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WPNR 12 mei 2012 
Nummer 6930, jaargang 143 
 
Fiscale ficties binnen de wereld van het eigendomsr echt  
Mr. S.M.H. Dusarduijn  
 
1. Inleiding 
Dit artikel schetst de moeizame relatie tussen fiscale ficties en het in artikel 1 van het Eerste Protocol 
bij het EVRM verwoorde eigendomsrecht (hierna: art. 1 EP).1 Hoewel de vaststelling van het te 
belasten inkomen via ficties op gespannen voet staat met de bescherming van dit eigendomsrecht, 
loopt vrijwel ieder beroep op art. 1 EP spaak op de ruime beoordelingsmarge die de rechter gunt aan 
de fiscale wetgever. Weliswaar werd de Fierensmarge door de Hoge Raad onverbindend verklaard,2 
maar andere fiscale ficties, die evenmin een mogelijkheid bieden voor tegenbewijs, acht de rechter 
onaantastbaar. Om potentiële proceslustigen de wind uit de zeilen te nemen, stelt de Hoge Raad 
immers dat regelingen met een forfaitaire waardebepaling niet in strijd zouden zijn met de door art. 1 
EP gestelde rechtsgeldigheideis.3 Ook het arrest van 28 oktober 2011, dat de fiscale positie van een 
in de oudejaarsloterij gewonnen prijs in kaart brengt, herbergt een soortgelijke waarschuwing. De 
Hoge Raad tekent daarbij aan:  
 "Opmerking verdient dat de onderhavige heffing [de fictieve vermogensrendementsheffing, sd] 
 geen inbreuk vormt op artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM."4  
Ook daaruit blijkt de wens om de piketpaaltjes rondom art. 1 EP zo te plaatsen dat een 'no-go-area' 
ontstaat voor belastingplichtigen die vraagtekens zetten bij de effecten van fiscale ficties en forfaits. 
Zijn deze door de rechter afgegeven signalen gerechtvaardigd of krijgt de wetgever ten onrechte ‘carte 
blanche’? In dit artikel onderzoek ik de positie van fiscale ficties en forfaits binnen de actieradius van 
art. 1 EP. Ik analyseer daarvoor eerst het eigendomsconcept en het daaraan gekoppelde 
eigendomsrecht. Aansluitend beschrijf ik de wijze waarop dit eigendomsrecht door rechters wordt 
getoetst. De uit dit toetsingsschema te herleiden grondregels vertaal ik naar fiscale ficties en forfaits. 
Tot slot zal ik met recente jurisprudentie op zak de toekomstvoorspelling van de Hoge Raad over de 
positie van de vermogensrendementsfictie binnen art. 1 EP onderzoeken. 
 
2. De wortels van eigendom 

"Hoe kun je sterren bezitten?" "Van wie zouden ze dan wel zijn?" antwoordde de zakenman 
snibbig. "Als jij een diamant vindt, die aan niemand toebehoort dan is die van jou. Als je een 
eiland vindt, dat van niemand is, is het van jou. (…) En zo bezit ik de sterren, omdat niemand 
voor mij eraan gedacht had ze te bezitten."5 

De gesprekspartner van de zakenman, de Kleine Prins, bezit op zijn eigen planeet een bloem die hij 
dagelijks begiet. Hij heeft bovendien drie vulkanen die hij wekelijks uitveegt. Voor vulkanen en 
bloemen is het dus zinvol een eigenaar te hebben. De zakenman heeft voor de sterren echter geen 
enkel nut. Zijn rijkdom blijkt bovendien alleen nodig om nog meer sterren te kunnen kopen die hij 'op 
de bank' kan zetten. Deze 'zakenlogica' wekt verwondering bij de Kleine Prins, maar niet (meer) bij 
ons. Het bestaan van private eigendom (hierna: eigendom) vormt immers een kenmerkend element 
van onze Westerse samenleving. Ook oudere wereldbewoners, zoals de Grieken, waren bekend met 
het fenomeen. De wetenschapper Engels koppelt de geboorte van het eigendomsconcept aan de 
opkomst van het monogame Atheense gezin: “It [the monoganous family, sd] …) was the first form of 
the family to be based, not on natural, but on economic conditions, on the victory of private property 
over primitive, natural communal property.”6  
Engels bepleitte overigens een gedwongen overgang van individueel bezit van produktiemiddelen 
naar een maatschappelijke eigendom. Zijn visie op de grenzen van privébezit wijkt sterk af van onze 
huidige kijk op het eigendomsrecht. Volgens art. 5:1 lid 1 BW is dit eigendomsrecht immers het meest 
omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Tot de grondrechten van een eigenaar 
behoren onder meer het recht om het eigendom te bezitten, te gebruiken, er inkomsten uit te vergaren 
en de bevoegdheid om anderen uit te sluiten van het eigendom. Toch is het recht niet absoluut: ook 
de Westerse maatschappij stelt limieten aan het eigendomsrecht. Een essentiële beperking is dat het 

                                                           
1 Met dank aan prof. mr. J.L.M. Gribnau voor zijn welkome opmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel. 
2 HR 22 oktober 2010, nr. 08/02324, BNB 2010/335. 
3 HR 22 oktober 2010, BNB 2010/335, r.o. 3.4.5. Hetzelfde zou gelden voor een indeling van zaken in waardeklassen. 
4 HR 28 oktober 2011, nr. 10/03727, BNB 2011/297, r.o. 3.4, slotzin. 
5 Aldus de zakenman in ‘De Kleine Prins’ van A. de Saint-Exupéry, Ad. Donker, Rotterdam, 9e druk 2010, (hierna: De Saint-
Exupéry 2010) blz. 47. 
6 F. Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, (oorspr. Progres, Zurich, 1884), hoofdstuk 2. Ook online te 
raadplegen via http://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/index.htm. 
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in eigendom hebben en gebruiken van een zaak niet mag strijden met rechten van anderen.7 De 
eigenaar dient bovendien beperkingen in acht te nemen die gebaseerd zijn op wettelijke voorschriften 
of regels van ongeschreven recht, zie lid 2 van art. 5:1 BW. Ook belastingheffing kan inbreuk maken 
op het eigendomsrecht, zij het dat, zoals hierna zal blijken, deze inbreuk met waarborgen omgeven is.  
 
Ondanks deze inperkingen speelt het eigendomsrecht een essentiële rol in onze samenleving. Door 
de soms twijfelachtige herkomst van eigendom8 en de scheve verdeling daarvan kleeft er een sterke 
bijsmaak aan het concept. Tolstoy ziet eigendom zelfs als de bron van alle kwaad: "Property to-day is 
the root of all evils, for it brings about the sufferings of those who possess it or are deprived of it.”9 Die 
afkeer wordt weerspiegeld in een aantal Westerse utopieën die gericht zijn op het andere einde van 
de regenboog, het collectivisme. In deze door denkers geschapen werelden, zoals het Utopia van 
Thomas More, is het (eigendoms)belang van het individu  ondergeschikt aan de gemeenschap. Die 
zienswijze stond eind jaren zeventig van de vorige eeuw ook centraal in mijn omgeving.10 Voor velen 
van ons was privébezit een groezelig verschijnsel, dus werd in leefgemeenschappen lief, leed en 
lijfgoederen gedeeld. Met het verschijnen van de eerste barstjes in de harmonie verschenen echter 
ook de naametiketten op levensmiddelen in de koelkast van de woongroep. In crisistijd werd delen 
van eigendom aanzienlijk minder vanzelfsprekend. Deze verkrampte afscherming van eigendom lijkt 
te zijn verankerd in de menselijke aard. In zijn zoektocht naar de wortels van het eigendomsconcept 
onderzoekt Carter deze relatie en voert daarbij Hegel, een filosoof uit de 18e eeuw, ten tonele.11 Het 
Hegeliaanse denkbeeld hanteert het uitgangspunt dat een persoon zich alleen via zijn eigendom 
verwerkelijkt. Eigendom veronderstelt dat we de ander erkennen als persoon, de ruil van eigendom 
maakt deze erkenning expliciet. Eigendom blijkt dan essentieel om te (kunnen) 'zijn'. Deze noodzaak 
zien we ook terug bij Locke, een vertegenwoordiger van het natuurrechtelijke denken. In Lockeaanse 
ogen moet een individu zich zaken kunnen toe-eigenen om de vervulling van zijn roeping mogelijk te 
maken.12 Het eigendomsrecht wordt daarmee in dezelfde categorie geplaatst als het recht op leven en 
vrijheid: als zelf-eigendom toegestaan is, waarom zou privébezit dan niet gepermitteerd zijn? Ter 
rechtvaardiging voor het ontstaan van eigendom wijst Locke op de inspanningen die iemand verricht. 
Wanneer een mens zijn arbeid vermengt met de natuur, ontstaat een relatie met dat stukje wereld. 
Vanuit de gedachte dat de arbeid van een mens alleen zichzelf toebehoort, creëert Locke het idee dat 
het product van diens arbeid dan ook zijn eigendom wordt: "he hath mixed his labour with, and joined 
to it something that is his own, and thereby makes it his property."13 Overigens kan deze theorie niet 
alle feitelijk bestaande eigendom rechtvaardigen14 en niet elke vorm van arbeid brengt ook 
daadwerkelijk het recht op eigendom van het product met zich mee.15 Toch is deze theorie een goed 
startpunt gebleken voor andere denkers die deze opvattingen over eigendom later hebben aangevuld 
met hun eigen rechtsfilosofische visie.16 Een diepere blik daarop gaat de reikwijdte van dit artikel 
echter ver te buiten. Belangrijk is wel om te beseffen dat de denkbeelden van deze Westerse filosofen 
slechts gelding hebben in een samenleving waarin eigendom een vergelijkbare essentiële rol speelt. 
Als privébezit een minder prominente karaktertrek vormt van een gemeenschap of als het 
eigendomsconcept anders wordt gedefinieerd,17 dan verwerkelijken we onze persoonlijkheid en onze 
roeping op een alternatieve wijze. Ook de bescherming van eigendom wordt dan anders ingekleurd. 
Mede daarom beperk ik me in dit artikel tot de positionering van het eigendomsrecht in de Westerse 
samenleving. 
 
3. Maatschappelijk verdrag  

                                                           
7 Een bekend voorbeeld: ik mag mijn mes overal rond laten slingeren, maar niet in het lichaam van een ander. 
8 Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop eigendom werd verkregen tijdens 'ons' koloniale verleden.    
9 L. Tolstoy, What Then Must We Do?, 1887, blz. 161, http://arvindguptatoys.com/arvindgupta/whatthenmustwedo.pdf. 
10 In die periode volgde ik een opleiding aan een op Marxistische leest gestoelde Sociale Academie. 
11 A. Carter, The Philosophical Foundation of Property Rights, Harvester Wheatsheaf, New York, 1988 (hierna: Carter 1988). Op 
blz. 89-100 bespreekt hij de ideeën van Hegel ten aanzien van eigendom. 
12 Locke hechtte zelf ook aan bezit. Bij het overlijden van een kennis zond hij de weduwe een condoleance, samen met een 
betalingsherinnering inzake de openstaande lening van de overledene. Zie M. Cranston, John Locke: a Biography, Longman’s 
Green & Co, London, 1957, blz. 377. 
13 J. Locke, Two Treatises of Government, book II chapter V, Of Property, par. 27. Gepubliceerd in 1690. Benutte uitgave Yale 
University Press, 2003, edited by Shapiro. (hierna: Locke 1690).  
14 Het eigendomsconcept van Locke struikelt immers bij de gedachte dat iemand een fles zelfbereide ketchup in de oceaan giet 
en vervolgens goed roert, zie Carter 1988, blz. 15. 
15 Locke 1690, book II chapter V, Of Property, vanaf par. 45. 
16 Carter schetst ook de ideeën van o.a. Nozick, Bentham, Demsetz, Kant en Hume, zie Carter 1988. 
17 Zo wijkt het eigendomsconcept van de Inuit aanzienlijk af van het Europese denken: "Possession is conditioned by actual use 
of the property." Zie Inuit Perspectives on Traditional Law, http://nac.nu.ca/OnlineBookSite/vol2/introduction.html. 
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In de Westerse wereld krijgt het recht op eigendom eenzelfde status toebedeeld als het recht op leven 
en vrijheid.18 De vraag rijst dan waarom we onze, soms bitter bevochten, vrijheid en eigendommen 
dan zouden afstaan aan 'de' staat. Veel rechtsfilosofen zoeken het antwoord in de leer van het 
maatschappelijke verdrag. Dit tussen burgers en overheid gesloten pact wordt ook geduid als 'sociaal 
contract', een door Rousseau geïntroduceerde term.19 Hij was echter niet de eerste, noch de enige die 
de gedachte opperde van een samenlevingsvorm waarbij het recht op vrijheid en eigendom wordt 
overgedragen aan een collectieve soevereiniteit. Deze overdracht geschiedt in de verwachting dat het 
collectief beter in staat zal zijn tot een effectieve bescherming van deze rechten. Ook Hobbes, Locke, 
Montesquieu en zelfs Rawls hanteren een verdragstheorie, zij het dat ieder van hen het idee op eigen 
wijze inkleurt.20 Een rode draad in deze theorieën is dat ze een onderbouwing geven - en daarmee 
een rechtvaardiging - van de staat. Volgens Locke dient deze vooral ter bescherming van eigendom: 
"The great and chief end, therefore, of men uniting into commonwealths and putting themselves under 
government, is the preservation of their property."21  
De gedachte van het sociaal contract impliceert bovendien dat ieder die deel uitmaakt van deze 
gemeenschap belast is met een aantal morele verplichtingen in ruil voor de voordelen die de staat 
biedt.22 Het sociaal contract is echter vooral een theoretisch denkmodel. Zo betoogt Hume: "Were you 
to preach (…) that political connexions are founded altogether on voluntary consent or a mutual 
promise, the magistrate would soon imprison you (…) for loosening the ties of obedience; if your 
friends did not before shut you up as delirious, for advancing such absurdities."23 Hume stelt dat het 
plichtsgevoel ten aanzien van een samenlevingsverband niet intuïtief ontstaat, maar moet worden 
aangeleerd.24 Een samenleving zou dan geen wederzijdse beloften kennen, maar slechts aangeleerde 
conventies die gerechtvaardigd zijn omdat daarmee het algemene belang wordt gediend. 
Waarschijnlijk bewandelt de waarheid ook hier de middenweg. De functie van het maatschappelijk 
verdrag berust mijns inziens vooral op de waardevolle inzichten die dit filosofische concept biedt op 
doel en grenzen van overheidsgezag en de wederkerige plichten van de burger. Binnen dit idee 
behoort het eigendomsrecht tot de maatregelen waarmee een samenleving de interne orde reguleert.  
 
Het eigendomsrecht is echter meer dan een ordenend instrument, daarop duidt ook de levensvisie 
van de zakenman die sterren verzamelt alsof zijn leven ervan afhangt.25 Bescherming van eigendom 
is van essentiële betekenis omdat dit recht, samen met de overeenkomst, de grondslag vormt voor het 
ruilverkeer waarop de Westerse maatschappij is gebouwd.26 Geldt het eigendomsrecht daardoor als 
een economisch recht, of is dit recht zo essentieel dat het als een fundamenteel mensenrecht kan 
worden beschouwd? Dergelijke universeel geldende mensenrechten verschillen van andere rechten 
omdat ze inherent verbonden zijn aan het mens-zijn.27 Of ook het eigendomsrecht in die categorie 
moet worden geplaatst, hangt ook samen met ons wereldbeeld. Die kijk bepaalt immers of we het 
recht op leven, vrijheid en eigendom onlosmakelijk met elkaar verbonden achten.28 Een zakenman zal 
deze vraag anders beantwoorden dan een Kleine Prins. Bovendien heeft het eigendomsrecht een 
controversieel karakter, zodat velen aarzelen om dit recht op een lijn te plaatsen met het basisrecht op 
leven en vrijheid. Toch verdient het eigendomsrecht die plaats omdat het recht op een ongestoord 
genot van eigendom nauw samenhangt met de kans op een menswaardig bestaan.29 Ook uit de 
historie blijkt dat discriminatie veelvuldig gepaard gaat met een ontkenning van eigendomsrechten.30 
Aangezien schending van andere (onverdachte) fundamentele mensenrechten vaak hand in hand 
                                                           
18 C.B. Schutte, The European fundamental rights of Property, Kluwer, Deventer, 2004 (hierna: Schutte 2004), blz. 13. 
19 J.J. Rousseau, Du contract social ou principles du droit politique, 1762. Nederlandse uitgave: J.J. Rousseau, Het 
maatschappelijke verdrag, Boom, Amsterdam, 1995. 
20 Voor een schets van de ideeën van Hobbes, Locke, Rousseau en Rawls over het maatschappelijk verdrag verwijs ik graag 
naar C. Bruijsten, Art. 1 Eerste Protocol EVRM: het recht op ongestoord genot van eigendom, WFR 2011/6890. 
21 Locke 1690, book II chapter IX, par. 124. Smith is cynischer: "Civil government (…) is, in reality, instituted for the defense of 
the rich against the poor", zie A. Smith, Wealth of Nations, Cooke & Hale, 1818, blz. 167. 
22 O.m. J.L.M. Gribnau, Preadvies, Fiscale ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid voor de integriteit van het belastingrecht,  
Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, VWB 243, Kluwer, Deventer, 2011. 
23 D. Hume, Essays, Moral, Political and Literary, part II, Essay XII, Of the Original Contract, par. 7 (oorspr. 1742), Eugene F.  
Miller, Indianapolis, 1987, (hierna: Hume 1742), blz. 470.  
24 Hume 1742, blz. 516. 
25 Deze zakenman bezit 501.622.731 sterren die hij elke dag moet tellen en hertellen. Zie De Saint-Exupéry 2010, blz. 47. 
26 T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik en H.D. Ploeger, De eigendomsbescherming van art. 1 Eerste Protocol EVRM en het 
Nederlandse Burgerlijk recht, Kluwer Deventer, 2005, blz. 8. 
27 "Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human beings", zie Vienna Declaration and Programme of 
Action, UN Document A/Conf. 157/23, par. 1.1. 
28 The 5-th Amendment US Constitution meldt in één adem: "No person shall be (…) deprived of life, liberty, or property held.".  
29 Vgl. de campagne ‘Demand Dignity’ van Amnesty Internationaal, zie http://www.amnesty.org/. 
30 Vgl. de ‘verordeningen' van de Duitse bezetter op grond waarvan Joodse mensen verplicht werden hun banktegoeden, 
sieraden en kunst bij één centraal depot (LIRO-bank) onder te brengen. De Israëlische landeigendom-wetten zijn een  actueler 
voorbeeld.  
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gaat met een schending van het eigendomsrecht is het verdedigbaar om ook aan het ongestoord 
genot van eigendom eenzelfde bescherming te bieden. Het recht is dan ook gecodificeerd in 
belangrijke mensenrechtendocumenten zoals het EVRM. Haar status als mensenrecht is daarmee 
geformaliseerd.31  
 
4. Het eigendomsrecht in art. 1 EP 
Binnen het EVRM treffen we het eigendomsrecht aan in het Eerste Protocol. In de Nederlandse 
vertaling luidt art. 1 EP als volgt:  

“Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. 
Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder 
de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.  
De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, dat een Staat 
heeft om die wetten toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom 
te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen 
of andere heffingen of boeten te verzekeren.”  

Het doel van art. 1 EP is bescherming te bieden tegen willekeurige ontneming van eigendom door een 
overheid. Zowel het Europese Hof van de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) als de nationale 
rechter kan wettelijke voorschriften toetsen aan de verdragsrechtelijke bescherming van eigendom.32 
Art. 1 EP heeft het gereedschap voor rechters ondergebracht in drie verschillende regels. De 
algemene eerste regel benoemt het hoofdprincipe: het ongestoord genot van eigendom. De tweede 
regel in het slot van het eerste lid onderwerpt een aantasting van eigendom aan voorwaarden. Tot slot 
erkent de derde regel dat Staten het eigendomsrecht (ook) kunnen aantasten indien daarmee het 
algemeen belang wordt gediend.33 Het door art. 1 EP beschermde eigendomsrecht is daarmee een 
voorwaardelijk recht dat, anders dan het prototype van een bepaling in het EVRM, door nationale 
overheden ingeperkt kan worden. Overigens mogen de drie regels van art. 1 EP niet geïsoleerd 
bekeken worden: "The second and third rules (…) should (…) be construed in the light of the general 
principle enunciated in the first rule. Each of the two forms of interference defined must comply with 
the principle of lawfulness and pursue a legitimate aim by means reasonably proportionate to the aim 
sought to be realised."34  
 
In het toetsingsschema dat het EHRM hanteert bij zaken betreffende art. 1 EP worden stapsgewijs de 
volgende treden doorlopen:35  
1e stap Is sprake van eigendom? 
2e stap Is sprake van een aantasting van het eigendomsrecht? 
3e stap Is de aantasting geoorloofd omdat de maatregel die tot de aantasting heeft geleid 

a rechtsgeldig is, en 
 b een legitiem doel dient, en 

c proportioneel is? 
Een overheidsmaatregel die het eigendomsrecht van haar inwoners aantast is pas geoorloofd indien 
deze regel aan drie cumulatieve eisen voldoet: de rechtsgeldigheid, de legitimiteit en de 
proportionaliteit.36 Als deze toets niet wordt doorstaan, krijgt de maatregel het predicaat 'ongeoorloofd' 
en geldt zij als een door art. 1 EP verboden schending van het eigendomsrecht. Uit het schema volgt 
echter dat de kwaliteitscontrole van deze derde stap pas later in beeld komt. Eerst moet immers 
worden vastgesteld dat sprake is van eigendom in de zin van art. 1 EP. Het EHRM hanteert evenwel 
een ruim eigendomsbegrip, zodat niet alleen vermogensrechten, maar ook claims en erfenissen 
binnen het bereik van art. 1 EP vallen.37 Aansluitend moet worden nagegaan of het recht op deze 
eigendom ook daadwerkelijk is aangetast. Deze aantasting is echter inherent aan belastingheffing. 
Dat verklaart waarschijnlijk waarom zowel het EHRM als de nationale rechter bij toetsing van 
belastingheffing aan art. 1 EP regelmatig 'vergeet' te onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van (een 
aantasting van) eigendom in de zin van dit artikel. Toch kan de eigendomsvraag ook in fiscale zaken 
relevant zijn. Vraagtekens bij de afbakening spelen onder meer bij de kwalificatie van een 

                                                           
31 Aanvankelijk trad het EVRM in 1950 in werking zonder een eigendomsbepaling. Pas op 20 maart 1952 werd het 
eigendomsrecht via een protocol, art. 1 EP, alsnog aan het EVRM toegevoegd.  
32 Voor de nationale rechter vereist het toetsingsverbod van art. 120 Grondwet een omweg via art. 94 Grondwet.  
33 In het 2e deel van art. 1 EP wordt weliswaar slechts gesproken over 'betaling' van belastingen, maar om te kunnen betalen zal 
ook sprake moeten zijn van belastingheffing. Ook belastingheffing valt dus binnen de regels van art 1 EP.  
34 Zie Bäck v. Finland, EHRM 20 juli 2004, nr. 37598/97, par. 52. 
35 Schutte 2004, blz. 35. 
36 Zie de zorgvuldige beschrijving van M. Pauwels, Belastingen en mensenrechtenverdragen, Kroniek 2007-2001, NTM/NCJM-
Bulletin, jaargang 36, 2011, nr. 6/7 (hierna: Pauwels 2011), blz. 707 e.v. Ook verschenen in MBB 2012/2, blz. 64-79. 
37 Gasus Dosier und Fördertechnik GmbH v. The Netherlands, EHRM 23 februari 1995, nr. 15375/89, BNB 1995/262.  
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'verwachting' of een 'fiscaal verlies'. In deze kwesties blijkt de Hoge Raad behendig om de hete brij te 
laveren door de eerste twee vragen van het toetsingsschema te negeren.38 Hierna zal blijken dat ook 
de derde vraag in de rechtszaal niet altijd volledig tot haar recht komt. 
 
5. De kwaliteitscontrole van art. 1 EP 

"Alle tijd die je aan de roos besteed hebt, maakt jouw roos juist zo belangrijk" (…) Dat is een 
waarheid, die de mensen vergeten hebben", zei de vos. "Maar die moet je niet vergeten: jij 
blijft altijd verantwoordelijk voor wat je tam hebt gemaakt."39 

Nu zowel aan de verwoording van art. 1 EP als aan de toetsingscriteria zorg en aandacht is besteed, 
is een rechter verplicht recht te doen aan die zorgvuldigheid. In zaken omtrent art. 1 EP blijken 
sommige rechters echter nonchalant in de toepassing van het toetsingsschema, in een aantal 
gevallen blijft het argument voor een ongegrondverklaring van het beroep zelfs volledig in het 
ongewisse.40 Dat wreekt zich vooral bij de kwaliteitscontrole van de derde vraag in het schema.  
 
De rechtsgeldigheid (lawfulness) van een maatregel verschijnt daarbij als eerste norm. Dit principe eist 
dat de inbreuk op het eigendomsrecht een wettelijke basis heeft in het nationale recht. In fiscale 
aangelegenheden lijkt dat criterium geen problemen te geven. Zou een fiscale regel in strijd komen 
met het nationale recht, dan zal de nationale rechter deze regel op voorhand schrappen. Toetsing aan 
art. 1 EP blijft dan buiten beeld. De rechtsgeldigheidseis herbergt echter ook een kwalitatieve 
component: “However, the principle of lawfulness also presupposes that the applicable provisions of 
domestic law be sufficiently accessible, precise and foreseeable.”41 Het nationale recht moet 
voldoende toegankelijk, precies en voorzienbaar in de uitoefening zijn. Een betrokkene moet immers 
een juiste inschatting kunnen maken van de uitwerking van een (fiscale) regel, zodat hij zijn gedrag 
daarop kan afstemmen. In de Nederlandse rechtspraak trad dit aspect op de voorgrond bij de 
discussie over de forfaitair bepaalde mineraalheffingen (stikstof en fosfaat) in de Meststoffenwet. De 
Hoge Raad oordeelde evenwel dat deze regeling niet 'onvoldoende precies en voorzienbaar' zou zijn 
in de uitoefening.42 Recent trad ook een ander element van de rechtsgeldigheidseis voor het voetlicht. 
De bescherming van art. 1 EP impliceert immers dat een maatregel die het ongestoorde genot van 
eigendom aantast, vergezeld moet gaan van procedurele garanties die de betrokkene een redelijke 
mogelijkheid bieden tot effectieve betwisting van de rechtmatigheid van die maatregel.43 Een 
maatregel die niet aan dit basisbeginsel voldoet, zoals de hierna te bespreken fictie inzake de 
Fierensmarge, ontbeert het watermerk 'lawful' en komt daardoor in strijd met art. 1 EP.  
 
Het tweede kwalitatieve criterium, de legitimiteitseis (legitimate aim), toetst of de betwiste maatregel 
een doelstelling van algemeen belang dient. Bij deze toets kent de rechter aan de nationale wetgever 
overigens een ruime beoordelingsvrijheid toe. In fiscale zaken zal de toetsing van dit principe echter 
nauwelijks stof doen opwaaien, aangezien belastingheffing als onderdeel van het sociale en 
economische beleid van nationale wetgevers doorgaans geaccepteerd wordt als een legitiem doel.44 
De tweede kwaliteitsnorm fungeert in fiscale zaken doorgaans als hamerstuk.  
 
Meer aandacht vereist de proportionaliteitstoets (‘proportionality’). Met deze maatstaf in de hand dient 
de rechter te onderzoeken of er een redelijke mate van evenredigheid bestaat tussen de gebruikte 
middelen (de aantasting van het eigendomsrecht) en het doel dat daarmee wordt nagestreefd. De 
kernvraag is of een staat met de inbreuk op het eigendomsrecht een 'fair balance' heeft bewaard 
tussen het gemeenschapsbelang en de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van individuele 
eigenomsrechten. Deze proportionaliteit vormt de belangrijkste inhoudelijke graadmeter om te bepalen 
of art. 1 EP geschonden is. Het vereiste evenwicht ontbreekt als belastingbetalers een buitensporige 
last (‘excessive burden’) krijgen opgelegd, maar ook als de fiscale maatregel in een concrete situatie 
leidt tot een onredelijke, disproportionele lasten (‘unreasonable, disproportionate burden’).45 Het 
criterium voorkomt daarmee dat een individu een excessieve last krijgt te dragen als gevolg van een 
regel die op zichzelf een legitiem belang dient.  
Of een belastingmaatregel naar aard en inhoud strijdig is met het door art. 1 EP vereiste behoorlijke 

                                                           
38 Zie HR 7 december 2007, BNB 2008/34 (verliesverrekening) en HR 10 juli 2009, BNB 2009/238 (verwachting).   
39 De Saint-Exupéry 2010, blz. 69. 
40 In de periode 2000-2011  werd in Nederland in 35 fiscale zaken in cassatie een beroep gedaan op art. 1 EP. In ruim 15% van 
deze zaken bleef onduidelijk welke afwijzingsgrond  de Hoge Raad had gehanteerd. 
41 Beyeler v. Italy, EHRM 5 januari 2000, nr. 33202/96, par. 109. 
42 Zie HR 3 april 2009, BNB 2009/268, r.o. 3.8.2. Deze, voor leken lastig leesbare,  regelingen bestaan overigens niet meer. 
43 Capital Bank Ad v. Bulgaria, EHRM 24 november 2005, nr. 49429/99, par. 134.  
44 James and others v. United Kingdom, EHRM 21 februari 1986, nr. 8793/79, par. 46.  
45 Sporrong & Lönnroth v. Sweden, EHRM 23 september 1982, nrs. 7151/75 en 7152/75.  
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evenwicht, kan niet alleen worden beschouwd met een algemene blik op de (on)redelijkheid van deze 
heffing. De rechter mag zich dus niet beperken tot een toetsing van het globale effect van een fiscale 
maatregel, maar dient ook te kijken naar de specifieke gevolgen daarvan voor de klagende 
belastingplichtige. In procedures op het gebied van art. 1 EP wordt dit microniveau ten onrechte 
regelmatig overgeslagen. De rechter volstaat dan met het citeren van argumenten die hij plukt uit de 
parlementaire historie en constateert vervolgens, onder verwijzing naar de ruime beoordelingsmarge 
van de wetgever, dat geen sprake zou zijn van een buitensporige last. Een dergelijke gevolgtrekking 
beperkt zich tot één zijde van de balans, het uitgezoomde beeld van ‘de’ gemiddelde 
belastingplichtige.46 De andere kant van de balans, het concrete, individuele niveau, blijft ten onrechte 
in de schaduw. Dit euvel is overigens niet alleen aan de rechter toe te rekenen: de belanghebbende 
zelf dient immers gegevens aan te reiken waaruit blijkt dat de toepassing van fiscale regels in zijn 
concrete situatie leidt tot een niet te rechtvaardigen schending van eigendom. In de praktijk blijkt de 
belastingplichtige voor deze stelling onvoldoende feitelijke 'munitie' paraat te hebben of er worden 
zelfs eenvoudig weerlegbare mededelingen gedaan over zijn financiële positie.47 Overigens zou een 
rechter op dit onderdeel ook flexibiliteit kunnen tonen: rechtvaardigheid is immers ook te vinden in de 
rechterlijke procedure zelf.48   
 
Zowel op als buiten het terrein van de ‘fair balance’ blijkt het EHRM de belastingwetgever ruim baan te 
geven. Wattel concludeert dat belastingheffing in Straatsburg wordt gezien als een beleidsterrein waar 
de politiek zoveel mogelijk ruimte gelaten moet worden: "Ingegrepen wordt pas, zo vat ik samen, bij 
een wijze van heffing waarvoor een fatsoenlijk land zich moet schamen."49 Dat de Hoge Raad niet 
snel het schaamrood op de kaken krijgt, blijkt uit zijn oordeel over de in rekening gebrachte kosten van 
een dwangbevel.50 Ondanks de discrepantie tussen het in rekening gebrachte tarief en de 
daadwerkelijke kosten wordt het beroep op art. 1 EP in hoog tempo terzijde geschoven omdat het 
tarief voor vervolgingskosten nauwkeurig zou zijn omschreven in de wet en bovendien gebonden is 
aan een absoluut maximum. Daarom zou geen sprake zijn van een met art. 1 EP strijdige individuele 
en buitensporige last. Vetter is het roerend oneens met dit oordeel en verzucht in zijn noot: "Als € 
10.295 betalen voor iets dat € 1 kost geen 'individuele en buitensporige' last is, wat dan wel?"51  
Ook uit andere fiscale rechtspraak blijkt dat de enthousiaste run van belastingplichtigen op art. 1 EP 
vrijwel altijd strandt. Baker noemt de bescherming van art. 1 EP tegen het door belastingheffing 
aantasten van eigendomsrechten daarom volstrekt theoretisch: “To date, no taxpayer has ever 
succesfully challenged a substantive tax provision on this basis.”52 Hij concretiseert daarmee het 
eerste element van mijn ‘ist-und-soll’- analyse. In ruim 57% van de onderzochte uitspraken over 
fiscale ficties blijkt immers dat de Hoge Raad het beroep op art. 1 EP zonder pardoes terzijde schuift 
onder verwijzing naar de ruime beoordelingsmarge die het EHRM gunt aan nationale autoriteiten.53 Is 
dit automatisme terecht of heeft de nationale rechter meer ruimte dan hij zelf mogelijk acht?  
 
6. De redelijkheid van de ruime beoordelingsmarge  
 “Gezag steunt in de eerste plaats op verstand. Als je het volk beveelt zich in zee te storten, 
 komt het volk in opstand. Ik heb het recht gehoorzaamheid te eisen, omdat mijn bevelen 
 redelijk zijn.”54 
Het eigendomsrecht biedt rechters de mogelijkheid om de redelijkheid van de ‘bevelen’ van de fiscale 
wetgever te toetsen, ook om te voorkomen dat het volk in opstand zou komen tegen heffingen die als 
confiscatoir worden beschouwd. Tegen de achtergrond van de Trias Politica treedt de rechter echter 
uiterst behoedzaam op, vooral wanneer hij zich begeeft op de wankele grens tussen recht en 
politiek.55 In de onder art. 1 EP gewezen jurisprudentie speelt de doctrine inzake de ‘margin of 
appreciation’,  een door het EHRM ontwikkelde grondregel die de wetgever een ruime 
beoordelingsvrijheid toekent, dan ook een essentiële rol.56 In de annalen van het EHRM werd deze 

                                                           
46 Zie bijv. HR 29 oktober 2010, BNB 2011/51 (rioolrecht), Hof Arnhem 15 juni 2011, 10/00451 (vermogensrendementsheffing), 
en het hierna te bespreken arrest HR 5 maart 2010, BNB 2010/143 (Kostenwet).  
47 Dat mankement trad op in het later te bespreken arrest Imbert de Tremiolles v. France, EHRM 4 januari 2008, nr. 25834/05.  
48 Zie ook de ‘dissenting opinion’ van Bonello en Garlicki in Burden and Burden v. United Kingdom, EHRM, 12 december 2006, 
nr. 13378/05. Overigens is ook een uitgebreide onderbouwing van uitspraken essentieel voor het vertrouwen in de rechtspraak.  
49 Conclusie A-G Wattel bij HR 8 februari 2002, BNB 2002/137, ond. 6.7. 
50 Zie art. 3 lid 1, Kostenwet Invordering Rijksbelastingen, beoordeeld in HR 5 maart 2010, BNB 2010/143. 
51 Noot van J.J. Vetter bij HR 5 maart 2010, BNB 2010/143, FED 2010/46. 
52 P. Baker, Some Recent Decisions of the European Court of Human Right, European Taxation, June 2008, blz. 316. 
53 Zie het overzicht op blz. 50 e.v. van de scriptie van Eva Bakker, Eigendomsrecht en fiscaliteit, 2012, Tilburg University. Deze 
telling betreft de relatie tussen fiscale ficties en art. 1 EP, berecht door de Hoge Raad in de jaren 2000 tot en met 2011. 
54 Aldus de zienswijze van de Koning die leeft op asteroïde nr. 325. Zie De Saint-Exupéry 2010, blz. 39. 
55 De vraag of en in hoeverre de wetgever zelf deze grenzen van de Trias Politica respecteert, laat ik onbesproken.  
56 Het begrip 'margin of appreciation' stamt uit het arrest Handyside v. United Kingdom, EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72.   
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marge als volgt verwoord. “The Court, finding it natural that the margin of appreciation available to the 
legislature in implementing social and economic policies should be a wide one, will respect the 
legislature’s judgement as to what is ‘in the public interest’ unless that judgement be manifestly without 
reasonable foundation.”57   
Binnen de driedelige kwaliteitscontrole beperkt het EHRM deze beoordelingsmarge echter tot twee 
gebieden: de legitimiteit en de proportionaliteit van een maatregel. De nationale wetgever krijgt dus 
geen speelruimte ten aanzien van de eerste kwaliteitsnorm, de rechtsgeldigheid. Een betrokkene 
moet immers altijd kunnen beschikken over een redelijke mogelijkheid om de rechtmatigheid van de 
aantasting van zijn eigendomsrecht te kunnen betwisten. Indien die procedurele garantie ontbreekt 
door een categorische uitsluiting van verweer, is sprake van een schending van art. 1 EP.58 Bij 
toetsing van deze rechtsgeldigheidseis gleed art. 7, lid 2, van de Kostenwet dan ook hard onderuit. 
Het volledig ontbreken van een verweersmogelijkheid trad ook aan het licht in het arrest inzake de 
Fierensmarge.59 Deze fictie veronderstelt dat een bij WOZ-beschikking vastgestelde waarde juist is 
indien de afwijking tussen vastgestelde en werkelijke waarde van de onroerende zaak binnen een 
bepaalde bandbreedte blijft, zowel in relatieve als in absolute zin. De Hoge Raad verklaarde deze 
bepaling onverbindend nu deze in de weg stond van een effectieve betwisting van de rechtmatigheid 
van de WOZ-beschikking. Een maatregel die niet rechtsgeldig is komt reeds daardoor in strijd met het 
Protocol: “Voor de toetsing van een dergelijke maatregel aan artikel 1 van het Protocol is het derhalve 
niet van belang of er een redelijke mate van evenredigheid bestaat tussen de gebruikte middelen en 
het - legitieme - doel dat daarmee in het algemene belang wordt nagestreefd, in die zin dat er een 
redelijke verhouding ('fair balance') bestaat tussen voormeld algemeen belang en de bescherming van 
individuele rechten.”60 Zowel de bepaling in de Kostenwet als de Fierensmarge werden door de Hoge 
Raad onverbindend verklaard wegens schending van art. 1 EP, een opmerkelijke trendbreuk met het 
verleden waarin nimmer een belastingregel strandde op het eigendomsrecht.  
 
Ook de Hoge Raad lijkt verbaasd over zijn eigen voortvarendheid.61 In de kantlijn van de conclusie 
wordt daarom opgemerkt dat het procedurele karakter van de Fierensmarge zich zou onderscheiden 
van belastingregels met forfaitaire (waarde)bepalingen die eveneens een tegenbewijsmogelijkheid 
ontberen: “De oorzaak daarvan is echter dat de onjuistheid van het oordeel van het bestuursorgaan in 
die gevallen [de fictieve of forfaitaire regelingen, sd] op grond van de toepasselijke wettelijke regeling 
niet van invloed is op het bedrag van de verschuldigde belasting, zodat daarmee de rechtmatigheid 
van de heffing van die belasting niet op het spel staat.”62 Indien en voor zover de Hoge Raad met 
deze rechtmatigheid doelt op de te toetsen rechtsgeldigheid van fiscale ficties en forfaits, lijkt dat 
oordeel juist. Rechtmatigheid is evenwel een veel ruim(er) begrip. Met zijn conclusie snelt de Hoge 
Raad mijns inziens ten onrechte voorbij aan de door het EHRM gestelde eis om binnen de grenzen 
van art. 1 EP iedere ‘verdachte’ fiscale regeling - klassiek, fictief of forfaitair - ook inhoudelijk te 
toetsen. Naast de rechtsgeldigheid van de regeling dient de rechter ook oog te hebben voor de 
legitimiteit en de proportionaliteit. Bij deze laatste twee criteria komt de ruime beoordelingsmarge 
weliswaar in beeld, maar het zou onredelijk, en dus onverstandig, zijn om te veronderstellen dat de 
beoordelingsruimte voor fiscale wetgevers synoniem zou zijn aan grenzeloosheid.  
 
De interpretatieruimte die het EHRM toekent aan nationale autoriteiten is immers gerelateerd aan het 
internationale karakter van het Europese Hof:  “Because of their direct knowledge of their society and 
its needs, the national authorities are in principle better placed than the international judge to 
appreciate what is ‘in the public interest’.”63 In politieke, economische, sociale en culturele kwesties 
zijn nationale autoriteiten veel beter in staat tot evaluatie van zowel de feitelijke situatie in dat land, als 
van de wijze waarop de verdragsrechten en verdragsvrijheden worden geïmplementeerd.64 De ruime 
beoordelingsmarge is bovendien gekoppeld aan het subsidiaire karakter van het EHRM: pas als alle 
nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput komt toetsing door het Europese Hof in beeld.65 Dat betekent 
                                                           
57 James and others v. United Kingdom, EHRM 21 februari 1986, nr. 8793/79, par. 46.  
58 HR 10 juli 2009, BNB 2009/246, r.o. 3.3.6. In dit arrest oordeelt de Hoge Raad over het niet in de beoordeling kunnen 
betrekken van het verweer van belastingplichtige dat hij (ten onrechte) niet zou zijn aangemaand. 
59 Voorheen opgenomen in art. 26a Wet WOZ, de bepaling ontsproot aan het brein van Tweede Kamerlid Fierens. Zij wilde met 
dit voorschrift het aantal WOZ-procedures inperken om de werkdruk van gemeenten en rechterlijke macht te verlichten.  
60 HR 22-10-2010, BNB 210/335, r.o. 3.4.2, verwijzing naar EHRM 25 maart 1999, Iatridis v. Greece, no. 31107/96, par. 58. 
61 Leijenhorst merkt in zijn noot bij het Fierensmarge arrest op dat de rechter zou zijn opgetreden als wetgever-plaatsvervanger, 
hij juicht dat overigens van harte toe. Zie noot Leijenhorst bij BNB 2010/335. 
62 HR 22-10-2010, BNB 210/335, r.o. 3.4.5.  
63 James and others v. United Kingdom, EHRM 21 februari 1986, nr. 8793/79, par. 46.  
64 J. Vande Lanotte en Y. Haeck, Handboek EVRM, Deel 1, Intersentia, Antwerpen, 2005, blz. 204.  
65 Een belastingplichtige die zich onrechtmatig behandelt voelt, kan zich op grond van artikel 34 EVRM rechtstreeks tot het 
Europese Hof wenden met een verzoekschrift.  
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dat een nationale rechter ‘zijn’ wetgever niet zoveel ruimte hoeft te bieden als het EHRM: hij is immers 
uitstekend in staat de situatie in zijn eigen land te wegen en te beoordelen. Bovendien kent het EHRM 
de ruime beoordelingsmarge ook toe aan de rechter: "This margin is given both to the domestic 
legislator (…) and to the bodies, judicial amongst others, that are called upon to interpret and apply 
the laws in force."66 De nationale rechter heeft dus uitstekende uitgangspositie om op eigen terrein de 
houdbaarheid van een fiscale regel te kunnen beoordelen en beschikt daarbij over dezelfde ruime 
marge die steeds is toegekend aan de wetgever. Deze speelruimte bestaat ook binnen de grenzen 
van de Trias Politica. Indien wetgeving tot gevolg heeft dat mensenrechten, zoals het in art. 1 EP 
verankerde eigendomsrecht, worden geschonden, dan ligt het op de weg van de rechter om deze in 
de wet verankerde waarden te beschermen. Vooral indien wetgeving wonderlijke trekjes vertoont.  
 
7. Fiscale ficties en forfaits 

"Eigenlijk had ik dit verhaal als een sprookje willen beginnen. Dan had ik gezegd: Er was eens 
een kleine prins die een planeet bewoonde, niet veel groter dan hijzelf."67 

Doen-alsof past prima in vertelsels die worden ingeluid met de woorden 'er was eens.' Toch duiken 
alsof-bepalingen ook op in belastingwetten, vooral in onze Wet op de inkomstenbelasting zijn ze 
prominent aanwezig. Ook deze fiscale ficties en forfaits vertellen een verzinsel, een (juridische) 
onwaarheid.68 Een kenmerkende eigenschap van fiscale ficties en forfaits is dat inbreuk wordt 
gemaakt op de economische en/of de civieljuridische realiteit van een belastingplichtige.69 Mede 
daardoor staat het gebruik van ficties en forfaits op gespannen voet met belangrijke rechtsbeginselen, 
zoals het draagkrachtbeginsel en het gelijkheidsbeginsel.70 Deze spanning wordt vergroot doordat bij 
deze regelingen - met het oog op de effectiviteit van deze door de wetgever gecreëerde inbreuk - 
doorgaans geen of slechts beperkte mogelijkheden tot het leveren van tegenbewijs aanwezig zijn.  
Zoals er vele soorten sprookjes bestaan, zo bestaan in het rijk der fiscale ficties ook meerdere 
varianten. Freudenthal onderscheidt twee hoofdvormen: de omstandighedenficties en de 
inkomensficties.71 Binnen de laatstgenoemde soort kan onderscheid worden gemaakt in zuivere ficties 
en ficties die reële voordelen kwantificeren (de forfaits).72 Deze rangschikking sluit prima aan bij het 
kader van dit artikel, al hanteer ik een andere benaming om deze beter te laten aansluiten bij het 
thema van dit artikel. Gezien de ruime voorraad fiscale fabels die voorhanden is, beperk ik me 
overigens tot de alsof-bepalingen in de inkomstenbelasting. 
 
Mijn eerste groep ficties betreft de grondslagbepalende ficties en forfaits. Deze materiële ficties 
verzinnen, om uiteenlopende redenen, dat iemand in een periode een bepaald inkomen geniet, 
hoewel hij dat inkomen niet, niet in die mate of niet op dat moment daadwerkelijk genereert. Bij deze 
grondslagbepalende ficties negeert de wetgeving vooral de economische realiteit van een individu. De 
ook tot deze groep behorende forfaitaire regelingen vinden hun bestaansrecht in de eenvoud en 
administratieve doelmatigheid. Een fiscaal forfait is bedoeld om de realiteit op praktische wijze te 
benaderen, zoals de bijtelling op de winst inzake het privégebruik van de ondernemingsauto. De 
invoering van de ook tot deze familie behorende ‘zuivere’ inkomensficties wortelt in de behoefte om 
misbruik te voorkomen. Deze fictievariant, zoals de vermogensrendementsbepaling, negeert de 
economische realiteit van een belastingplichtige.  
De tweede categorie bestaat uit de omstandighedenficties die ik bestempel als procedurele ficties. Bij 
deze formele ficties is sprake van een ‘indeplaatsstelling’: de rechtsregels die gelden voor een 
bepaalde feitelijke grondslag worden door deze fictie van toepassing worden verklaard op een andere 
grondslag.73 Deze ficties worstelen vooral t met de civieljuridische realiteit: het ‘doen alsof’ betreft het 
fingeren van een niet-bestaande omstandigheid. Bestaande of speciaal gecreëerde regels worden 
(over)geplant naar een situatie waarvoor deze regels eigenlijk niet zijn bedoeld. Naast de bepaling in 
de Kostenwet behoort ook de Fierensmarge tot deze categorie: binnen de gecreëerde bandbreedte 

                                                           
66 J.G.C. Schokkenbroek, De margin of appreciation-doctrine in de jurisprudentie van het Europese Hof, NJCM-Bulletin 1990, 
Leiden, 1990, blz. 44. 
67 De Saint-Exupéry 2010, blz. 17. 
68 Van Apeldoorn stelt: Een fictie bestaat hierin, dat men iets als waar aanneemt, hetwelk niet waar is. Zie van Apeldoorn, 
Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, 16e druk, Kluwer, Deventer, 2002, blz. 349. 
69 De fictie kan op uiteenlopende manieren gedefinieerd kan worden. Voor dit artikel volsta ik met deze kernachtige schets.  
70 Voor een beschrijving van de relatie tussen ficties en rechtsbeginselen zie S.M.H. Dusarduijn en J.L.M. Gribnau, 
Vermogensrendementsheffing', A.C. Rijkers en H. Vording (red), Vijf jaar Wet IB 2001, Kluwer, Deventer, 2006, blz. 513-537. Ik 
wil overigens benadrukken dat de aanwezigheid van fiscale ficties doorgaans een positieve uitwerking heeft op het, eveneens 
belangrijke, rechtszekerheidsbeginsel.  
71 R.M. Freudenthal, In de ban van de vervlakking; een inkomstenbelastingsprookje in drie delen, SDU, Amersfoort, 2004 
(hierna: Freudenthal 2004), blz. 13. 
72 Deze verfijning is aangebracht door A-G Wattel in zijn conclusie bij HR 5 september 2003, BNB 2003/379, ond. 3.46. 
73 Ch.P.A. Geppaart, Over een robuuste fictie, WFR 1999/493. Zie ook Freudenthal 2004, blz. 14. 
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doen we immers alsof de (onjuiste) WOZ-waarde toch de werkelijkheid weergeeft.74 Ook de recent 
door Hof Den Bosch beoordeelde fictie in de Wet op de Motorrijtuigenbelasting valt in deze categorie. 
Op grond van deze fictie wordt de na te heffen belasting berekend over een tijdsduur van twaalf 
maanden zonder dat de mogelijkheid bestaat om aan te tonen dat in (een deel van) deze periode 
geen gebruik gemaakt is van de weg. Hof den Bosch acht deze fictie in strijd met art. 1 EP nu sprake 
is van een niet-rechtsgeldige bepaling (‘unlawful’).75 De opmerking van het Hof dat het volledig 
ontbreken van een tegenbewijsregeling niet proportioneel zou zijn en daarom niet gerechtvaardigd 
wordt geacht,76 lijkt me niet helemaal juist. Toetsing aan de rechtsgeldigheidseis biedt immers geen 
ruimte voor een dergelijke afweging.  
 
Uit de beschreven rechtspraak blijkt dat een formele fictie die een rechterlijke toetsing naar de 
rechtmatigheid van een beschikking feitelijk verhindert, in strijd komt met de rechtsgeldigheid. Deze 
fictiebepaling vormt daardoor een schending van art. 1 EP. De overwegingen die hebben geleid tot 
invoering van de regeling zijn verder irrelevant aangezien de toets inzake de ‘fair balance’ niet 
aangelegd hoeft te worden. Met Pauwels ben ik van mening dat ficties die onderdeel vormen van het 
materiële recht, de hiervoor beschreven grondslagbepalende ficties, een andere variant vormen.77 
Gezien de aard van deze ficties zal hun rechtsgeldigheid niet snel in het geding zijn. Of en in hoeverre 
de uitwerking van deze bepalingen kan leiden tot een schending van het eigendomsrecht, zal 
vervolgens getoetst moeten worden aan de legitimiteit en de proportionaliteit. Aan die toetsen kleeft 
evenwel de ruime beoordelingsmarge die het EHRM gunt aan nationale autoriteiten.  
 
8. Er was eens…  
Uit nationale en internationale jurisprudentie rijst het beeld op dat een succesvol beroep op art. 1 EP 
in fiscale zaken een zeldzaam pareltje is. Binnen deze gedachte past ook de stelling van de Hoge 
Raad dat de meest vermaarde fiscale fictie, de vermogensrendementsheffing, niet in strijd zou zijn met 
art. 1 EP.78 Met deze fictie in de hand doen we alsof een belastingplichtige jaarlijks een rendement 
van 4% genereert met de op 1 januari van dat jaar aanwezige grondslag sparen en beleggen.79  
Ondanks de herhaalde pogingen van de wetgever om het fictieve rendement in box 3 voor te 
spiegelen als een ‘effectief rendement’ van 2,2%80 blijft sprake van een aanzienlijke spanning tussen 
deze inkomensfictie en de reëel genoten rendementen. Een belastingplichtige die rendementen 
behaalt die (veel) lager zijn dan de wettelijke fictie, ziet als gevolg van de verschuldigde belasting de 
omvang van zijn vermogen jaarlijks dalen. Dat effect kan optreden bij spaarders, verhuurders van 
onder de Huurwet vallende woningen, onfortuinlijke beleggers of in erfrechtelijke situaties die buiten 
de defiscaliseringsbepaling van art. 5.4 Wet IB 2001 vallen.81 Slagen deze belastingplichtigen er 
langere tijd niet in om het fiscaal gefingeerde rendement te behalen, dan rijst de gedachte dat de 
vermogensrendementsheffing een aantasting vormt van het eigendomsrecht.  
 
Hoe ook wordt gedacht over het alsof-karakter van de vermogensrendementsheffing, duidelijk is dat 
deze materiële fiscale fictie rechtsgeldig is. Bovendien dient deze fictie een legitiem doel. De wetgever 
wil immers voor vermogensinkomsten een grondslagdefinitie formuleren die er enerzijds voor zorgt dat 
het fiscale inkomensbegrip weer aansluiting krijgt bij de huidige economische realiteit en anderzijds 
voldoende flexibel is om de trends en ontwikkelingen op adequate wijze fiscaal tegenspel te bieden.82  
Binnen de kwaliteitstoetsing van art. 1 EP resteert dan alleen nog het in stelling brengen van de 
proportionaliteitstoets. Zoals eerder opgemerkt dient deze toets op twee niveaus plaats te vinden: de 
vereiste ‘fair-balance’ betreft immers niet alleen het globale effect van de wettelijke regeling, maar ook 
haar uitwerking op individueel niveau.83 In dat opzicht vertoont de veronderstelling van de Hoge Raad 
over de relatie tussen de vermogensrendementsheffing en art. 1 EP een bruingebrand korstje. De 
rechter kan immers nimmer volstaan met een beoordeling van de vermogensrendementsheffing op 
het abstracte niveau van de gemiddelde belegger op lange termijn: hij zal ook de concrete uitwerking 
van deze fictie op het niveau van de individuele belastingplichtige in de beschouwing moeten 
                                                           
74 De bepaling in de Kostenwet blijft als non-fictie buiten beschouwing.  
75 De procedure betrof art. 34, lid 1 Wet MRB, zie Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 9 december 2011, nr. 10/00694. 
76 Zie Gerechtshof 's-Hertogenbosch , 9 december 2011, nr. 10/00694, r.o. 4.26. 
77 In gelijke zin Pauwels 2011, blz. 710.  
78 HR 28 oktober 2011, nr. 10/03727, BNB 2011/297, r.o. 3.4, slotzin. 
79 Overigens is de rendementsfictie niet de enige alsof-bepaling: er krioelen nog talloze andere ficties en forfaits rond in box 3. 
Een bijzondere regeling betreft de stapeling van ficties in lid 3 van art. 5.20. Zie daarvoor ook S.M.H. Dusarduijn, De 
Vermogensrendementsheffing, FED Fiscale Brochures,Kluwer, Deventer, 2010, blz. 169-174.  
80 Deze herrekening benut het heffingvrij vermogen. 
81 De opsomming is slechts bedoeld als voorbeeld, ze is niet volledig. 
82 MvT, Kamerstukken II, 1998/1999, 26 727, nr. 3, bijlage 1. 
83 Zie ook Pauwels 2011, blz. 711.  
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betrekken. Alleen dan kan immers worden beoordeeld of sprake is van een onredelijke, 
disproportionele last. Overigens komt daarbij ook de verantwoordelijkheid van de belastingplichtige om 
de hoek kijken: een (ont)roerend relaas zal doorgaans niet volstaan. Het betoog dat in de eigen 
situatie sprake is van een ´kapitaalkrimpheffing´84 leidend tot een individuele buitensporige last, zal 
onderbouwd moeten worden met feitelijke gegevens, zoals jaaroverzichten.85 Die opdracht lijkt, gezien 
de reële rendementen van de afgelopen jaren, geen al te lastige opgave. Overigens blijkt de Hoge 
Raad niet gevoelig voor het betoog dat vanuit een in box 3 belast vermogensbestanddeel geen 
kasinkomsten zouden stromen waaruit de verschuldigde heffing kan worden voldaan. Dat bleek 
onlangs toen een inwoner van België werd geconfronteerd met belastingheffing over de waarde van 
de blote eigendom van een in Nederland gelegen onroerende zaak.86 Het argument dat geen 
liquiditeiten aanwezig waren in de jaren waarin het fictieve inkomen (de waardestijging) werd belast, 
trof geen doel. Onder verwijzing naar het refrein van de ruime beoordelingsmarge merkt de Hoge 
Raad op dat het ‘enkele feit’ van de ontbrekende liquiditeiten [cursivering sd] nog niet de conclusie 
zou rechtvaardigen dat art. 1 EP geschonden zou zijn. Dat lijkt een opening te bieden, zij het dat de 
omvang daarvan klein lijkt. Overigens was de rechter evenmin gecharmeerd van de stelling dat de 
blote eigendom te gelde gemaakt zou moeten worden indien er geen andere bezittingen aanwezig 
zouden zijn waaruit de vermogensrendementsheffing voldaan zou kunnen worden: "Dit argument (…) 
faalt reeds omdat de belanghebbende niet heeft aangevoerd dat van een dergelijk gedwongen te 
gelde maken in zijn geval daadwerkelijk sprake is." 87 Kennelijk wordt ook in fiscale zaken de put pas 
in latere fase gedempt. 
 
Toch blijken recente arresten van het EHRM handvatten te bieden om het kalf in een eerder stadium 
uit het water  te kunnen trekken. De eerste zaak betreft de uit het communistische bewind stammende 
Poolse huurwet die in strijd werd geacht met art. 1 EP. Het EHRM oordeelde dat de regelgeving niet 
voldeed aan de proportionaliteitstoets, aangezien niet kon worden gewaarborgd dat de kosten van het 
verplicht uit te voeren onderhoud aan een verhuurde woning bestreden konden worden uit de door de 
wet gemaximeerde inkomsten, laat staan dat het mogelijk zou zijn om na aftrek van alle lasten een 
‘decent profit’ te genereren.88 Het door het totale pakket van Poolse (huur)regels ontstane negatieve 
rendement leverde volgens het EHRM een ongeoorloofde aantasting van het eigendomsrecht op. 
Wordt deze totaal-blik overgeplaatst naar de fiscale fictie van box 3, dan blijkt een cijfermatige 
onderbouwing van de individueel drukkende last van de vermogensrendementsheffing gebaseerd te 
moeten worden op het rendement dat resteert na aftrek van alle verschuldigde heffingen en andere 
lasten. In bepaalde situaties zal een negatief rendement dan geen fabeltje zijn, maar realiteit. 
Schending van art. 1 EP komt dan beeld. 
 
De tweede zaak betreft het arrest Imbert de Tremiolles vs Frankrijk waarbij een in Frankrijk geheven 
weeldebelasting centraal staat, de ‘l'impôt de solidarité sur la fortune’ (hierna ISSF).89 Deze 
solidariteitsheffing wordt sinds enige jaren door de Franse regering opgelegd aan inwoners wier netto 
vermogen een bepaalde grenswaarde overschrijdt. Een echtpaar claimde dat deze weeldebelasting in 
strijd was met art. 1 EP. De heffing zou immers het uit de activa getrokken netto-inkomen overtreffen, 
waardoor ze gedwongen zouden zijn hun activa te verkopen. Volgens de aangeleverde cijfers 
bedroeg het totaal van de verschuldigde belastingen, weeldebelasting plus een aantal overige 
heffingen, in twee verschillende jaren 91% resp. 134% van het inkomen uit dit vermogen. Dat is 
aanzienlijk hoger dan de bovengrens van 50% die het Bundesverfassungsgericht destijds hanteerde 
voor de maximaal toegestane gezamenlijke druk van inkomsten- en vermogensbelasting op inkomsten 
uit vermogen.90 Toch oordeelde het EHRM dat deze weeldebelasting op individueel niveau geen 
onredelijke, disproportionele last zou veroorzaken. Het standpunt van de echtelieden dat deze ISSF 
zou leiden tot een ongerechtvaardigde confiscatie van eigendom bleek immers haaks te staan op de 
feitelijke geconstateerde groei van hun vermogen in de desbetreffende periode. Deze vermogensgroei 
bleek aanzienlijk, hetgeen de helaasheid van de argumenten onderstreepte. 

                                                           
84 Deze creatieve benaming van de vermogensrendementsheffing zingt rond op internetfora.  
85 HR 29 oktober 2010, BNB 2011/51, r.o. 3.3.3. In dit arrest werd de heffing van rioolrecht bij verhuurder niet in strijd geacht 
met artikel 1 EP. De vergelijking met de zaak Hutten-Czapska v. Poland (EHRM 19 juni 2006, nr. 35014/97) waarbij de Poolse 
huurwetgeving wel in strijd bleek met artikel 1 EP, werd terzijde geschoven.  
86 Het doorkruisen van de verwachting dat de wet ongewijzigd zal blijven levert geen schending van art. 1 EP op, zie M.A. v. 
Finland, EHRM 10 juni 2003, nr. 27793/95.  
87 HR 26 november 2010, BNB 2011/189, r.o. 3.4.3.  
88 Hutten-Czapska v. Polen, EHRM 19 juni 2006, nr. 35014/97, par. 39: “The violation of the right of property in the present case 
consists in the combined effect of defective provisions on the determination of rent and various restrictions on landlords’ rights.”  
89 Imbert de Tremiolles v. France, EHRM 4 januari 2008, nr. 25834/05. 
90 Arrest van 22 juni 1995, BSTBL II 1995, 655. 



11 

 

 
Met dit arrest in de hand concludeert Pauwels dat ook bij ficties en forfaits niet snel zal worden 
geoordeeld dat sprake is van een excessieve last.91 De vermogensrendementsheffing zou dan, 
conform de toekomstvisie van de Hoge Raad, geen schending van het door art. 1 EP beschermde 
eigendomsrecht opleveren. Bij een nauwkeuriger blik blijkt echter dat deze Franse casus niet 
onverkort model kan staan voor de houdbaarheid van de fiscale fictie van box 3. Een van de 
opvallende verschillen tussen de vermogensrendementsheffing en de als solidariteitsheffing dienende 
weeldebelasting is dat ‘onze’ fiscale fictie bedoeld is om de jaarlijkse vermogensinkomsten te 
belasten, terwijl de ISSF het vermogen van haar rijkere inwoners wil treffen. Belangrijker is evenwel 
het inhoudelijke verschil tussen beide heffingstechnieken. Op het abstracte niveau van de 
proportionaliteitstoets kent het EHRM immers een essentiële rol toe aan het door de Franse wetgever 
ingestelde plafond voor deze ISSF. De ‘fair balance’ wordt volgens het EHRM niet geschaad omdat de 
verschuldigde weeldebelasting gemaximeerd wordt tot 85% van het inkomen: deze limiet waarborgt 
dat niet meer belasting verschuldigd wordt dan het inkomen dat met het vermogen kan worden 
verdiend.92 Onder die omstandigheden acht het EHRM geen disproportionele inbreuk op het 
eigendomsrecht aanwezig. Ook de Hoge Raad hecht bij de beoordeling van art. 1 EP waarde aan de 
aanwezigheid van een door de wetgever aangebracht maximum, zoals volgt uit zijn oordeel over de 
kosten van een dwangbevel.93 Dergelijke veiligheidskleppen ontbreken echter bij het vehikel van de 
vermogensrendementsheffing. Sterker nog: deze fiscale fictie hanteert een ondergrens van nihil, zodat 
een negatief vermogen nimmer in aanmerking genomen kan worden. Het gebrek aan dergelijke 
waarborgen is cruciaal voor het onderzoek naar de redelijke verhouding tussen algemeen en 
individueel belang. De ‘fair balance’ ontbreekt immers bij een fiscale fictie die geen enkel plafond 
hanteert.  
 
9. Tot slot 
            "Grote mensen zijn toch wel heel, heel wonderlijk, zei hij tegen zichzelf tijdens de reis.94 
Uit rechtspraak op het terrein van art. 1 EP blijkt dat klachten over de uitwerking van fiscale regelingen 
regelmatig afketsen op de door rechters gehanteerde afbakening van de proportionaliteitseis. Art. 1 
EP zou echter een schild moeten bieden tegen (te) voortvarende overheden die hun uit het sociaal 
contract voortvloeiende belofte, de bescherming van eigendom, niet (volledig) nakomen.  
In dat opzicht zijn ook rechterlijke uitspraken heel, heel wonderlijk. Hoewel algemeen wordt erkend dat 
ingrijpen noodzakelijk is bij een belastingheffing die leidt tot onredelijke disproportionele lasten, 
worden immers zeer aanzienlijke heffingen goedgekeurd.  
Aan de basis van deze instemming ligt steevast de ruime beoordelingsvrijheid die nationale 
autoriteiten, ook in fiscale aangelegenheden, krijgen toebedeeld door het EHRM. Zoals aangegeven is 
deze doctrine echter ontwikkeld met het oog op het internationale karakter van het EHRM en het 
subsidiaire karakter van dit Hof ten opzichte van de nationale rechtsorde. Voor nationale rechters ligt 
deze terughoudendheid minder voor de hand: ze zijn uitstekend in staat om de nationale situatie op 
economisch, politiek en sociaal terrein te beoordelen. Ik betwijfel dan ook of de leer van de ruime 
beoordelingsmarge volledig kan worden gekopieerd naar het terrein van de Nederlandse rechter: “At 
the time of its enforcement, the Convention was endorsed as a minimum standard by the Member 
States of the Council of Europe. This means that the States have the possibility to ensure a higher 
level of protection of these rights, and, also, the obligation not to decrease the standard within their 
own legal systems.”95 Ook daaruit volgt dat de Nederlandse rechter een eigen toetsingsbeleid dient te 
ontwikkelen waarin niet (meer) kan worden volstaan met een enkele verwijzing naar de ruime 
beoordelingsvrijheid van een wetgever. Een dergelijke ‘carte blanche’ volstaat niet op het terrein van 
de bescherming van fundamentele rechten, zoals het eigendomsrecht. Op dat gebied is een 
intensievere toetsing vereist door de rechter, zowel op abstract als op individueel niveau. Dat geldt 
vooral bij fiscale ficties, zoals de vermogensrendementsheffing. Een alsof-benadering op fiscaal 
terrein staat niet alleen haaks op het ‘echte’ bestaan van ‘grote mensen’, maar wringt ook met 
belangrijke rechtsbeginselen.96 Een koerswijziging in de rechtspraak inzake art. 1 EP is mijns inziens 
wenselijk, het recht zal dan minder verwondering wekken.  

                                                           
91 Pauwels 2011, blz. 711. 
92 Bij de hoger uitvallende berekening door het echtpaar werden bepaalde, niet in aftrek komende, belastingen meegewogen.  
93 Zie het eerder besproken arrest over de kosten van een dwangbevel, HR 5 maart 2010, BNB 2010/143. 
94 De Saint-Exupéry 2010, blz. 44. 
95 The Lisbon Network 2011. 
96 Het positieve effect van ficties op de rechtszekerheid, zie ook voetnoot 70, beschouw ik als een uitzondering.  


