit van een agressieve belastingstructuur niet een belemme-
ring voor de werking van rechtsbeginselen? Hier geldt het woord van Paul 
Scholten: ‘Het rechtsbeginsel is dus een uitspraak omtrent positief recht die 
onmiddellijk evident is.’, waarna hij vervolgt: ‘Het een zal onmiddellijk evident 
zijn voor ieder, het ander alleen voor dengene die het rechtssysteem door en door 
kent.’123 Een bedenker van een ingewikkelde fiscale constructie is zo iemand die 
het rechtssysteem door en door kent. Hij tracht immers nauwgezet te vermijden 
wat de wetgever met de regeling juist voor ogen heeft. In dit opzicht verschaft 
het gebruik van rechtsbeginselen ook rechtszekerheid aan de fiscale adviseur. 
Hier dringt ook de geest van de wet zich op: de fiscale specialist kan zich direct 
realiseren dat het om een constructie gaat, die de wetgever, ware hij destijds van 
de loophole op de hoogte geweest, door wetsaanpassing zou hebben verhinderd. 
Ethiek werkt aldus via de rechtsbeginselen door in het recht.

Ten slotte hangt daarbij uiteraard veel af van de wetstechnische kwaliteit van 
een dergelijke beginselwetgeving en van de manier waarop in de parlementaire 
geschiedenis de doelstelling en rechtsbeginselen coherent zijn toegelicht en 
geformuleerd. Deze verschaffen de context voor de toepassing van de desbetref-
fende bepaling. Aanbeveling verdient ook de werkwijze van de Britse belasting-
dienst over te nemen en in de ontwerpfase van de wetgeving een consultatie-
document te publiceren, zodat een gedachtewisseling met de fiscale praktijk tot 
een beter wetgevingsresultaat kan leiden.124

122  Greg Pinder, The coherent principles approach to tax law design, op: http://www.treasury.gov.au/
documents/987/PDF/07_coherent_principles.pdf. Zie ook Judith Freedman, ‘Interpreting tax statutes: 
tax avoidance and the intention of Parliament’, Law Quarterly Review, 2007, 123(Jan), p. 89.
123  Paul Scholten, 1954, p. 86 e.v.
124  Zie ook P.H.J. Essers, ‘Tien voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van het fiscale wetgevings-
proces’, in: H.P.A.M. van Arensdonk, J.J.M. Jansen & L.G.M. Stevens (red.), Wetgevingskunsten (Bartel-
bundel), Sdu Uitgevers, Den Haag, 2010, p. 92, die pleit voor het invoeren van consultatieprocedures 
voorafgaand aan het indienen van een wetsvoorstel.

19. Rol van de rechter bij de beginsel-benadering
Eerder hebben we geconstateerd dat van de rechter lang niet altijd kan worden 
verwacht dat hij het definitieve antwoord heeft op agressieve belastingontwijking, 
gebonden als hij is aan het recht. Hoewel het leerstuk van fraus legis in een aan-
tal gevallen te agressieve constructies een halt kan toeroepen, blijft er een gebied 
dat buiten zijn bereik valt. 

In dit opzicht kan de hier voorgestane beginsel-benadering een verbetering 
betekenen. Vastlegging van rechtsbeginselen in de wet in samenhang met een 
duidelijke en coherente omschrijving in de parlementaire geschiedenis van wat 
de wetgever daarbij voor ogen heeft, plaatst de rechter in de positie om recht te 
spreken volgens deze gecodificeerde beginselen. Ook daarmee is de zekerheid en 
kenbaarheid van het recht gediend. John Avery Jones bracht een belangrijk aspect 
hiervan als volgt onder woorden: ‘The use of principles provides predictability.’125 

Vanuit een oogpunt van evenwicht van machten is bovendien belangrijk dat de 
wetgever het beginsel in de wet opneemt en de rechter vervolgens met inachtne-
ming van dat beginsel rechtspreekt126. De wetgever geeft met zijn beginselen de 
richting aan en de rechter kan in zijn rechtspraak deze beginselen verder tot ont-
wikkeling brengen binnen de grenzen die de wetgever getrokken heeft.127 Het 
voorkomt daarmee het verwijt aan de rechter dat hij op de stoel van de wetgever 
plaatsneemt.128

125  Zie ook John F. Avery Jones, 1996, p. 593.
126  Zie over evenwicht van machten en de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel mijn oratie Schuivende 
Machten. Over trias politica en het gelijkheidsbeginsel in het belastingrecht, Kluwer, Deventer, 1999. 
127  In dezelfde zin Judith Freedman, 2007, p. 75. 
128  Overigens is het van groot belang dat vooral de Hoge Raad ook tijdig kan beslissen op belangrijke 
rechtsvragen die in de praktijk spelen. Invoering van de mogelijkheid van prejudiciële vragen en een 
voor cassatie vatbare beschikking zouden daaraan kunnen bijdragen. Zie R.H. Happé, ‘Rechtspraak op 
het moment dat het ertoe doet’, WFR 2010/6882, p. 1456 e.v. alsmede de reactie daarop van P.J. 
Wattel, ‘Een proactieve rol van de Hoge Raad in belastingzaken?’, WFR 2010/6882, p. 1468 e.v. 
Verder over dit aspect R.E.C.M. Niessen, ‘Ter versterking van de cassatierechtspraak in belastingzaken. 
Meer cassatie in het belang der wet?’, in: A.M. Hol e.a. (red.), De Hoge Raad in 2025, Contouren van 
de toekomstige cassatierechtspraak, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2011, p. 239, alsmede J.L.M. 
Gribnau, ‘Omstreden rechtsvragen in het belastingrecht. Nieuwe kansen voor cassatie in het belang 
van de wet’, p. 258 e.v. in dezelfde uitgave. Ook de eerder genoemde bijdragen van Happé en Wattel 
zijn in deze uitgave opgenomen.
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20. Derde conclusie: er is een beginsel-benadering nodig 
In dit deel zijn we op zoek gegaan naar een alternatief voor de traditionele wijze 
waarop de wetgever tot nu toe agressieve belastingontwijking bestrijdt. Daarbij 
hebben we als uitgangspunt genomen de rechtstheorie van Ronald Dworkin: 
recht als een geheel van rechtsregels en rechtsbeginselen. Rechtsbeginselen die-
nen bij de bestrijding van belastingontwijking de centrale rol te vervullen. Aldus 
kan de vicieuze cirkel van ontwijking en nieuwe wetgeving worden doorbroken. 
Ik heb er daarbij op gewezen dat door de maatschappelijke opvattingen over 
agressieve taxplanning het gewicht van een beginsel-benadering ten opzichte 
van zulke taxplanning is toegenomen. Het toegenomen gewicht van de ethische 
nakomingsplicht bepaalt meer dan voorheen de noodzaak om binnen het recht 
strakkere grenzen te trekken met betrekking tot agressieve taxplanning.

Door beginsel-bepalingen in de wet vast te leggen kan het misbruik effectiever 
een halt worden toegeroepen. In specifieke onderdelen van het belastingrecht, 
gevoelig voor belastingontwijking dienen beginselen in de wet te worden vastge-
legd. Daarbij zijn verschillende elementen van belang. Ten eerste dient de wet-
gever in de Memorie van Toelichting en andere parlementaire stukken duidelijk 
de achtergrond, reikwijdte en context van de relevante beginselen te formuleren. 
Het in de wet vastgelegde beginsel kan dan door de rechter worden begrepen 
tegen de achtergrond van de bedoeling van de wetgever. Hoe duidelijker deze 
bedoeling van de wetgever wordt geformuleerd, des te meer richting geeft deze 
aan de rechter bij de toepassing van het gecodificeerde rechtsbeginsel.

Belangrijk voordeel van deze beginsel-benadering is de rechtszekerheid die het 
verschaft. Een beginsel verschaft onmiddellijke duidelijkheid: het maakt op 
concreet niveau direct inzichtelijk of er van misbruik van belastingwetgeving in 
een bepaalde context sprake is. Dit is niet anders dan in de situatie dat men met 
130 km over de Afsluitdijk rijdt tijdens mist of sneeuwval. Kortom: een begin-
sel-benadering maakt het fiscale free riders lastiger de belasting te ontwijken. 
Tegelijkertijd vervangt het tot op zekere hoogte de eigen ethische keuze van de 
belastingplichtige hoe met het recht om te gaan door de keuze van de wetgever 
die daartoe beginselen in de wet vastlegt. Deze benadering draagt daarmee ook 
substantieel bij aan de legitimiteit en de kwaliteit van de belastingwetgeving.
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Uitleiding

‘I describe a conception of law that takes it to be 
not a rival system of rules, that might conflict 

with morality but as itself a branch of morality’129

21. Enige slotopmerkingen
Ik rond af. Belastingethiek heeft mij mijn hele fiscale carrière gefascineerd. 
Enerzijds betreft die fascinatie het feit dat de grootste groep van belastingplich-
tigen, van kleine particulieren tot zeer grote ondernemingen, gewoon een posi-
tieve motivatie heeft om zijn belasting te betalen, om een bijdrage te leveren aan 
de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Anderzijds ben ik geboeid door die 
kleinere groep die zich daaraan willen onttrekken. Een groep die door middel 
van agressieve taxplanning de kostenpost belastingen zo veel mogelijk willen 
verlagen.130 Het gedrag van deze laatste groep heeft tezamen met de reactie van 
de wetgever vanmiddag centraal gestaan.

Veertig jaar geleden was ik getuige van de gewetensgeld-zaak. Het was in zekere 
zin een nog overzichtelijke tijd, waarbij inspecteurs en belastingadviseurs elkaar 
doorgaans goed kenden en met elkaars belangen rekening hielden. Niet alleen 
de wet was richtsnoer maar ook wat je in dat kader wel of niet behoorde te doen. 
De belastingwereld heeft zich sindsdien stormachtig ontwikkeld. Taxplanning 
is big business geworden. Dat geldt ook voor de agressieve taxplanning. In die 
sfeer werden en worden de grenzen van de wet benut om zoveel mogelijk fiscaal 
voordeel te behalen. Wetgevers reageren steeds weer opnieuw met antimisbruik-
wetgeving. Een vicieuze cirkel van over en weer uitlokken is het overheersende 
beeld van de afgelopen decennia zonder dat uitzicht bestaat dat agressieve tax-
planning binnen aanvaardbare banen kan worden geleid of kan worden gestopt.

Vanuit een ethisch perspectief is agressieve taxplanning een onbevredigende 
en onrechtvaardige aangelegenheid. Het komt in strijd met datgene wat burgers 
van elkaar mogen verwachten als het gaat om het bijdragen aan de samenle-
ving.131 Twee conclusies heb ik getrokken. Eerste conclusie is: vanuit de optiek 
van de wetgever sorteren ethische overwegingen onvoldoende effect bij deze 

129  Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, The Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge Massachusetts/London, 2011, p. 5.
130  Zoals eerder aangegeven heb ik in dit college de groep fraudeurs buiten beschouwing gelaten.
131  Richard Happé, ‘Scribo ergo sum, Over de strijd tussen de egel en de vos’, NJB 2010, p. 856.
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belastingplichtigen. De tweede conclusie moet luiden dat ook de reactie van de 
wetgever om door middel van wetgeving het misbruik van wetgeving te stoppen 
onvoldoende effectief is gebleken. Zij die gebruik maken van agressieve taxplan-
ning zijn de free riders van de moderne fiscale wereld. 

Mijn pleidooi is om een andere weg met antimisbruikwetgeving in te slaan. 
Daarbij neem ik de ethische nakomingplicht als vertrekpunt. Centraal is bij deze 
plicht de idee van de geest van de wet. Men behoort geen constructies toe te pas-
sen die met de geest van de wet in strijd komen. Dat is het geval als men kan 
weten dat de wetgever, als hij op de hoogte was geweest van die constructie, de 
wet erop zou hebben aangepast. Deze nakomingsplicht behoort op andere wijze 
dan tot nu toe door te werken in het juridische domein. De fiscale wetgever moet 
voor een beginsel-benadering kiezen. In plaats van specifieke regels dienen 
rechtsbeginselen in de wet te worden vastgelegd, net zoals dat het geval is in het 
voorbeeld van het wegenverkeersrecht. In een duidelijke context van dreigend 
misbruik van wetgeving dient een daarop gericht antimisbruikbeginsel de wet-
telijke norm te worden. Kern van de idee om specifieke antimisbruikregels te 
vervangen door beginselen is dat regels ontweken kunnen worden maar begin-
selen niet. Bovendien geven dergelijke wettelijk vastgelegde rechtsbeginselen 
uitdrukking aan de geest van de wet. 

Een dergelijke benadering onderstreept niet alleen het rechtskarakter van het 
belastingrecht, maar ook de intrinsieke band met maatschappelijke en ethische 
opvattingen. De ethische notie verbindt zich met het rechtsbeginsel. Juist in 
tijden van grote economische en financiële crises is het belang van de ethiek 
cruciaal. We moeten ook in fiscaal opzicht weer zuinig worden op het basis-
vertrouwen van de samenleving en weer leren beter maat te houden. De geest 
van de wet is zo’n maat. Deze biedt houvast om het Aristotelische juiste midden 
te bewaren. 

Voor de universiteiten ligt ook hierin de opdracht en de uitdaging: wij die de 
fiscalisten van morgen opleiden, zullen hen ook moeten laten kennismaken met 
de maatschappelijke en ethische aspecten van ons vak. Wij moeten hen blijven 
uitdagen hun eigen houding daarin te bepalen opdat zij straks de juiste vragen 
stellen, niet alleen aan de ander maar vooral ook aan zichzelf. 

In de gesproken tekst volgde nog een persoonlijk dankwoord dat in deze schriftelijke 
versie is weggelaten.

Ik heb gezegd
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Instituut Tilburg. Hij studeerde zowel fiscaal recht als wijsbegeerte. Zijn 
aandachtsgebieden zijn met name het formele belastingrecht en de methodo-
logie van het belastingrecht. Naast publicaties op deze gebieden, publiceert hij 
regelmatig over de ethiek van het belastingrecht en over rechtsstatelijke vraag-
stukken in het belastingrecht. Zijn proefschrift ‘Drie beginselen van fiscale 
rechtsbescherming’ (1996) is als een standaardwerk te beschouwen op het 
terrein van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het belasting-
recht. Verder is hij sinds 2000 medeauteur van het hand- en studieboek 
‘Algemeen fiscaal bestuursrecht’. Recent verscheen van zijn hand het preadvies 
‘Belastingethiek: een kwestie van fair share’ (2011). Naast zijn hoogleraarschap 
is Happé raadsheer-plaatsvervanger in de gerechtshoven Amsterdam en 
’s-Hertogenbosch.
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