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Voorwoord 
 

 

 

 

“…Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, 

en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de 

maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn 

leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: 

‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ Hij hoorde dit en gaf als antwoord: 

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel...” (Matteüs 9:9-12, De Nieuwe 

Bijbelvertaling). 

 

De Romeinse overheid verleende in de klassieke oudheid belastingconcessies voor een 

bepaald gebied, met een bepaalde looptijd. Ofschoon het woord 'tol' in ‘tollenaar’ anders doet 

vermoeden, gaat het bij de nieuwtestamentische begrippen tollenaar en tolhuis om belastingen 

in het algemeen. De tollenaar garandeerde een bepaald bedrag voor de Romeinse staatskas en 

alles wat hij meer kon heffen was winst. Hoewel de tarieven van hogerhand werden voor-

geschreven vond de belastingheffing naar willekeur plaats. De tollenaars gebruikten hun 

machtspositie om het volk uit te buiten voor hun eigen gewin.  

 

Om die reden konden tollenaars op weinig respect van de bevolking rekenen en werden ze op 

één lijn gesteld met zondaars. In tegenwoordige termen zou men zeggen dat het deze 

belastingambtenaren ontbrak aan legitimiteit. Ze konden niet rekenen op de vrijwillige 

aanvaarding van hun machtsuitoefening en burgers waren niet bereid om medewerking te 

verlenen aan de tolvergaring. Dwang, gefaciliteerd door de overheid, was noodzakelijk om 

burgers tot belastingbetaling te bewegen.  

 

Het ontbreken van legitimiteit was tweeduizend jaar geleden nog geen onoverkomelijk 

probleem. Men kon men belastingheffing afdwingen door het plaatsen van een slagboom op 

een strategische plaats en de uitoefening van voldoende fysiek geweld. Een dergelijke aanpak 

is in onze moderne samenleving onmogelijk geworden. Relevante geld- en informatiestromen 

verlopen immers voornamelijk geautomatiseerd en virtueel, waardoor belastingheffing die 

uitsluitend stoelt op dwang niet langer mogelijk is. Belastingheffing uitsluitend op basis van 

dwang is ook niet haalbaar wanneer die dwang wordt ondersteund met intelligente 

automatiseringssystemen, omdat de maatschappij altijd net iets complexer en gevarieerder 

blijkt dan met dergelijke systemen kan worden beheerst.  

 

Onze moderne samenleving vereist een belastingstelsel dat complexe financiële stromen kan 

duiden en in fiscale zin betekenis kan geven. De bereidwillige aanlevering van relevante 

financiële informatie door burgers en bedrijven aan de Belastingdienst is daarbij onontbeerlijk. 

Burgers zijn daartoe echter slechts bereid als ze vertrouwen hebben in de overheid en haar 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Accijns
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde_(religie)
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dienaren. Om die reden is de legitimiteit van de overheid en haar belastingambtenaren, anders 

dan tweeduizend jaar geleden, een bepalende factor geworden in de belastingheffing. 

 

Deze studie onderzoekt hoe moderne tollenaars steun van burgers en bedrijven voor de 

belastingheffing kunnen verwerven. Daarbij komen zowel juridische als sociaalwetenschap-

pelijke aspecten aan de orde. Niet alleen wordt in kaart gebracht wat in juridisch zin juist is, 

maar ook welke fiscale aanpak daadwerkelijk werkt. De studie beoogt een bijdrage te leveren 

aan zowel de theorievorming als de fiscale rechtshandhaving in de praktijk. De verworven 

kennis over legitimiteit kan mogelijk ook op andere overheidsgebieden dan de belasting-

heffing worden toegepast.  
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1. Inleiding  
 

 

 

 

In mei 2011 bracht de Staatssecretaris van Financiën het volgende persbericht in de media: 

 

Duizenden mensen betrapt bij fraude met auto.  

De Belastingdienst heeft afgelopen jaar negenduizend mensen betrapt die onterecht privé in 

de auto van de zaak reden. Zij hadden aan de fiscus laten weten minder dan 500 kilometer per 

jaar in de auto te rijden, maar uit controles bleek dat niet het geval. De Belastingdienst voert 

sinds 2007 controles uit onder de ongeveer 260.000 bestuurders die een verklaring 'geen 

privégebruik auto van de zaak' hebben ingediend. Uit steekproeven bleek dat rond de 30 

procent toch regelmatig de grens van 500 kilometer overschreed. Wie meer dan 500 kilometer 

privé rijdt in de auto van de zaak, moet extra belasting betalen.1 

 

Het mediabericht geeft aan dat mensen massaal de belastingen met betrekking tot het privé-

gebruik auto ontduiken en het suggereert daardoor dat (deze) Nederlanders het niet zo nauw 

nemen met hun fiscale verplichtingen. Dit kan verontruste vragen oproepen over de belasting-

heffing, zeker wanneer men aanneemt dat belastingheffing en gemeenschapszin in een 

evenwichtige samenleving met elkaar sporen. Massale vormen van belastingontduiking, zoals 

beschreven in het bovenstaande bericht, kunnen twijfel oproepen over de bereidheid van 

(mede)burgers om bij te dragen aan de gemeenschappelijke belangen in de samenleving.  

 

Hoewel de berichtgeving over belastingfraude ook anders kan, een voorbeeld daarvan is de 

communicatie rond de buitenlandse rekeningen, voedt ze mogelijk toch de verontrusting en de 

twijfel ten aanzien van de belastingmoraal.2 Deze verontrusting kan verder toenemen wanneer 

de indruk bestaat dat ook op andere gebieden in de maatschappij onevenwichtigheden bestaan 

en volgens sommige maatschappelijke onderzoeksinstanties is daar thans sprake van.3 Ze 

                                                
1
 Weekers, F.H.H., Interview bij rtlz, (24 mei 2011), http://www.rijksoverheid.nl/, geraadpleegd op 25 mei 2011.  

2
 In de communicatie rond de buitenlandse rekeningen luidde de boodschap van de staatssecretaris dat er een 

pardonmogelijkheid bestaat voor mensen die zich alsnog aan de belastingwet willen houden en dat er van die 

mogelijkheid veel gebruik werd gemaakt: “Er is 2 miljard spaargeld aangemeld”. Tegen de kleine groep die zich niet meldt, 

zal de Belastingdienst hard optreden, http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/jaarverslag-2009/wat-de-burgemeester-

van-de-belastingdienst-kan-leren, geraadpleegd 21 maart 2010, zie ook http://nos.nl/artikel/ 126156-zwartspaarders-

geven-2-miljard-aan, geraadpleegd op 11 januari 2010; Zie verder Baaren, R. e.a., Communicatie van nalevingsniveau als 

gedragsbeinvloeding, Den Haag, Boom Lemma Uitgevers, p. 9; Zie ook Cialdini, R.B. en N.J. Goldstein, “Social influence: 

Compliance and conformity”, Annual Review of Psychology, 55, 201- 234. 
3
 Pheijffer, M., “Het debat Nederland: fraudeland?”, in B. Hoogenboom e.a. (red.), Forensische studies, De suggestie van 

toezicht en handhaving, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2005, pp. 51-65. 
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signaleren dat op meerdere terreinen in de samenleving problemen bestaan rond het gezag van 

de overheid en het vertrouwen in medeburgers.4  

 

Voor het ontstaan van die problemen worden verschillende oorzaken genoemd, maar een 

aanleiding die herhaaldelijk wordt opgevoerd is de sterk op zichzelf gerichte houding van de 

moderne burger. Deze moderne burgers zijn kritisch op het handelen van autoriteiten omdat ze 

vooral tevreden willen worden gesteld door hun omgeving en de overheid in het bijzonder, ze 

eisen waar voor hun (belasting)geld zo wordt dan wel gedacht. De overheid moet voortdurend 

presteren in de ogen van burgers om hun erkenning te krijgen en alleen wanneer de overheid 

daarin slaagt, zijn ze bereid haar gezag te aanvaarden.  

 

De zelfbewuste en individueel gerichte burger eist een behandeling die is toegesneden op zijn 

persoonlijke situatie en verwachtingen. Het verwerven van legitimiteit, het creëren van een 

situatie waarin burgers de overheid zodanige kwaliteiten toedichten dat ze bereid zijn haar te 

gehoorzamen, stelt hoge eisen aan de overheid.  

 

Naast de kwestie van de legitimiteitsverwerving door de overheid staat echter het gegeven dat 

verschillende wetenschapsgebieden in de afgelopen decennia veel kennis hebben opgebouwd 

over de wijze waarop mensen hun gedrag ten opzichte van de overheid en haar regelgeving 

bepalen. Kennis die de overheid ten dienste staat om haar functioneren in de moderne 

samenleving op peil te houden en daarvoor erkenning en medewerking van de burgers te 

verkrijgen. Zo merkt de klassieke benadering rechtshandhaving aan als ingrijpen van de 

overheid dat (pas) speelt als er sprake is van niet-naleving.5 Terwijl een moderne, brede kijk 

op handhaving niet alleen het verrichten van controles en sancties betrekt, maar ook andere 

activiteiten zoals het geven van voorlichting en het voeren van overleg met burgers.6 (Rechts) 

handhaving gaat in die zienswijze over alle activiteiten van de overheid die de naleving van 

regelgeving moet bevorderen.  

 

Deze studie richt zich op de legitimiteit van de overheid met betrekking tot een specifieke 

handhavingstaak: de belastingheffing. Legitimiteit is een complex begrip dat in verschillende 

wetenschapsgebieden een eigen betekenis heeft gekregen. Een enkelvoudige benadering van 

legitimiteit doet dan ook geen recht aan dit gelaagde begrip en om die reden kent deze studie 

een multidisciplinaire opzet. De legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving door de 

Belastingdienst wordt benaderd vanuit twee legitimiteitsconcepten; een juridisch en een 

                                                
4
 Zie bijvoorbeeld, Knepper, S., en J. Kortenray, “De vertrouwenscrisis”, in S. Knepper en J. Kortenray (red.), De 

Vertrouwenscrisis: over het krakend fundament van de samenleving, Amsterdam, Meulenhoff, 2008. 
5
 Zie bijvoorbeeld Konijnenbelt W., R. van Male en H.D. van Wijk, Hoofdstukken van bestuursrecht, Amsterdam, Reed 

business, 2011, pp. 35 e.v. 
6
 Vergelijk bijvoorbeeld Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), De tafel van elf, Een veelzijdig 

instrument, Utrecht, CCV, 2010, p. 17 en Ministerie van Justitie, Expertisecentrum Rechtshandhaving, Laveren tussen 

Scylla en Charybdis, Over de toekomst van handhaving, Den Haag, Ministerie van Justitie, 2005, p. 11. 
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sociaalwetenschappelijk concept. Centraal in de studie staat het begrip legitimiteit van de 

fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst. 

 

Kenmerkend voor het juridische legitimiteitsconcept is dat het zich primair richt op de 

normatieve juistheid van de fiscale besluitvorming. Terwijl het sociaalwetenschappelijke 

legitimiteitsconcept zich juist richt op de individuele beleving van burgers met betrekking tot 

het overheidshandelen. De beide legitimiteitsconcepten lopen dus in hun benadering uiteen. 

Dat uiteenlopen geldt temeer wanneer men uitgaat van de klassieke veronderstelling dat 

belastingheffing een tegenstelling inhoudt tussen het (normatieve) gemeenschapsbelang en het 

(geïndividualiseerde) belang van de burger. Het hanteren van deze twee uiteenlopende 

legitimiteitsconcepten maakt het mogelijk om de legitimiteit van de Belastingdienst en zijn 

handelen in het kader van de belastingheffing, de fiscale rechtshandhaving, in een brede opzet 

te onderzoeken.  

 

De keuze voor juist deze twee legitimiteitsconcepten vindt zijn basis in ontwikkelingen in 

zowel de theorievorming als de praktijk van de fiscale rechtshandhaving. Waar in het 

klassieke denken over fiscale rechtshandhaving rechtswetenschappelijke inzichten bepalend 

waren, bestaat nu ook aandacht voor inzichten uit de sociale wetenschappen. Met name de 

introductie van het sociaalwetenschappelijke begrip “compliance” binnen de fiscaliteit heeft 

hierin grote betekenis gehad. Een soortgelijke ontwikkeling heeft zich voorgedaan binnen de 

praktijk van de fiscale rechtshandhaving. Ook hier is de louter juridische invalshoek verlaten 

en wordt sinds de introductie van fiscale compliance beleid geformuleerd dat zowel juridische 

als sociaalwetenschappelijke aspecten kent. 

 

Hoewel de introductie van het begrip compliance binnen de fiscale rechtshandhaving 

belangrijke veranderingen teweeg heeft gebracht vormt compliance niet het primaire 

onderzoeksobject van deze studie. In de huidige studie staat legitimiteit centraal. Legitimiteit 

is weliswaar verbonden met compliance, maar ze moet er toch van worden onderscheiden. 

Waar compliance zich richt op het fiscale gedrag van belastingplichtigen, richt legitimiteit 

zich vooral op het handelen door de overheid.  

 

Voorafgaand aan de bespreking van de beide legitimiteitsconcepten zal in het hiernavolgende 

hoofdstuk de probleemstelling en de onderzoeksvraag van de huidige studie worden 

geformuleerd. Ook zullen de methode van onderzoek en het plan van behandeling worden 

beschreven. Het hoofdstuk begint echter met een beschrijving van enkele algemene 

ontwikkelingen in de samenleving die de relatie tussen overheid en burger weergeven. Dat is 

nodig omdat de fiscale rechtshandhaving niet los kan worden gezien van het totale 

functioneren van de overheid en haar relatie tot de maatschappij.  
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2. Probleemstelling en onderzoeksvraag 
 

 

 

 

2.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk worden de probleemstelling en de onderzoeksvraag van de huidige studie 

geformuleerd, ook de methode van onderzoek en het plan van behandeling komen aan de orde. 

Voorafgaand daaraan wordt het belang van sociaal vertrouwen voor het functioneren van de 

samenleving uitgewerkt. Daarbij komt aan de orde hoe de Nederlandse overheid probeert het 

vertrouwen van de burgers te behouden en welke rol de legitimiteit van de overheid daarin 

speelt.7  

 

Vertrouwen in het openbaar bestuur is van belang omdat het een noodzakelijke voorwaarde is 

voor effectief bestuur.8 Het beïnvloedt de tolerantie van burgers ten opzichte van de overheid 

en de mate waarin ze bereid zijn de door de overheid gestelde regels te accepteren en na te 

leven.9 Bij een gebrek aan vertrouwen, zullen de effectiviteit en efficiëntie van het bestuur 

afnemen en dat is waar overheid en wetenschap zich zorgen over maken. 

 

Publicaties over de Nederlandse samenleving spreken over een “ontregeld” land, een 

“onderbroken evenwicht” en zelfs over een “stuurloos land”.10 Traditioneel hoorde Nederland 

tot het kleine groepje “high trust countries”, landen waar tussen bevolking, regering en 

overheid bijna vanzelfsprekend een band van vertrouwen bestond.11 Dat hoefde niet nood-

zakelijkerwijs een warme of hartelijke band te zijn, maar het betekende wel dat men wist wat 

                                                
7
 Deze studie hanteert het begrip burger in zijn staatsrechtelijke betekenis die inhoudt dat een burger een lid van 

de bevolking van een staat is, een natuurlijk persoon. Ook burgers die een onderneming drijven, zelfs als dat een 

multinational is, vallen dus onder dit begrip burger en de studie maakt dan ook geen strikt onderscheid tussen burgers en 

bedrijven. Slechts bij de behandeling van onderwerpen waar het al dan niet drijven van een onderneming van belang is 

worden burgers met een onderneming (bedrijven) apart benoemd. In de tekst wordt soms gesproken van burgers en 

bedrijven om te benadrukken dat de studie niet alleen betrekking heeft particuliere burgers zonder onderneming.  
8
 Broekhoven, M. e.a., Betekenis geven aan vertrouwen, naar een vertrouwenwekkende overheidscommunicatie, Den 

Haag, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, 2011, p. 32. 
9
 Tyler, T.R., Why people obey the law, Princeton, Princeton University Press, 2006. 

10
 Goede, P.J.M. de en A.F.A. Korsten, “Bouwen aan vertrouwen: vragen en antwoorden”, in A. Korsten en P. de Goede 

(red.), Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur, Den Haag, Elsevier, 2006, p. 1. 
11

 Schnabel, P., “Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht”, in S. Knepper en J. Kortenray (red.), De 

Vertrouwenscrisis: over het krakend fundament van de samenleving, Amsterdam, Meulenhoff, 2008, p. 18. 
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men aan elkaar had.12 De burger ging ervan uit dat de ambtsdragers zich voor het algemeen 

belang zouden inzetten en de ambtsdragers meenden dat zelf ook.13  

 

In die situatie lijkt verandering te zijn opgetreden.14 Niet alleen is er sprake van een afnemend 

vertrouwen in de overheid als abstract overkoepelende institutie, maar ook de afzonderlijke 

onderdelen zoals de overheidsorganisaties lijken vertrouwen te verliezen.15 De indruk bestaat 

dat er in de breedte van het overheidshandelen aantasting van het gezag plaatsvindt. Mogelijk 

doordat het opbouwen van vertrouwen een zeker basisniveau van prestaties in de publieke 

dienstverlening vereist dat niet altijd wordt gehaald.16  

 

Terwijl in Denemarken en Zwitserland de wereld nog steeds in orde lijkt en de vertrouwens-

band tussen overheid en burger intact is, vertoont die in Nederland sleet.17 Dit wekt de indruk 

dat het modern cynisme, zoals dit in 1992 door Goldfarb is beschreven voor de Amerikaanse 

samenleving, uiteindelijk ook Nederland heeft bereikt.18 Modern cynisme is een ongeremd en 

schaamteloos realisme waaraan burgers zelf deelnemen en dat ze projecteren op anderen.19 

Het kenmerkt zich doordat mensen dingen doen, waarvan ze eigenlijk weten dat ze niet 

kloppen, maar die ze rationeel rechtvaardigen met geraffineerde argumentatie- en gedrags-

strategieën omdat ze denken dat anderen dit ook doen.20  

 

Hoewel er zeker signalen zijn die wijzen op de intrede van modern cynisme in de Nederlandse 

samenleving, laat ander onderzoek een meer genuanceerd beeld zien.21 Een eerste waarneming 

in de praktijk van de belastingheffing geeft reden om het hierboven geschetste sombere beeld 

te relativeren. Aan de ene kant is weliswaar waarneembaar dat individualisering en inter-

nationalisering het proces van de fiscale rechtshandhaving aanzienlijk bemoeilijken, maar aan 

de andere kant is er sprake van een toenemende behoefte aan samenwerking en wederkerig-

heid in de relatie van burgers en bedrijven met de Belastingdienst.22  

                                                
12

 Bos, C. van den, Vertrouwen in de overheid: wanneer hebben burgers het, wanneer hebben ze het niet,en wanneer 

weten ze niet of de overheid te vertrouwen is? Een essay over de sociaalpsychologische werking van vertrouwen en de 

mens als informatievergarend individu, Utrecht, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011, p. 5. 
13

 Schnabel, P., “Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht”, in S. Knepper en J. Kortenray (red.), De 

Vertrouwenscrisis: over het krakend fundament van de samenleving, Amsterdam, Meulenhoff, 2008, p. 18. 
14

 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), De toekomst van de nationale rechtsstaat, rapporten aan de 

regering 63, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002, p. 109. 
15

 Broekhoven, M. e.a., Betekenis geven aan vertrouwen, naar een vertrouwenwekkende overheidscommunicatie, Den 

Haag, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, 2011, p. 30. 
16

 Zie ook Zouridis, S., Wegen naar Vertrouwen: Over de kwaliteit van de overheid en het vertrouwen van burgers, Tilburg, 

Universiteit van Tilburg, 2005, pp. 9 e.v.  
17

 Schnabel, P., “Andere kijk op de overheid”, in Werken aan behoorlijkheid, De nationale ombudsman in zijn context, Den 

Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, p. 172.  
18

 Goldfarb, J.C., The cynical society, Chicago & London, University of Chicago Press, 1991. 
19

 Bakker, H.C.M. de, De cynische verkleuring van legitimiteit en acceptatie, Amsterdam, Aksant, 2001, p. 49. 
20

 Zie ook Sloterdijk, P., Kritiek van de cynische rede, Amsterdam, Arbeiderspers, 1984.  
21

 Ministerie van Justitie, Beelden van de democratische rechtsstaat, Een verkennende studie naar opvattingen van 

burgers, wetenschappers en professionals, Den Haag, WODC, 2006, pp. 102 e.v.  
22

 Essers, P.H.J., “Horizontaal toezicht: een stille revolutie”, WFR 2008/6747.  
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De sombere beelden over teruglopend sociaal vertrouwen lijken niet helemaal aan te sluiten 

bij de fiscale realiteit. We zullen in deze studie nagaan waarop deze beelden zijn gebaseerd en 

onderzoeken in hoeverre ze juist zijn. Daarvoor zullen we nu eerst het begrip sociaal 

vertrouwen verder uitdiepen.  

 

 

2.2 Sociaal vertrouwen  
 

Onder sociaal vertrouwen wordt verstaan de verwachting van mensen dat de leden van de 

samenleving waar ze onderdeel van uitmaken, zich op basis van gemeenschappelijke normen 

fatsoenlijk en eerlijk gedragen.23 Het belang van sociaal vertrouwen is diepgaand onderzocht 

door Fukuyama, die daar het volgende over opmerkt: “Eén van de belangrijkste lessen die wij 

kunnen leren van de bestudering van het economische leven is dat het welzijn van een natie en 

haar vermogen om te concurreren worden bepaald door één enkel diepgeworteld cultureel 

kenmerk; de mate van vertrouwen die aan de gemeenschap inherent is.”24  

 

Vanwege dit belang van sociaal vertrouwen mogen constateringen dat het sociaal vertrouwen 

in Nederland tanende is mogen dan ook niet worden genegeerd, aldus Knepper en Kortenay.25 

Ze constateren een vertrouwenscrisis in Nederland omdat het sociaal vertrouwen, dat ze 

beschouwen als het fundament van de samenleving, wordt aangetast door verschralende 

dienstverlening van de kant van de overheid, ondermaatse prestaties en kafkaëske bureau-

cratisering.26 In navolging van Tyler menen ze dat sociaal vertrouwen verbonden is met het 

vertrouwen in de overheid: “Kenmerkend voor het vertrouwen dat burgers in de medeleden 

van de samenleving hebben is dat het sterke overeenkomst vertoont met het vertrouwen dat 

burgers in de overheid hebben”.27 Ook Meurs meent dat legitimiteit van de overheid het 

sociaal vertrouwen versterkt.28 De oorzaak voor het tanende vertrouwen zoeken Knepper en 

Kortenay daarom bij de overheid die steeds minder voldoet aan de verwachtingen van haar 

burgers.29  

 

                                                
23

 Knepper, S., en J. Kortenray, “De vertrouwenscrisis”, in S. Knepper en J. Kortenray (red.), De Vertrouwenscrisis: over 

het krakend fundament van de samenleving, Amsterdam, Meulenhoff, 2008, p. 9. 
24

 Fukuyama, Y. F., Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York, Free press, 1995. 
25

 Knepper, S., en J. Kortenray, “De vertrouwenscrisis”, in S. Knepper en J. Kortenray (red.), De Vertrouwenscrisis: over 

het krakend fundament van de samenleving, Amsterdam, Meulenhoff, 2008, p. 9. 
26

 Idem, p. 9. 
27

 Tyler, T.R., Why people obey the law, Princeton, Princeton University Press, 2006, 

 pp. 94 e.v. 
28

 Meurs, P., Sociaal “Vertrouwen: een kwestie van durf”, Verwey-Jonker/SER/lezing, 2008, http://www.ser.nl/nl, 

geraadpleegd op 12 januari 2009. 
29

 Knepper, S., en J. Kortenray, “De vertrouwenscrisis”, in S. Knepper en J. Kortenray (red.), De Vertrouwenscrisis: over 

het krakend fundament van de samenleving, Amsterdam, Meulenhoff, 2008, pp. 9 e.v. 
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Van den Bos spreekt in dat verband van horizontaal vertrouwen dat gericht is op medeburgers, 

en verticaal vertrouwen dat gericht is op politici en ambtenaren.30 Hij veronderstelt dat de 

psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan verticaal en horizontaal vertrouwen 

niet fundamenteel van elkaar verschillen. Schnabel brengt in de discussie over sociaal 

vertrouwen belangrijke nuance aan door te stellen dat vertrouwen in de overheid niet zozeer 

ontbreekt, maar dat het vertrouwen van de bevolking in de overheid geen vanzelfsprekendheid 

meer is.31 De overheid krijgt niet langer het vertrouwen van burgers en bedrijven, maar moet 

dat verdienen.32  

 

De vaststelling dat de overheid vertrouwen van burgers en bedrijven moet verdienen is 

herkenbaar binnen de fiscale rechtshandhaving. De positie van de belastinginspecteur is 

minder onaantastbaar dan in het verleden doordat veel burgers, en vooral bedrijven, tegen-

woordig beschikken over deskundige fiscale ondersteuning. Belastingplichtigen zijn in staat 

en bereid om zich te verdedigen tegen optreden van de Belastingdienst dat hen niet zint. Het is 

om deze reden dat het oproepen van weerstand tegen het fiscale overheidsoptreden moet 

worden voorkomen. We zullen in het vervolg van de studie zien of een dergelijke opstelling 

door de Belastingdienst zich laat rijmen met het nastreven van rechtvaardige 

belastingheffing.33  

 

 

2.2.1 Interventiefuik 

 

Noordegraaf herkent deze laatste ontwikkeling en geeft erbij aan dat het voor de overheid 

moeilijk is geworden om aan alle verwachtingen te voldoen.34 Naar zijn idee vormt de 

interventiefuik waarin de overheid zich bevindt, de oorzaak voor het tanende vertrouwen.35 

Onder interventiefuik verstaat hij de situatie waarin de overheid zich thans bevindt: “Er moet 

veel, maar er kan weinig.”36 Er zijn aan de ene kant veel verwachtingen en eisen rondom de 

aanpak van maatschappelijke issues, terwijl aan de andere kant voldoende mogelijkheden om 

collectieve issues aan te pakken ontbreken. 37  

 

                                                
30

 Bos, C. van den, Vertrouwen in de overheid: wanneer hebben burgers het, wanneer hebben ze het niet,en wanneer 

weten ze niet of de overheid te vertrouwen is? Een essay over de sociaal-psychologische werking van vertrouwen en de 

mens als informatievergarend individu, Utrecht, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011, p. 8. 
31

 Schnabel, P., “Andere kijk op de overheid”, in Werken aan behoorlijkheid, De nationale ombudsman in zijn context, Den 

Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, p. 172. 
32

 Idem, p. 173.  
33

 In hoofdstuk 5 van de huidige studie wordt ingegaan op het voorkomen van weerstand, in hoofdstuk 9, met name 

paragraaf 9.7, word ingegaan op de vraag of voorkomen van weerstand en streven naar rechtvaardige belastingheffing 

kunnen samengaan.  
34

 Noordegraaf, M., Management in het publieke domein, Issues, instituties en instrumenten, Bussum, Uitgeverij Coutinho, 

2004, pp. 51 e.v. 
35

 Idem, p. 22. 
36

 Idem, p. 69. 
37

 Zie ook Lunteren, J.N. van, “Marketing bij de Belastingdienst”, in A. Sorber en M. Vos, Marketing door 

overheidsorganisaties: noodzaak of windowdressing, Den Haag, Platform Beleidsanalyse,1993. 
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Overheidsingrijpen lijkt op allerlei maatschappelijke gebieden belangrijker dan ooit en de 

verwachtingen zijn hoog gespannen, maar overheidsingrijpen blijkt ook moeilijker dan ooit.38 

Eigenwijze burgers, machtige bedrijven en diffuse kennis stellen zware eisen aan het handelen 

door de overheid terwijl de beoordeling van het optreden steeds plaatsvindt in een grenzeloze, 

ambigue en omstreden wereld.39 Zodra de overheid probeert in te grijpen blijkt hoe gevarieerd 

de ideeën in de maatschappij over de aanpak zijn. Maatregelen zijn al snel omstreden en 

worden op allerlei manieren door belanghebbenden en experts bekritiseerd en aangetast.40 

Collectief handelen is nodig en de verwachtingen zijn hoog, maar de mogelijkheden van 

collectief handelen zijn tegelijkertijd beperkt.41 De interventiefuik doet zich voor bij de grote 

problemen waar de samenleving voor staat als bijvoorbeeld klimaatverandering, maar ook bij 

alledaagse situaties waarin de overheid haar ordenende taak probeert uit te voeren. 

 

Voor de fiscale rechtshandhaving is de spanning die de interventiefuik oproept herkenbaar. 

Met name omdat het leven van belastingplichtigen steeds meer gefiscaliseerd raakt. Fiscale 

wetgeving “intervenieert” nadrukkelijk in het leven van belastingplichtigen en is ingewikkeld, 

uitgebreid en gevarieerd.42 Reden waarom burgers, met name ondernemers, gebruik maken 

van goed opgeleide fiscaal deskundigen die zich qua kennis en middelen kunnen meten met de 

Belastingdienst. Daardoor is het voor de belastinginspecteur niet alleen steeds moeilijker om 

te bepalen hoe de regels in een voorliggend geval moeten worden toegepast, ook het tegenspel 

van de kant van de burger neemt toe.43 De uitvoerende taak van de Belastingdienst is in de 

afgelopen decennia dan ook fors verzwaard.44  

 

Fundamentele maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de samenleving is 

veranderd van een bevelshuishouding in een onderhandelingshuishouding.45 En in een 

dergelijke samenleving laten maatschappelijke processen als de belastingheffing zich niet 

langer volledig van bovenaf beheersen. Noch met eenvoudige middelen als een slagboom, 

noch met moderne intelligente automatiseringmogelijkheden. Dat werd duidelijk toen aan het 

eind van de vorige eeuw een beeld binnen de Belastingdienst ontstond dat via informatisering 

volledige beheersing over de fiscale werkelijkheid zou kunnen worden verkregen. Gaandeweg 

                                                
38

 Noordegraaf, M., Management in het publieke domein, Issues, instituties en instrumenten, Bussum, Uitgeverij Coutinho, 

2004, p. 69. 
39

 Idem, pp. 64 e.v. 
40

 Idem, p. 23.  
41

 De interventiefuik doet zich zowel voor bij relatief eenvoudige als ingrijpende vormen van overheidsoptreden. Een 

aansprekend voorbeeld van de interventiefuik vormt de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeland. Voor- en 

tegenstanders bestoken de overheid met argumenten en verweren. Zie bijvoorbeeld “Volledige patstelling dreigt rond 

Hedwigepolder”, Reformatisch Dagblad, 21 april 2012, http://www.refdag.nl/, geraadpleegd op 23 april 2012. 
42

 Zie ook Geld, J.A.G. van der, “Ethiek en multinationale ondernemingen”, in H. Gribnau (red.), Principieel belastingrecht, 

Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2011, p. 53. 
43

 Gribnau, J.L.M. en R. Hamers, “Tax planning: spel met regels dat om ethisch houvast vraagt, Regelgedreven interactie”, 

WFR 2011/154. 
44

 Happé, R.H., “De beroepshouding van de inspecteur: een magistratelijk perspectief, Enige reflecties in een tijd van tax 

fighting”, WFR 2007/1076. 
45

 Swaan, A. de, “Uitgaansbeperking en uitgaangsangst; over de verschuiving van bevelshuishouding naar 

onderhandelingshuishouding”, in De mens is de mens een zorg, Amsterdam, Meulenhoff, 1979, pp. 101 e.v.  
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bleek echter dat de verwachtingen met betrekking tot de automatisering moesten worden 

bijgesteld. Weliswaar bood de automatisering kansen om een grotere mate van complexiteit te 

beheersen, maar tegelijkertijd leidde die grotere mate van beheersing tot nog meer 

complexiteit in de samenleving, waardoor de gewenste beheersing uiteindelijk buiten bereik 

bleef.46 Het benutten van ontwikkelingen in de automatisering, vooral door bedrijven, leidde 

tot zoveel dynamiek, variatie en complexiteit in de samenleving dat het voor de 

Belastingdienst toch onmogelijk bleek om de fiscale werkelijkheid in de moderne samenleving 

volledig te beheersen.  

 

Beheersing van de interventiefuik in de fiscale rechtshandhaving vraagt een gevarieerde 

aanpak van het overheidshandelen rond belastingheffing. Het klassieke model van de 

juridische aanpak –controleren, corrigeren en eventueel bestraffen- schiet daarin tekort. De 

spanning die de interventiefuik oproept kan immers niet worden weggenomen door het louter 

streven naar een zuivere toepassing van het normatieve juridische stramien.47 De spanning 

tussen de hoge verwachtingen vanuit de samenleving en de beperkingen in capaciteit voor de 

Belastingdienst vereist naast juridische professionaliteit effectief publiek leiderschap.48  

 

 

2.2.2 Dienstverlening en rechtshandhaving 

 

Wat hiervan zij, het belang van goede dienstverlening en effectieve rechtshandhaving door de 

overheid zijn onverminderd aanwezig. Dienstverlening bevordert de nakoming door burgers 

en bedrijven die bereid zijn de regels na te leven en controle is noodzakelijk bij burgers en 

bedrijven die daartoe niet bereid zijn. Naast een dienstverlenende houding draagt ook controle 

bij aan het vertrouwen in de overheid: “De overheid die niet controleert, is een onbetrouwbare 

overheid die het vertrouwen van de burgers niet verdient.”49  

 

De overheid kan zich bezwaarlijk verschuilen achter de uitgebreidheid en complexiteit van de 

regelgeving omdat zij deze immers zelf uitvaardigt. Burgers verwachten (terecht) dat ze 

worden geholpen bij de naleving van de regels, maar ook dat de overheid streng op naleving 

door anderen controleert. Het gezag van de overheid, en het vertrouwen dat de burgers in haar 

stellen, zijn steeds nauw vervlochten met het vermogen van de overheid om de burgers te 

bedienen en de door haar uitgevaardigde regels op een rechtvaardige manier te handhaven.50 

Het gaat daarbij niet alleen om de vraag hoe de overheid via het hedendaagse recht een 
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betrouwbaar kader kan bieden voor een goed functionerende samenleving, maar ook hoe dat 

recht vervolgens gehandhaafd kan worden.51  

 

Macht, vertrouwen en legitimiteit lijken derhalve onlosmakelijk met elkaar verbonden.52 

Legitimiteit en vertrouwen in de overheid en het recht leiden ertoe dat het merendeel van de 

burgers en bedrijven bereid is tot naleving van de regels. Burgers en bedrijven die daartoe niet 

bereid zijn moeten door de overheid worden opgespoord en gecorrigeerd, een machtspositie is 

daarvoor vereist. Wanneer de overheid er onvoldoende in slaagt om regelovertreders te 

corrigeren verliest zij gezag, wat ertoe kan leiden dat ook de bereidheid tot regelnaleving van 

andere burgers en bedrijven afneemt. Uiteindelijk kan dit tot een situatie leiden waarin het 

voor de overheid onmogelijk wordt om te bereiken dat burgers zich aan de regels houden, de 

rechtshandhaving kan dan grote tekorten gaan vertonen.53  

 

Ook voor de fiscale rechtshandhaving lijkt deze verbondenheid tussen macht, vertrouwen en 

legitimiteit aan de orde.54 Immers, alleen wanneer het overgrote deel van de belasting-

plichtigen bereid is om op eigen initiatief, tijdig en op de juiste wijze te voldoen aan hun 

fiscale verplichtingen kunnen de belastingwetten worden gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de 

wetten worden toegepast op de wijze die is beoogd door de wetgever. Is dat niet het geval dan 

lopen de fiscale processen binnen de kortste keren vast, het uitgebreide arsenaal aan dwang-

maatregelen waarover de belastinginspecteur kan beschikken ten spijt. Bereidheid van burgers 

en bedrijven om te voldoen aan hun fiscale verplichtingen is noodzakelijk voor een efficiënt 

en effectief verloop van het proces van de belastingheffing.55  

 

 

2.3 Bouwen aan vertrouwen  
 

Uit het grote aantal publicaties dat sinds het begin van deze eeuw over sociaal vertrouwen 

verschijnt kan worden geconcludeerd dat het onderwerp hoog op de politieke en 

maatschappelijke agenda staat. Zo verschenen er van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) diverse rapporten over aspecten van sociaal vertrouwen en het 

functioneren van de overheid als onderwerp.56 In 2007 erkent de overheid, via het 
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coalitieakkoord van de toenmalige regering, de noodzaak voor de overheid om het vertrouwen 

van de burgers te herwinnen. Men formuleert in dat akkoord het bouwen aan vertrouwen als 

de kernambitie van de overheid.57  

 

“Wij willen werken aan een samenleving waarin mensen zich duurzaam met elkaar verbonden 

weten. Het is onze ambitie mensen het daarvoor benodigde vertrouwen in elkaar en in de 

toekomst te geven…. Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende overheid. De 

overheid schenkt vertrouwen aan burgers en aan professionals en uitvoerders in de publieke 

sector, wier vakkennis van cruciaal belang is. De overheid verdient vertrouwen door een 

goede dienstverlening, dialoog met de burgers en een goed evenwicht tussen zorgvuldigheid 

en slagvaardigheid.”58 

 

Met een dergelijke ambitie spreekt de overheid expliciet uit dat vertrouwen in de overheid en 

zijn bestuurders van groot belang wordt geacht.59 Ze geeft ermee aan dat ze gelooft dat in een 

hoogontwikkelde westerse samenleving als de onze, het onderlinge vertrouwen van burgers 

nauw verbonden is met het vertrouwen in de overheid en dat dit vertrouwen de olie is die de 

raderen van het maatschappelijk, economisch en bestuurlijk verkeer soepel laat draaien.60  

 

Belangrijk is dat ook wordt aangegeven op welke wijze het vertrouwen van de burgers moet 

worden terug gewonnen. De overheid zal vertrouwen verdienen door burgers ten dienste te 

zijn, in gesprek te gaan met burgers, zorgvuldig te handelen en daadkrachtig te zijn.61 

Horizontalisering van de verhouding tussen overheid en burger, het (meer) op voet van gelijk-

waardigheid omgaan van bestuursorganen met burgers via samenwerking en afspraken, past in 

dat beeld.62 Burgers kunnen in een meer gelijkwaardige verhouding verantwoordelijkheid voor 

de rechtstoepassing op zich nemen, waarbij het legitiem is dat de burger daarin veelal gericht 

is op zijn eigen belang. De mogelijkheden tot medeverantwoordelijkheid van de burger 

moeten dan ook steeds per bestuursterrein worden bepaald.  

 

Sindsdien zijn tal van rapporten verschenen en initiatieven gestart die invulling geven aan 

deze doelstelling van de overheid. Een recent initiatief is de legitimiteitsmonitor van het 
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Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, waarmee men probeert het 

vertrouwen van burgers in de overheid meetbaar te maken.63 

 

De overheid wil echter niet alleen vertrouwen ontvangen, maar ook vertrouwen geven.64 Zij 

richt zich op het creëren van een situatie van wederzijds vertrouwen waarin wetgevers en 

beleidsmakers vertrouwen geven aan burgers, en aan de uitvoerende professionals in de 

publieke sector waar ze mee te maken krijgen.65 Ook hier brengt Schnabel een belangrijke 

nuance aan.66 Hij deelt de opvatting dat de overheid om vertrouwen te krijgen vertrouwen aan 

de burgers moet durven schenken, maar dat hoeft geen blind vertrouwen te zijn.67 Het mag 

ook vertrouwen zijn dat gefundeerd is op toezicht, inspectie en verantwoording.68 Wel moet de 

overheid er steeds voor waken dat haar behoefte aan controle en beheersing niet doorslaat in 

de neiging tot juridisering van de verhoudingen met de burgers. In dat geval wordt alles 

juridisch geregeld en vastgelegd, waardoor de relatie met de burger strakker, stroever, en 

onpersoonlijker wordt.69  

 

Wanneer de overheid wetgeving te gedetailleerd vormgeeft bestaat het risico dat overheid en 

burger zich zozeer op de regels richten dat de relaties verstarren en het vertrouwen over en 

weer afneemt.70 Het gebruik van minder gedetailleerde wetgeving kan bijdragen aan 

vermindering van de regeldruk.71 Voor de Nederlandse situatie is een rapport verschenen dat 

deze gedachte uitwerkt. Weliswaar is het niet specifiek geschreven voor de fiscaliteit, maar het 

lijkt er wel op toepasbaar. Het rapport, dat hierna kort wordt besproken, legt een verband 

tussen de toon van wetgeving en de ontwikkeling van vertrouwen tussen overheid en burgers, 

en tussen burgers onderling.  
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Regels op maat 

In 2007 verscheen het eindrapport Regels op Maat van de commissie Stevens.72 In dit 

eindrapport stelt de commissie vast dat de voordurende uitbreiding van het aantal regels en 

voorschriften van de overheid voornamelijk voorkomt uit wantrouwen.73 Wanneer vertrouwen 

zich ontwikkelt kan het aantal regels verminderen.74 Stimulering van (maatschappelijk) 

vertrouwen kan inhoud krijgen door er bij het maken, uitvoeren en controleren van regels 

vanuit te durven gaan dat er een gemeenschappelijk belang van overheid en burgers is.75 

Risico’s moeten in de ontwerpfase van de regelgeving niet worden ontkend, maar goed 

worden geanalyseerd en verwerkt.76  

 

Daarbij moet de overheid afstand nemen van de doorgeschoten “maakbaarheidsgedachte”.77 

Een voorwaardenscheppende en ruimte biedende aanpak is veelal effectiever dan daadkrachtig 

en dichtgetimmerd beleid.78 De complexiteit van de samenleving leidt van nature al tot 

oplopende regeldruk en wanneer binnen die maakbaarheidmentaliteit een perfectioneringslag 

ontstaat kan dit leiden tot verstoring van vitaliteit in het maatschappelijke verkeer.79  

 

 

2.4 Legitimiteit en vertrouwen 
 

Legitimiteit en vertrouwen zijn begrippen waaraan door verschillende wetenschapsgebieden 

een eigen betekenis wordt toegekend. Omdat de begrippen in deze studie een centrale positie 

innemen is het van belang dat helderheid bestaat over de betekenis ervan. Om die reden volgt 

hieronder een korte verhandeling over de betekenis van de beide begrippen in het kader van 

deze studie.  

 

 

2.4.1 Legitimiteit 

 

Legitimiteit is van oorsprong een staatsrechtelijk begrip dat aangeeft dat de overheid over een 

juridische basis beschikt om macht uit te oefenen over de burgers. Legitimiteit richt zich op 

macht en autoriteit. In de juridische betekenis viel de betekenis van legitimiteit aanvankelijk 

(vrijwel) samen met die van legaliteit. Later is onderscheid tussen deze twee begrippen 

ontstaan omdat legitimiteit een bredere betekenis kreeg. Legaliteit houdt in dat het overheids-

handelen overeenkomstig de wet is (wetmatigheid), terwijl legitimiteit inhoudt dat de overheid 
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heeft gehandeld overeenkomstig de wet en de rechtsbeginselen (rechtmatigheid). We zullen 

hierna zien wat de betekenis is van dit onderscheid.80  

 

In het vervolg van deze studie zullen we steeds spreken van rechtmatigheid wanneer de 

juridische kwaliteit van het overheidshandelen aan de orde wordt gesteld. In zijn juridische 

betekenis is rechtmatigheid een objectgericht begrip. De rechtmatigheidstoets is immers de 

objectieve vaststelling of er wel of niet een geldige juridische basis is voor de machts-

uitoefening door de overheid. Wanneer die juridische basis aanwezig is spreekt men van 

rechtmatigheid, echter slechts voor zover de overheid zich bij de uitoefening van die macht 

aan de verstrekte kaders houdt. De juridische basis verschaft namelijk niet alleen de bevoegd-

heid voor de machtsuitoefening, maar begrenst haar ook. Wanneer het handelen door de 

overheid rechtmatig is, mag van de burgers worden verwacht dat zij dit aanvaarden. Er is dan 

sprake van een legitiem besluit. Juridische legitimiteit betreft dus niet alleen de rechtmatigheid 

van het overheidshandelen, maar ook de aanvaarding daarvan door de burgers. 

 

Legitimiteit is een begrip dat ook in andere wetenschapsgebieden wordt uitgewerkt, 

bijvoorbeeld in sociale wetenschappen als de (rechts)sociologie of de sociale psychologie. 

Binnen deze wetenschapsgebieden wordt aan legitimiteit een nog bredere betekenis 

toegekend.81 Niet alleen heeft de overheid een juridische basis nodig om van legitimiteit te 

spreken, maar ook moet zij het feitelijke vertrouwen van haar burgers genieten.82 Legitimiteit 

wordt dan ruimer geformuleerd.83 Men spreekt van legitimiteit wanneer burgers de overheid 

vertrouwen en haar uitvoerende onderdelen zodanige kwaliteiten toekennen dat ze haar op 

basis daarvan gezag toedichten en bereid zijn haar te gehoorzamen.84 In deze ruimere 

formulering omvat legitimiteit ook het vertrouwen van burgers.85  

 

 

2.4.2 Vertrouwen 

 

In de relatie met de overheid richt vertrouwen zich op de vraag of burgers er vanuit durven 

gaan dat de overheid betrouwbaar is.86 Vertrouwen is, anders dan legitimiteit in haar 
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staatsrechtelijke betekenis, een subjectief georiënteerd begrip.87 Het richt zich immers op de 

persoonlijke beleving van mensen.88 Er is geen objectieve omstandigheid die bepaalt of 

burgers de overheid wel of niet kunnen vertrouwen.89 Burgers moeten voor zichzelf bepalen 

welk beeld zij van de overheid hebben.90 Vertrouwen is aan de persoon van de burgers 

gebonden, het is in het brein van mensen verankerd.91  

 

Kenmerkend voor vertrouwen is dat men de ander deskundigheid, juiste intenties en 

aanspreekbaarheid bij vragen of geschillen toeschrijft.92 Het leidt er in de relatie met de 

overheid toe dat burgers durven te rekenen op de eerlijkheid, bereidheid en de deskundigheid 

van de overheid om het goede te doen.93 De uitbreiding van het begrip legitimiteit met 

vertrouwen is met name ingegeven door de verschuiving van de aandacht van input- naar 

outputlegitimiteit.94 Niet langer neemt men aan dat de overheid louter legitimiteit verwerft via 

haar representatieve functie in de samenleving (inputlegitimiteit), maar tegenwoordig meent 

men ook dat legitimiteit kan, en moet worden verworven, via het leveren van meetbare 

prestaties (outputlegitimiteit).95 In die ruimere omschrijving omvat legitimiteit ook het 

vertrouwen van burgers voor zover dat wordt opgebouwd uit de verwachting dat de overheid 

in staat en bereid is om, op correcte wijze, de voor het individu en de samenleving benodigde 

prestaties te leveren en daarop aanspreekbaar te zijn.96  

 

Bij de handhaving van wetten, zoals de belastingwetgeving, draait vertrouwen vooral om de 

vraag of burgers erop durven te vertrouwen dat de overheid in staat is om een situatie te 

creëren die door hen als rechtvaardig wordt ervaren.97 Want alleen wanneer burgers het 

optreden van de overheid als rechtvaardig ervaren zullen zij de overheid als legitiem 

aanmerken en haar gezag erkennen.98 De wijze waarop burgers tot rechtvaardigheidsoordelen 

komen wordt in het vervolg uitgebreid behandeld. De vorming van rechtvaardigheidsoordelen 
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met betrekking tot fiscale rechtshandhaving en de legitimiteitsconcepten die daarmee 

samenhangen vormen het centrale thema van deze studie.  

 

Legitimiteit wordt in het vervolg van deze studie gepresenteerd als een begrip met een dubbele 

eis. Er is sprake van legitimiteit wanneer burgers de machtsuitoefening door de overheid 

aanvaarden omdat deze is gebaseerd op een geldige rechtsbasis én de burgers de overheid 

(bovendien) zodanige kwaliteiten toekennen dat ze instemmen met haar gezag en haar 

handelen.99  

 

 

2.5 Probleemstelling 
 

Legitimiteit vormt een nadrukkelijke voorwaarde voor een goed functionerende overheid. Een 

belastingdienst die rechtmatig handelt en vertrouwd wordt door de burgers past daarbij. Een 

rechtmatig en efficiënt verloop van de belastingheffing vereist immers dat burgers en hun 

bedrijven bereid zijn om medewerking te verlenen, en daartoe zijn ze slechts bereid wanneer 

ze de Belastingdienst en zijn handelen legitimiteit toekennen.  

 

Dit onderzoek gaat over de vraag hoe een belastingdienst in Nederland, met inachtneming van 

de Nederlandse wetgeving en binnen de Nederlandse context, zou moeten handelen om 

effectief te zijn in het verwerven van legitimiteit. Aangezien er in Nederland echter maar één 

belastingdienst is gaat mijn onderzoek niet over een, maar over de belastingdienst in 

Nederland.100 Het gebruik om deze belastingdienst met een hoofdletter aan te duiden zal ik in 

deze studie volgen. Ik hanteer dus steeds kortheidshalve de aanduiding ‘de Belastingdienst’, 

terwijl het strikt genomen in een aantal gevallen juister zou zijn om te spreken van ‘een 

belastingdienst in Nederland’.  

 

De internationale sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur over legitimiteit en (fiscaal) 

overheidsoptreden zal ik steeds vertalen naar de Belastingdienst in de Nederlandse situatie. 

Dat is mogelijk omdat uit dergelijk onderzoek blijkt dat de beleving en het gedrag van mensen 

uit verschillende (Westerse) landen op veel aspecten overeenkomsten vertonen. De fiscaal-

juridische literatuur, de fiscale wet- en regelgeving en de fiscale jurisprudentie zijn echter 

veelal toegesneden op de Nederlandse situatie en de Nederlandse Belastingdienst, daarom is 

een ‘vertaalslag’ hier meestal niet nodig.  

 

                                                
99

 Scharpf, F.W., Governing in Europe, effective and democratic?, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 10 e.v. De 

uitsplitsing tussen input- en outputlegitimiteit die Scharpf maakt is voor deze studie van belang. Zijn verdere, op een 

politicologische invalshoek gebaseerde, uitsplitsing van het begrip legitimiteit die is gerelateerd aan verschillende fasen in 

het overheidshandelen is voor deze studie niet van belang en een behandeling zal om die reden achterwege blijven.  
100 

De studie distilleert uit de juridische en sociaalwetenschappelijke literatuur inzichten die kunnen bijdragen aan het 

effectief en efficiënt functioneren van de belastingdienst in Nederland en maakt dus geen vergelijking van het functioneren 

van verschillende belastingdiensten. Vergelijk bijvoorbeeld Hel-Van Dijk, E.C.J.M. van der, Samen effectief, impuls aan 

Europees fiscaal toezicht, Breukelen, Nyenrode BusinessUniversiteit. 
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2.5.1 Doelstelling van dit onderzoek 

 

Het verwerven van legitimiteit vormt voor de overheid en haar organisaties in onze moderne 

samenleving een probleem nu rechtmatigheid van het bestuur en zijn handelen alleen daarvoor 

onvoldoende is. Overheidsorganen als de Belastingdienst moeten ook presteren.  

 

De verwevenheid van legitimiteit met de noodzaak om te presteren roept spanning op. Die 

spanning ontstaat doordat de overheid legitimiteit nodig heeft om te kunnen presteren, terwijl 

de vereiste legitimiteit juist ook moet worden opgebouwd door goed te presteren. Zoals 

opgemerkt spreekt Noordegraaf in dit verband van een interventiefuik.101 Burgers verwachten 

overheidsingrijpen op allerlei maatschappelijke gebieden, maar zodra de overheid daad-

werkelijk probeert in te grijpen worden haar maatregelen door individuele burgers en hun 

experts bekritiseerd en aangetast.102 Vertrouwen en legitimiteit voor de overheid blijven 

vervolgens uit omdat de overheid niet in staat blijkt om te voldoen aan de eisen en 

verwachtingen van burgers.103  

 

Doordat de individuele waardering van het overheidsoptreden door burgers belangrijk is 

geworden dreigt het verwerven van legitimiteit en het leveren van prestaties door de overheid 

in een negatieve spiraal te raken. Dit onderzoek heeft tot doel te onderzoeken of een door de 

wetenschap aangereikte oplossing voor de problematische legitimiteitsverwerving door de 

overheid toepasbaar is binnen de fiscale rechtshandhaving.  

 

De geschetste negatieve tendens met betrekking tot legitimiteitsverwerving kan worden 

doorbroken, aldus wetenschappelijke inzichten en rapporten van toonaangevende advies-

instanties, door een gewijzigde invulling van de relatie tussen overheid en burgers.104 De 

overheid moet in zijn aanpak verschuiven van autoriteit naar dienstbaarheid, van controle naar 

vertrouwen en van beheersing naar samenwerking.105 Daarnaast kan de overheid legitimiteit 

verwerven door, meer dan nu het geval is, transparant en aanspreekbaar te zijn over haar 

besluitvorming.  
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 Noordegraaf, M., Management in het publieke domein, Issues, instituties en instrumenten, Bussum, Uitgeverij 

Coutinho, p. 23.  
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 Idem, p. 69. 
103

 Een voorbeeld ter verduidelijking. Wanneer de overheid, vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid, besluit om naast 

een drukke weg een fietspad aan te leggen kan de daadwerkelijke uitvoering jaren beslaan omdat individuele burgers de 

daarvoor benodigde grondonteigeningen kunnen tegenhouden. In de ogen van de burgers verliest de overheid echter 

legitimiteit omdat de onveilige verkeerssituatie niet adequaat wordt opgelost en, in hun beleving, niet wordt voldaan aan 

hun gerechtvaardigde eis.  
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 Zie bijvoorbeeld, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Vertrouwen in burgers, Den 
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De (mogelijke) betekenis van een dergelijke verschuiving in de fiscale handhavingsstijl voor 

de legitimiteit van de overheid wordt in de huidige studie onderzocht door twee benaderingen 

van fiscale rechtshandhaving met elkaar te vergelijken: de klassieke juridische benadering en 

de meer recent ontwikkelde sociaalwetenschappelijke benadering. Daarbij wordt verondersteld 

dat de juridische benadering zich (vooral) kenmerkt door elementen van autoriteit, controle en 

beheersing, terwijl de sociaalwetenschappelijke benadering (ook) elementen in zich heeft van 

dienstbaarheid, vertrouwen, samenwerking, transparantie en aanspreekbaarheid. De beide 

benaderingen worden hierna verder uitgewerkt.  

 

 

2.5.2 Legitimiteit en fiscale rechtshandhaving 

 

Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de overheid, binnen de fiscaliteit de 

Belastingdienst, legitimiteit kan verwerven in de interactie met burgers. Andere manieren 

waarop de overheid legitimiteit kan verwerven of verspelen blijven buiten beschouwing. Het 

onderzoek richt zich dus specifiek op legitimiteitsverwerving die kan worden verworven via 

het optreden van de overheid en haar organen. Binnen de belastingheffing betreft dit optreden 

de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst. Verondersteld wordt dat legitimiteit voor 

de overheid wordt verworven wanneer de fiscale rechtshandhaving als legitiem wordt 

aangemerkt. Om deze reden vormt de legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving het centrale 

thema in deze studie.   

 

Onder fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst wordt verstaan het handelen door de 

Belastingdienst dat gericht is op het verzekeren dat de materiële normen van het fiscale recht 

tot gelding komen door deze (juist) toe te passen en door belastingplichtigen te ondersteunen 

in de nakoming van fiscale verplichtingen en hierop toezicht te houden ondermeer in de vorm 

van controleren en corrigeren.106  

 

Legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst is verbonden met de 

legitimiteit van het fiscale recht. Wanneer de wetgeving, en de daaruit voortvloeiende fiscale 

verplichtingen, niet als legitiem zouden worden aangemerkt kan immers de handhaving van 

dat niet-legitieme recht bezwaarlijk als legitiem worden bestempeld. De legitimiteit van het 

recht valt buiten het kader van deze studie en wordt slechts zijdelings behandeld in de 

beschrijving van juridische legitimiteit. Daar komt ook het verband tussen legitimiteit van het 

recht en legitimiteit van de rechtshandhaving aan de orde.107  

 

Legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving is tevens verbonden met de legitimiteit van de 

Belastingdienst. In de behandeling van juridische legitimiteit krijgt de legitimiteit van de 

Belastingdienst weinig aandacht omdat deze wordt voorondersteld. In de behandeling van 
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 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Rechtshandhaving, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1998, p. 

19. 
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 Zie paragraaf 4.2. en 4.6.  
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sociaalwetenschappelijke legitimiteit komt het verband tussen de legitimiteit van de 

Belastingdienst en legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving aan de orde.108  

 

 

2.5.3 Conceptueel kader 

 

Het conceptueel kader van deze studie is als volgt vorm gegeven. Naast de klassieke (rechts-

wetenschappelijke) benadering van fiscale rechtshandhaving die de toepassing van het 

objectieve normenstelsel centraal stelt, wordt een op empirisch onderzoek gestoelde sociaal-

wetenschappelijke benadering van fiscale rechtshandhaving beschreven. Deze laatste 

benadering gaat uit van de individuele beleving van burgers en staat in dat opzicht dus haaks 

op de juridische benadering die een objectief normenstelsel als uitgangspunt hanteert. 

Inzichten vanuit sociale wetenschapsgebieden als de rechtssociologie worden betrokken in de 

sociaalwetenschappelijke benadering van fiscale rechtshandhaving. De zuiver klassieke 

rechtswetenschappelijke benadering van fiscale rechtshandhaving kent derhalve geen 

empirische dimensie. 

 

Door de (zuivere) klassieke juridische benadering te plaatsen tegenover de sociaalwetenschap-

pelijke benadering kunnen de twee perspectieven helder tegenover elkaar worden gezet 

omwille van een scherpe analyse van de verschillen en overeenkomsten. Die analyse moet 

enerzijds antwoord geven op de vraag of de verschillen zodanig zijn dat beide benaderingen 

daadwerkelijk verschillende kennis over de fiscale rechtshandhaving opleveren en of er in die 

zin voor beide benaderingen “bestaansrecht” is. Anderzijds, wanneer inderdaad sprake is van 

wezenlijke verschillen, zal de analyse inzicht geven in de vraag of de beide benaderingen van 

fiscale rechtshandhaving met elkaar strijden, elkaar verdragen of elkaar kunnen versterken (op 

theoretisch en praktisch niveau). Uiteindelijk draait de analyse van verschillen en overeen-

komsten van de beide benaderingen om de vraag welke bijdrage hun toepassing in de fiscale 

praktijk zal kunnen leveren aan de legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving door de 

Belastingdienst.  

 

Rechtshandhaving wordt daarbij in een brede betekenis opgevat: al het handelen door de 

overheid dat gericht is op het verzekeren dat de materiële normen van het recht tot gelding 

komen. Het handelen door de overheid bestaat uit het (juist) toepassen van de normen en de 

ondersteuning van burgers bij de naleving van de regels en (de uitoefening van het) toezicht 

op die naleving.109 Onder toezicht wordt verstaan: het erop toezien dat burgers zich gedragen 

overeenkomstig de normen. Binnen de fiscaliteit bestaat dit toezicht ondermeer uit het 

controleren en eventueel corrigeren van door burgers aangeleverde informatie en het nagaan of 

verschuldigde belastingbedragen zijn voldaan.  
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Voor zowel de juridische als de sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit wordt 

onderzocht wat onder legitimiteit wordt verstaan, hoe die kan worden verworven door de 

(fiscale) overheid en op welke manier legitimiteit invloed heeft op het verloop van de 

belastingheffing. De spanning die tussen de beide concepten van legitimiteit lijkt te bestaan 

(objectieve versus subjectieve invalshoek) heeft geleid tot de keuze voor juist deze twee 

concepten. De gecombineerde benadering van het begrip legitimiteit maakt het mogelijk om 

inzichten uit beide kennisgebieden rond legitimiteit te betrekken in de analyse. Daardoor kan 

een genuanceerd beeld kan worden gevormd van het gelaagde begrip legitimiteit.  

 

De keuze voor de twee legitimiteitsconcepten kan verder worden verklaard uit ontwikkelingen 

in zowel theorievorming als praktijk van de fiscale rechtshandhaving. Waar in het klassieke 

denken over fiscale rechtshandhaving voornamelijk de rechtswetenschappen bepalend waren, 

is thans ook plaats voor inzichten uit de sociale wetenschappen. Met name de introductie van 

het sociaalwetenschappelijke begrip “fiscale compliance” binnen de belastingwetenschap heeft 

hierin grote betekenis gehad. Een soortgelijke ontwikkeling deed zich voor binnen de 

uitvoering van de fiscale rechtshandhaving waar sociaalwetenschappelijk inzichten naast de 

juridische opvattingen een plaats konden verwerven.110 Ook hier is de louter juridische 

invalshoek verlaten en wordt, sinds de introductie van het begrip “fiscale compliance” in de 

praktijk van de Nederlandse fiscale rechtshandhaving, beleid geformuleerd dat zowel 

juridische als sociaalwetenschappelijke aspecten kent.111 Door fiscale compliance als leidraad 

voor de beleidsontwikkeling te hanteren zijn ingrijpende wijzigingen binnen het beleid van de 

Belastingdienst doorgevoerd.112 

 

 

2.5.4 Rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving 

 

Kenmerkend voor het juridische concept is dat het primair gericht is op de inhoudelijke 

juistheid van de fiscale besluitvorming en op een correcte toepassing van de wettelijke 

procedures (rechtmatigheid). Daardoor kent het juridische concept een sterk normatief en 

objectgericht karakter.  

 

Het sociaalwetenschappelijke concept daarentegen richt zich juist nadrukkelijk op de beleving 

van burgers (rechtvaardigheidsbeleving). Het is beschrijvend en subjectgericht. Anders dan in 

het juridische legitimiteitsconcept gaat de aandacht vooral uit naar de beleving van de burger 

van de wijze waarop ten aanzien van zijn persoon is gehandeld door de overheid.  
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De studie kent derhalve een multidisciplinaire opzet waarin de aandacht zich zowel richt op de 

theorievorming rond legitimiteit van het overheidshandelen als op de toepassing daarvan in de 

praktijk. De aandacht spitst zich toe op de fiscale rechtshandhaving.  

 

 

2.6 Onderzoeksvraag 
 

Uit het voorgaande volgt de centrale vraagstelling. 

 

 

Centrale vraagstelling: 

Op welke wijze en in welke mate dragen rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving bij aan 

de legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst? 

 

 

 

Deze centrale vraagstelling kan opgesplitst worden in de volgende subvragen. 

 

Subvraag 1: 

Welke juridische en sociaalwetenschappelijke aspecten kunnen binnen het begrip legitimiteit 

worden onderkend?  

 

Subvraag 2: 

Welke positie neemt het begrip rechtmatigheid in binnen het juridische legitimiteitsconcept?  

 

Subvraag 3: 

Welke positie neemt het begrip rechtvaardigheidsbeleving in binnen het 

sociaalwetenschappelijke legitimiteitsconcept?  

 

Subvraag 4: 

Op welke wijze en in welke mate beïnvloeden legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving 

door de Belastingdienst en fiscale compliance elkaar over en weer? 

 

Subvraag 5: 

Zijn er in het fiscale bestuursrecht normen te herkennen die aansluiten bij aspecten van 

rechtvaardigheidsbeleving? 

 

Subvraag 6: 

Dragen deze in het fiscale bestuursrecht gevonden normen, volgens de sociaalwetenschap-

pelijke benadering van legitimiteit, daadwerkelijk bij aan de aanvaarding van de fiscale 

rechtshandhaving door de Belastingdienst?  

 

 



35 
 

2.7 Methode van onderzoek 
 

In deze studie is gebruik gemaakt van verschillende methoden van onderzoek. Voor het 

juridisch gedeelte van het onderzoek is een klassiek literatuuronderzoek uitgevoerd inclusief 

bestudering van relevante jurisprudentie en van (klacht)rapporten van de Nationale 

ombudsman. 

 

Voor het sociaalwetenschappelijk gedeelte van het onderzoek is een literatuuronderzoek 

uitgevoerd inclusief bestudering van de beschikbare onderzoeksliteratuur.113 Daarnaast is 

gebruik gemaakt van rapportages van bestaand onderzoek dat onder verantwoordelijkheid van 

de Belastingdienst is uitgevoerd en is gepubliceerd. Deze rapporten illustreren de wijze 

waarop via sociaalwetenschappelijk onderzoek aspecten van legitimiteit (zoals die zich binnen 

de samenleving voordoen) in beeld kunnen worden gebracht. Het betreft de publieke 

rapportage over: 

- Kwantitatief onderzoek onder particuliere belastingplichtigen (geselecteerd uit een panel), 

ondernemingen en fiscaal adviseurs (random geselecteerd). De gegevens zijn vastgesteld in 

schaalvragen en verzameld via survey-onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van 

schriftelijke, digitale en telefonische vragenlijsten (jaarlijks uitgevoerde Fiscale Monitor). 

- Gecombineerd kwalitatief en kwantitatief onderzoek. De kwalitatieve gegevens zijn 

vastgesteld in termen die afkomstig zijn uit de sociaalwetenschappelijke theorievorming over 

compliance en verzameld via raadpleging van beleids- en verantwoordingspublicaties van de 

Belastingdienst. De kwantitatieve informatie is vastgesteld in geaggregeerde tellingen en 

verzameld uit de bestanden van de Belastingdienst (Beleidsdoorlichting Belastingdienst).  

- Kwantitatief onderzoek onder MKB-ondernemingen in Nederland waarbij de gegevens zijn 

vastgesteld in een percentage van een vastgesteld gegeven en verzameld via het uitvoeren van 

belastingcontroles bij ondernemingen die zijn geselecteerd via een gestratificeerde 

steekproeftrekking (Steekproef Midden en Kleinbedrijf).  

- Kwantitatief onderzoek onder particulieren (niet-ondernemers) in Nederland waarbij de 

gegevens zijn vastgesteld in een percentage van een vastgesteld gegeven en verzameld via het 

uitvoeren van aangiftecontroles bij particulieren die zijn geselecteerd via een 

steekproeftrekking (Steekproef Particulieren). 

 

 

2.8 Plan van behandeling 
 

De studie onderzoekt de vraag op welke wijze en in welke mate rechtmatigheid en 

rechtvaardigheidsbeleving bijdragen aan de legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving door 

de Belastingdienst. Om tot beantwoording van deze vraag te komen worden twee concepten 

                                                
113
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mogelijk omdat er geen reden is om te veronderstellen dat de Nederlandse situatie afwijkt van de internationale 

bevindingen.  
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van legitimiteit naast elkaar geplaatst; een juridisch en een sociaalwetenschappelijk 

legitimiteitsconcept. In de hiernavolgende hoofdstukken worden de subvragen en de centrale 

vraagstelling behandeld. Per hoofdstuk vindt de behandeling van een vraag plaats.  

 

Hoofdstuk 1 en 2 bevatten naast een inleiding op de studie de formulering van de onderzoeks-

vraag. Hoofdstuk 3 diept het begrip legitimiteit uit en laat zien dat legitimiteit een complex en 

gelaagd begrip is waarin verschillende juridische en sociaalwetenschappelijk aspecten kunnen 

worden onderkend (subvraag 1). Hoofdstuk 4 behandelt de vraag wat het begrip legitimiteit in 

een juridische benadering inhoudt (subvraag 2). Hoofdstuk 5 bespreekt de vraag wat het 

begrip legitimiteit in een sociaalwetenschappelijke benadering inhoudt (subvraag 3).  

 

Hoofdstuk 6 behandelt de bereidheid tot naleving van burgers vanuit een juridische en 

sociaalwetenschappelijke invalshoek (subvraag 4). Hoofdstuk 7 geeft antwoord op de vraag in 

hoeverre aspecten van sociaalwetenschappelijke legitimiteit een tegenhanger kennen in 

normen binnen het fiscale bestuursrecht (subvraag 5). Hoofdstuk 8 behandelt de vraag in 

hoeverre deze juridische tegenhangers van sociaalwetenschappelijke aspecten qua vorm, aard 

en strekking aansluiten bij de theorievorming rond rechtvaardigheidsbeleving (subvraag 6).  

 

Hoofdstuk 9 behandelt de centrale onderzoeksvraag. De lijnen uit de voortgaande hoofd-

stukken komen hier samen en de resultaten van de studie worden in dit hoofdstuk geïnventari-

seerd. Hoofdstuk 10 zet de antwoorden op de onderzoeksvragen nog eens op een rij en 

formuleert een slotconclusie en aanbevelingen voor nader onderzoek. Hoofdstuk 11 tot slot 

geeft een samenvatting van de studie.  
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3. Legitimiteit  
 

 

 

 

3.1 Inleiding 
 

Legitimiteit zorgt voor aanvaarding van de machtsuitoefening door de overheid. In zijn 

juridische betekenis eist legitimiteit dat de overheid slechts op grond van algemeen bindend 

recht heerschappij uitoefent over haar burgers. Wanneer deze juridische basis ontbreekt of 

wanneer de overheid niet overeenkomstig het recht handelt, kan er geen sprake zijn van 

legitiem handelen. Tegelijkertijd vereist legitimiteit dat de burgers de overheid erkennen in 

haar recht om macht uit te oefenen. Er is dus sprake van legitimiteit in juridische zin wanneer 

de overheid in overeenstemming met het recht handelt en burgers daardoor geacht worden de 

overheid en haar handelen te aanvaarden.  

 

Kenmerkend voor juridische legitimiteit is de normatieve benadering. In de juridische 

benadering stelt men eenvoudigweg dat wanneer de overheid het recht respecteert in haar 

optreden, van de burgers mag worden verwacht dat ze de machtsuitoefening door de overheid 

aanvaarden en zich onderwerpen aan de plicht tot gehoorzaamheid. Juridische legitimiteit is 

een prescriptief concept dat overheid en burger in een abstract en objectief regelstelsel plaatst, 

waarin de rechtmatigheid van het handelen van de één onlosmakelijk is verbonden met de 

aanvaarding daarvan door de ander.  

 

Sociale wetenschappers benaderen legitimiteit op een andere wijze.114 Waar juristen zich laten 

leiden door normatieve theorieën over gedrag bestuderen wetenschappers binnen de sociale 

psychologie, sociologie, politicologie en bestuurskunde feitelijk gedrag. In deze sociale weten-

schappen worden houdingen en daadwerkelijk gedrag van mensen onderzocht; men laat zich 

niet leiden door opvattingen over hoe die zouden moeten zijn.115 Het karakter van het sociaal-

wetenschappelijke legitimiteitsconcept is descriptief, men verwerft via empirisch onderzoek 

kennis over de vraag onder welke omstandigheden het handelen door de overheid als legitiem 

wordt ervaren.116  

 

Sociaalwetenschappelijke, expliciet op de empirie gerichte, onderzoeksmethoden wijken af 

van de juridische aanpak waarin op (meer) impliciete wijze kennis van de empirie wordt 

verworven. Empirische kennis wordt opgedaan door waarnemingen van de werking van 

                                                
114
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elementen van juridische stelsels. Het recht maar onderdeel uit van de werkelijkheid en door 

waarneming van haar functioneren in die werkelijkheid wordt kennis van de empirie 

opgedaan. Zo worden bijvoorbeeld elementen van juridische stelsels die niet functioneren in 

de praktijk aangepast of verwijderd, terwijl elementen die wel voldoen blijven bestaan. De 

aandacht van rechtswetenschappers richt zich echter vooral op de normatieve vraag of 

bepaalde juridische constellaties in het totaal van het juridisch systeem passen.  

 

Wanneer juridische en sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden worden gecombineerd 

ontstaat de mogelijkheid om juridische hypothesen, al dan niet met betrekking tot legitimiteit, 

op expliciete wijze empirisch te onderzoeken. Juridische hypothesen kunnen zodoende 

empirisch worden getoetst op hun geldigheid.117  

 

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van legitimiteit past een opmerking over de 

gekozen aanpak. Deze studie zal zich voornamelijk richten op legitimiteit die kan worden 

verworven via het handelen door de Belastingdienst. Een uitsplitsing van het begrip 

legitimiteit in verschillende subvormen als input-, troughput-, output- en outcomelegitimiteit 

blijft achterwege.118 De reden hiervoor is dat de inputlegitimiteit van de Belastingdienst, het 

bestaansrecht en de wijze van totstandkoming van het instituut, niet ter discussie staan.119 Het 

maken van onderscheid in de verschillende vormen van legitimiteitsverwerving werkt 

complicerend en heeft in het kader van deze studie geen toegevoegde waarde omdat het proces 

waarmee overheidsinstanties tot stand worden gebracht buiten beschouwing blijft.120  

  

Dit hoofdstuk begint met de beschrijving van een onderzoek van Strümpel waarmee het doel 

en de opzet van de huidige studie duidelijk kunnen worden gemaakt. Daarna volgt een globale 

schets van de juridische benadering van legitimiteit en vervolgens een impressie van de 

sociaalwetenschappelijke benadering. Uit de beide beschouwingen worden elementen 

gedestilleerd die worden ingezet als bouwstenen voor een analysekader waarmee de 

legitimiteit van de Belastingdienst kan worden ontleed. De beschrijving van het analysekader, 

dat bestaat uit drie empirisch toetsbare criteria, vormt de kern van het hoofdstuk. Het 

hoofdstuk sluit af met enkele aanvullende opmerkingen over het belang van efficiency in de 

belastingheffing.  
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3.2 Belastingheffing en legitimiteit 
 

 

3.2.1 Strümpel, 1969 

 

Een in 1969 door Strümpel uitgevoerd internationaal vergelijkend onderzoek naar de 

efficiency en de effectiviteit van de belastingheffing geeft het onderwerp van de huidige studie 

treffend weer. Het onderzoek Van Strümpel gaat namelijk zowel in op de vraag in hoeverre de 

bedoeling van de fiscale wetgeving wordt gerealiseerd (doeltreffendheid), als op de vraag 

tegen welke financiële en “emotionele” kosten voor individuele burgers en de gemeenschap 

als geheel dit kan worden gerealiseerd (praktische doelmatigheid).  

 

Uit de bevindingen van Strümpel blijkt dat doeltreffendheid (effectiviteit) en doelmatigheid 

(efficiency) van belastingheffing in belangrijke mate kunnen worden beïnvloed door de 

opstelling van de belastingdienst van een land.121 De bevindingen van Strümpel zijn 

interessant omdat ze in de Nederlandse beleidsbepaling en binnen de Nederlands fiscale 

onderzoekspraktijk tot op de dag van vandaag worden toegepast.122 De Fiscale Monitor 

bijvoorbeeld toetst jaarlijks onder burgers de algemene beleving ten aanzien van de 

belastingheffing in de termen die Strümpel heeft geïndiceerd: “Ik draag iets bij”, ”ik sta iets 

af”, “mij wordt iets afgenomen”.123  

 

Strümpel waardeert belastingstelsels naar hun juridische doeltreffendheid en praktische 

doelmatigheid. Van juridische doeltreffendheid is sprake wanneer een belastingstelsel er in 

slaagt om de lasten van de belastingen daar neer te laten komen zoals het volgens wet- en 

regelgeving beoogd was. De belastingdruk wordt dan verdeeld over de burgers overeen-

komstig het beleid dat aan de belastingwetgeving ten grondslag ligt.124 Van praktische 

doelmatigheid is sprake wanneer de kosten die moeten worden gemaakt om de belasting te 

heffen zo veel mogelijk worden beperkt.  

 

 

3.2.2 Verschillen tussen landen 

 

Uit het onderzoek van Strümpel bleek dat Frankrijk, Spanje en Italië landen zijn waar op dat 

moment het belastingstelsel zowel niet juridisch doeltreffend als niet praktisch doelmatig was: 
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niet effectief en niet efficiënt.125 Ondanks grote investeringen in het rechtshandhavingapparaat 

bestonden grote lacunes tussen belastingwetten en belastingtenuitvoerlegging. Het probleem 

in deze landen was dat pogingen om de juridische doeltreffendheid naar een hoger niveau te 

brengen via een meer strikte tenuitvoerlegging strandden doordat dit de weerstand tegen de 

belastingheffing vergrootte.  

 

Duitsland kende een juridisch doeltreffend maar in praktische zin weinig doelmatig belasting-

stelsel. De strenge en dwingende belastingtenuitvoerlegging leverde een spreiding van de 

belastingdruk op overeenkomstig het beleid, maar het systeem was duur omdat de burgers 

door de strengheid enigszins vervreemdden en de gehoorzaamheid daarom moest worden 

afgedwongen. Engeland kende een soepele en over het algemeen voorzichtige tenuitvoer-

legging van de belastingwetten. Vergeleken met Duitsland vond er weinig controle plaats, 

zaten er meer mazen in de wet en werden er minder administratieve verplichtingen opgelegd. 

Deze aanpak leverde een situatie op waarin de burgers weinig frictie ervaren, maar waarin we 

wel gelegenheid was om te frauderen en te ontduiken. Het resultaat was een systeem dat niet 

duur is, maar ook niet juridisch doeltreffend, een billijke spreiding van de belastingdruk werd 

niet gerealiseerd.  

 

Interessant aan dit onderzoek is dat het illustreert dat strenge tenuitvoerlegging niet per 

definitie leidt tot bereidheid tot regelnaleving. Een te strenge, onvoldoende op de individuele 

burger afgestemde tenuitvoerlegging gericht op het bereiken van gehoorzaamheid, kan een 

zodanige frictie en vervreemding bij de belastingplichtige oproepen dat de ervaren legitimiteit 

van het stelsel afneemt en de bereidheid om te voldoen aan de fiscale verplichtingen 

vermindert. Strümpel concludeerde nadrukkelijk dat de mate van legitimiteit en de mate van 

(bereidheid tot) regelnaleving mede afhangen van de wijze waarop de belastingautoriteiten de 

relatie met de burger invullen. Latere onderzoeken bevestigen zijn constateringen.126  

 

 

3.3 Juridische invalshoek 
 

Er zijn veel controverses in de juridische wereld over het begrip legitimiteit, maar in zijn 

toonaangevende rapport De toekomst van de nationale rechtsstaat heeft de Wetenschappelijk 

Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) op hoofdpunten helderheid gecreëerd.127 De WRR 

benadert legitimiteit vanuit een juridische invalshoek, waarbij de idee van de rechtsstaat 
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centraal staat. Omdat de aanpak van de WRR de basis vormt voor het begrip legitimiteit zoals 

het in deze studie wordt gehanteerd geef ik die in grote lijnen hier weer.128  

 

 

3.3.1 Rechtsstaat 

 

De rechtsstaat is een normatief ideaal waarvan de kern bestaat uit wederkerigheid tussen 

overheid en burgers die bijdraagt aan de vrijwillige aanvaarding van het recht, aldus de 

WRR.129 De Raad omschrijft dat als volgt: “De binding van de staat aan de regels van het 

recht vormt de kern van de rechtsstaat. Het recht bindt het overheidshandelen en het handelen 

van publieke gezagsdragers zodanig dat deze gebondenheid aan het recht bijdraagt aan de 

legitimiteit van het overheidshandelen. Op grond hiervan kan de staat een gerechtvaardigde 

aanspraak maken op de gehoorzaamheid van zijn burgers.”130  

 

De juridische benadering kent een prescriptief karakter. Het normatieve aspect van het 

rechtsstatelijk ideaal heeft betrekking op de impliciete overtuiging dat in beginsel alle mensen 

gelijke mogelijkheden moeten hebben om hun leven in vrijheid vorm te geven en dat deze 

overtuiging de meeste kans maakt om gerealiseerd te worden wanneer de samenleving volgens 

het rechtsstatelijke model wordt georganiseerd.131  

 

Vanuit de rechtsstaatgedachte is de zelfstandige en belangrijkste waarde van juridische 

legitimiteit het funderen van vrijwillige aanvaarding van de machtsuitoefening door de 

overheid. Door de eis van vrijwillige aanvaarding biedt juridische legitimiteit een waarborg 

tegen vormen van “blote” machtsuitoefening door de overheid en maakt zij het mogelijk om 

mensen, via waarborgen in het recht, op een verantwoorde manier te bekleden met macht.  

 

 

3.3.2 Legaliteit en legitimiteit 

 

De WRR koppelt het begrip legitimiteit niet aan het enge begrip “wet”, maar aan het ruimere 

begrip “recht”.132 De Raad maakt daarmee onderscheid tussen legaliteit en legitimiteit. Waar 

legaliteit ziet op overeenstemming met de wet, is legitimiteit gekoppeld aan het ruimere begrip 

“recht”.133 Naast de wet omvat het recht ook de daaraan ten grondslag liggende rechts-

beginselen, en daarmee de onderliggende rechtswaarden.134  
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Rechtsbeginselen zijn normen van ongeschreven recht die als juridisch baken functioneren 

voor de rechtstoepassing. Ze vormen het noodzakelijke interpretatiekader van rechtsregels 

doordat ze aangeven waarom een samenleving bepaalde onderdelen van het recht van belang 

vindt.135 Binnen het belastingrecht spelen de meer concrete algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur een belangrijke rol.136 Deze beginselen van behoorlijk bestuur, die in de 

zogenaamde doorbraakarresten werden geïntroduceerd door de Hoge Raad, kunnen worden 

aangemerkt als aanwijzingen aan het bestuur.137 Toepassing van deze ongeschreven rechts-

beginselen kan er in uitzonderlijke omstandigheden toe leiden dat de wet terzijde wordt 

geschoven. De Belastingdienst moet derhalve in zijn handelen zowel de wet, de rechts-

beginselen als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur betrekken.138 De rechter ziet 

daarop toe.  

 

Een scherp onderscheid tussen legaliteit en legitimiteit is voor het vervolg van deze studie 

noodzakelijk. Het belang van het legaliteitsbeginsel is namelijk “slechts” gelegen in de 

rechtsbescherming van burgers, terwijl de betekenis van legitimiteit verder strekt.139 

Legitimiteit richt zich, door zijn koppeling aan het ruimere begrip “recht”, niet alleen op de 

bescherming van de burger, maar tevens op de door de burgers beoordeelde kwaliteit van de 

fiscale orde en de daarbinnen genomen besluiten.140 Niet alleen het handelen in de uitvoering 

van het belastingrecht is bepalend voor de legitimiteit van de belastingheffing en het 

belastingstelsel, maar ook de kwaliteit van de wetgeving en de rechtspraak.  

 

Om van legitimiteit te kunnen spreken is het handelen binnen de kaders van de wet derhalve 

onvoldoende, ook de overige rechtsregels, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de 

onderliggende rechtsbeginselen en rechtswaarden moeten worden gerespecteerd door de 

overheid en worden erkend door de burgers.141  

 

Een omschrijving van het begrip legitimiteit die nauw aansluit bij de juridische benadering 

van de WRR is de volgende: Er is sprake van legitimiteit indien burgers de overtuiging 

hebben dat overheidsinstellingen en hun beslissingen erkenning verdienen, omdat zij 

overeenkomstig wettelijke regels én rechtsbeginselen tot stand zijn gekomen.142 Dat geldt 

zeker voor de belastingheffing omdat het heffen van belastingen een ernstige inbreuk vormt op 
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het individuele eigendomsrecht. 143 Het is om die reden dat belastingheffing slechts mag 

geschieden uit kracht van wet.144  

 

  

3.4 Sociaalwetenschappelijke invalshoek  
 

Deze studie plaatst naast de juridische benadering van het begrip legitimiteit, een sociaal-

wetenschappelijke invalshoek. Het doel hiervan is de overeenkomsten en verschillen tussen de 

beide benaderingen op te sporen in de verwachting dat dit inzicht oplevert in de wijze waarop 

aanvaarding van overheidsgezag en bereidheid tot regelnaleving tot stand komen.  

 

Binnen sociaalwetenschappelijk onderzoek naar fiscale rechtshandhaving nemen sociale 

psychologie en (rechts)sociologie een belangrijke plaats in.145 In de onderzoeksliteratuur van 

deze twee wetenschapsgebieden zijn veel publicaties over fiscale rechtshandhaving 

verschenen en hieruit vinden we veel inzichten terug in de praktijk van de fiscale rechts-

handhaving.146 Om die reden zullen we, voordat we overgaan naar een beschrijving van de 

sociaalwetenschappelijke aanpak, een uitstapje maken naar deze twee specifieke sociale 

wetenschapsgebieden. Dat doen wij ook omdat het de verschillen tussen de juridische en 

sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit verheldert.  

 

 

3.4.1 Rechtssociologie 

 

De sociologische benadering van legitimiteit neemt afstand van statische vormen van 

legitimiteit, die verbonden is aan instituties en zich kenmerkt door de veronderstelling van een 

haast automatische aanvaarding van overheidsgezag en regels door burgers.147 Sociologen zien 

legitimiteit als een variabele kwaliteit van macht die vanuit verschillende invalshoeken kan 

worden benaderd en kan worden beleefd.148 In een institutionele topdown benadering zoals de 

juridische, blijft de aanvaardende of erkennende kant van legitimiteit onderbelicht en blijft de 

vraag onbeantwoord of en zo ja, waarom burgers de overheid en haar beslissingen 

aanvaarden.149  
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De sociologische benadering zet zich dan ook enigszins af tegen de juridische benadering van 

legitimiteit waarin de nadruk ligt op de formele aanwijzing van de betrokken instituties en de 

formulering van de formele kaders waarbinnen zij hun bevoegdheden kunnen uitoefenen.150 

Weliswaar ziet men in dat de rechtspraktijk steeds meer oog heeft voor de sociale aspecten 

van de vorming van het recht, bijvoorbeeld wanneer direct betrokken burgers en bedrijven 

worden betrokken bij de vormgeving van wet- en regelgeving, maar desondanks blijven veel 

sociologen het juridische gezichtspunt aanmerken als een instrumentele benadering.151  

 

Naar de opvatting van veel sociologen geeft de juridische benadering van legitimiteit dan ook 

te weinig houvast aan de wens om het handelen van burgers “van binnenuit” te begrijpen.152 

De juridische aanpak vertelt namelijk weinig over de belangen, wensen en beweegredenen van 

(groepen van) burgers of van individuele burgers. De waarneming, evaluatie en beeldvorming 

door burgers blijft een blinde vlek. Voor een goed begrip van de effectiviteit van het recht is 

een sociologische theorie nodig omdat men de zaken te simpel voorstelt wanneer men betoogt 

dat het rechtmatige gedrag van de overheid automatisch leidt tot aanvaarding en gehoorzaam-

heid bij burgers.153  

 

 

3.4.2 Sociale psychologie 

 

Anders dan de in sociologie, waar men de invloed van regelgeving op het gedrag van burgers 

benadert vanuit de werking van het juridisch stelsel, kiest men in sociale psychologie primair 

voor een benadering van vraagstukken vanuit de persoonlijke beleving van mensen. De 

mentale processen van mensen vormen binnen de sociale psychologie het belangrijkste 

onderwerp van onderzoek. Binnen beide sociale wetenschappen komt men echter tot 

gelijkluidende conclusies. 

 

Ook binnen de sociale psychologie volgt men namelijk de opvatting dat aanvaarding van het 

recht niet zonder meer voortvloeit uit de uitvaardiging en het correct toepassen ervan door de 

overheid. Andere aspecten spelen daarnaast een belangrijke rol in de attitudebepaling en het 

uiteindelijke gedrag van burgers.154 Uit sociaalpsychologisch onderzoek blijkt dat de beeld-

vorming over de overheid en haar handelen verloopt volgens een zeer genuanceerd proces 

waarbij een groot aantal factoren van belang is.155 Bovendien maakt dit onderzoek duidelijk 

                                                
150

 Hoekema, A.J. en N.F. van Manen, “Legitimiteit van en door recht”, in J Griffiths, De sociale werking van het recht, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1996, pp. 714–734. 
151

 Griffiths, J, “De sociale werking van wetgeving” in J. Griffiths, en H. Weyers (red.), De sociale werking van recht, een 

kennismaking met de rechtssociologie en de rechtsantropologie, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, p. 475. 
152

 De Bakker, H.C.M. de, De cynische verkleuring van legitimiteit en acceptatie, Amsterdam, Aksant, 2001, pp. 28 e.v. 
153

 Griffiths, J, “De sociale werking van wetgeving” in J. Griffiths, en H. Weyers (red.), De sociale werking van recht, een 

kennismaking met de rechtssociologie en de rechtsantropologie, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, p. 475. 
154

 Bijvoorbeeld Scholz, J.T., in V. Braithwaite en M. Levi (red.), “Trust, taxes and compliance”, Trust en governance, 

volume 1 in the Russel Sage Foundation on trust, New York, Russel Sage Foundation, 1998, p. 140.  
155

 Tyler, T.R., Why people obey the law, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2006, p. 178. 



45 
 

dat burgers vaak weinig zicht hebben op de inhoudelijke aspecten van het handelen van de 

overheid, ze kunnen dikwijls überhaupt niet bepalen of er sprake is van rechtmatig 

handelen.156  

 

Dat geldt ook voor de fiscaliteit, waar burgers vaak al moeite hebben om de rechtmatigheid 

van de eigen situatie te beoordelen en vorming van rechtmatigheidsoordelen over de 

behandeling van anderen vrijwel onmogelijk is. De uitgebreidheid en de complexiteit van de 

fiscale wet- en regelgeving spelen daarin een rol en de fiscale geheimhoudingsplicht 

bemoeilijkt dat nog verder.157 De veronderstelling dat burgers de overheid erkennen omdat 

deze handelt overeenkomstig het recht sluit dan ook niet (volledig) aan bij inzichten uit de 

sociaalpsychologische onderzoeksliteratuur.158  

 

 

3.4.3 Empirisch onderzoek 

 

Binnen de theorievorming rond fiscale rechtshandhaving krijgt empirisch onderzoek, dankzij 

de inbreng van sociale wetenschappen, steeds meer gewicht. Omdat de sociale wetenschappen 

zich niet laten leiden door de juridische fictie dat gehoorzaamheid automatisch voortvloeit uit 

rechtmatigheid is er in hun benadering plaats voor empirisch onderzoek. Immers, wanneer 

men bereid is de normatieve aanname van de absolute koppeling tussen rechtmatigheid en 

aanvaarding (en gehoorzaamheid) los te laten, komt de vraag op in hoeverre burgers de 

overheid als gezaghebbende instantie daadwerkelijk erkennen.159  

 

Ook wordt bij het loslaten van de rechtsstatelijke koppeling tussen rechtmatigheid en 

gehoorzaamheid de vraag relevant in welke mate burgers feitelijk bereid zijn om fiscale 

aanwijzingen in wetgeving en uitvoering op te volgen. Empirisch onderzoek naar de mate 

waarin burgers bereid zijn tot nakoming van hun fiscale verplichtingen (compliance) en de 

factoren die daarbij een rol spelen worden dan van belang.160 Er ontstaat ruimte om de 

rechtstatelijke hypothese dat burgers de overheid gehoorzamen omdat deze zich aan het recht 

houdt, empirisch te toetsen.161  

 

Empirisch onderzoek naar juridische verschijnselen in de werkelijkheid vergt andere 

onderzoeksmethodieken dan de methoden die binnen de rechtswetenschappen gebruikelijk 

zijn. We zullen in het vervolg van de studie zien dat de sociaal wetenschappelijke onderzoeks-

wereld royaal is toegerust met de benodigde onderzoeksmethoden. We zullen bovendien zien 

                                                
156

 Bos, C. van den, “Procedurele rechtvaardigheid: beleving en implicaties” in Werken aan behoorlijkheid, De Nationale 

ombudsman in zijn context, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, p. 189. 
157

 Zie art. 67, AWR. 
158

 Zie bijvoorbeeld, Gribnau, J.L.M., Rechtsbetrekking en rechtsbeginselen in het belastingrecht, Rotterdam, Gouda 

Quint, 1998, p. 89. 
159

 Tyler, T.R., Why people obey the law, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2006, pp. 40.e.v. 
160

 Pronk, P.A., “Waar ligt de eenvoud?”, WFR 2008/1405. 
161

 Zie bijvoorbeeld, Denkers, A. en S. Goslinga, “Fraude in beeld”, Tijdschrift voor criminologie, 2008, nr. 2, pp. 148 e.v. 
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dat er al ruime ervaring bestaat met de toepassing van deze onderzoeksmethoden in de 

fiscaliteit.162  

 

 

3.4.4 Descriptief karakter 

 

Tot slot is een belangrijk aspect in het sociaalwetenschappelijke onderzoek naar fiscale rechts-

handhaving dat het een, in normatieve zin, neutrale werkwijze kent. De benadering van de 

sociale wetenschap kent, anders dan de juridische aanpak, een descriptief karakter. Men 

beschrijft op beschrijvende (moreel neutrale) wijze feitelijke houdingen, intenties en 

gedragingen van burgers zonder normatieve interpretaties.  

 

De sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur beschrijft “slechts” de mate en de 

omstandigheden waarin burgers de overheid en haar regels (bereid zijn te) aanvaarden. Dat 

neemt niet weg dat sociaalwetenschappelijk onderzoek verklarend, toetsend of voorspellend 

kan zijn, een normatief oordeel over goed of fout ontbreekt echter steeds. Sociaalwetenschap-

pelijk onderzoek verklaart bijvoorbeeld wel of burgers de regels naleven vanuit gewoonte of 

vanuit overtuiging, maar verbindt daaraan geen goed/fout oordeel.163  

 

 

3.5 Uitwerking conceptueel kader  
 

Na de bovenstaande beschouwing van de relevante juridische en sociaalwetenschappelijke 

aspecten van legitimiteit kan het conceptueel kader voor deze studie nader worden uitgewerkt. 

Het juridisch, normatieve legitimiteitsconcept zoals dit is geformuleerd door de WRR vormt 

het uitgangspunt voor het conceptuele kader. Dit kader kan als volgt worden omschreven:  

 

Wanneer de overheid en haar besluiten overeenkomstig wettelijke regels én rechtsbeginselen 

tot stand zijn gekomen, zullen burgers deze aanvaarden en mag worden verwacht dat ze zich 

zullen onderwerpen aan de plicht tot gehoorzaamheid.164  

 

Het normatieve legitimiteitsconcept van de WRR laat zich vertalen naar de volgende drie 

stellingen; de overheid moet rechtmatig handelen, burgers moeten (dan) het overheidsoptreden 

aanvaarden en burgers moeten gehoorzamen. Deze drie criteria bieden de lijn waarlangs de 

analyse van de legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst zal 

plaatsvinden.  

 

 

                                                
162

 Zie paragraaf 5.6. 
163

 Bakker, H.C.M. de, De cynische verkleuring van legitimiteit en acceptatie, Amsterdam, Aksant, 2001. 
164

 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), De toekomst van de nationale rechtsstaat, rapporten aan 

de regering 63, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002, pp. 17, 19 en 248. 
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3.5.1 Het begrip legitimiteit 

 

Legitimiteit richt zich primair op de aanvaarding van burgers van de machtsuitoefening door 

de overheid. De koppeling tussen het aanvaarden door de burgers en het rechtmatig handelen 

door de overheid vormt in de juridische benadering van legitimiteit de kern. Gehoorzaamheid 

van burgers, die op grond van de verworven legitimiteit mag worden verwacht is een gevolg 

van legitimiteit en maakt er volgens de definitie van legitimiteit dus geen deel van uit.  

 

Een soortgelijke gedachtegang kent het sociaalwetenschappelijke concept van legitimiteit. 

Ook Tyler beschrijft compliance als een gevolg van legitimiteit, hij beschrijft dit als volgt: 

“Legitimacy is a psychological property of an authority, institution, or social arrangement that 

leads those connected to it to believe that it is appropriate, proper, and just. Because of 

legitimacy, people feel that they ought to defer to decisions and rules, following them 

voluntarily out of obligation rather than out of fear of punishment or anticipation of 

reward.”165  

 

De vaststelling dat compliance een gevolg is van legitimiteit en niet als een onderdeel daarvan 

kan worden aangemerkt komt terug in het analysekader van deze studie. In beantwoording van 

de vraag of er al dan niet sprake is van legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving door de 

Belastingdienst is wel de mate van aanvaarding van het overheidsoptreden van belang, maar 

niet de mate van compliance. Dat neemt niet weg dat legitimiteit en compliance nauw 

verbonden zijn met elkaar.166 Legitimiteit leidt immer tot compliance, aldus de juridische en 

sociaalwetenschappelijke literatuur.167  

 

Een scherp onderscheid tussen legitimiteit en compliance wordt gehanteerd omdat naast 

legitimiteit, ook andere factoren invloed uitoefenen op de bereidheid tot nakoming van fiscale 

verplichtingen. Zoals bijvoorbeeld de keuze van mensen om hun eigen belang zwaarder te 

laten wegen dan het gemeenschappelijke belang, of de omstandigheid dat mensen soms over 

onvoldoende geld beschikken om hun belasting te betalen. Door strikt onderscheid te maken 

tussen aanvaarding van het handelen door de Belastingdienst (legitimiteit) en de houding ten 

opzichte van het eigen fiscale gedrag (compliance) wordt een gerichte analyse van het begrip 

legitimiteit mogelijk.  

 

 

3.5.2 Analysekader 

 

Deze studie hanteert een samengesteld begrip van legitimiteit. Er is volgens dit begrip sprake 

van legitimiteit wanneer de overheid rechtmatig handelt (juridische benadering) en burgers 

                                                
165

 Tyler, T.R., “Psychological perspectives on legitimacy and legitimation”, Annual review of psychology, Vol. 57, p. 375- 

400, New York, New York university, 2006. 
166

 Het verband tussen legitimiteit en de (bereidheid tot) nakoming van fiscale verplichtingen wordt uitgewerkt in hoofdstuk 

6. 
167

 Zie paragraaf 6.7 voor een verdere uitwerking van dit onderwerp. 
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daadwerkelijk de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst aanvaarden (sociaal-

wetenschappelijke benadering). Legitimiteit bevordert de nakoming van burgers. De drie 

genoemde criteria leveren een conceptueel raamwerk op waarmee de legitimiteit van de fiscale 

rechtshandhaving door de Belastingdienst kan worden geanalyseerd.168  

 

 

Analysekader legitimiteit in de fiscaliteit:  

 

“Er is sprake van legitimiteit indien de Belastingdienst en zijn besluiten overeenkomstig 

wettelijke regels en rechtsbeginselen tot stand zijn gekomen én burgers de fiscale 

rechtshandhaving door de Belastingdienst aanvaarden. Legitimiteit bevordert de bereidheid 

van burgers tot nakoming van hun fiscale verplichtingen.”  

 

 

 

De huidige studie gaat uit van de vooronderstelling dat de legitimiteit van de fiscale rechts-

handhaving is verbonden met de legitimiteit van de Belastingdienst.169 Enerzijds draagt 

legitimiteit van concrete beslissingen bij aan de legitimiteit van het instituut Belastingdienst, 

en anderzijds draagt de legitimiteit van de Belastingdienst bij aan de aanvaarding van zijn 

besluiten door burgers.170 Het fiscale handelen door de Belastingdienst zal echter centraal 

staan. Ook veronderstelt de studie dat de legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving is 

verbonden met de legitimiteit van het recht.171 

 

 

3.6 Andere elementen van legitimiteit 
 

Binnen de beeldvorming over de Belastingdienst nemen efficiency en 

informatiseringstechnologie een belangrijke plaats in. Ze zijn op verschillende manieren met 

legitimiteit verbonden.172 Het belang van efficiency en informatisering voor legitimiteit komt, 

als gevolg van afbakening van het onderwerp van deze studie, niet expliciet aan de orde. Wel 

behandelen we nu kort enkele elementen van efficiency en automatisering die de legitimiteit 

van de overheid raken.
173

 Het doel hiervan is te laten zien dat efficiency en automatisering bij 

veel onderwerpen in de studie op de achtergrond een rol spelen. 

 

  

 

                                                
168

 De begrippen erkenning en aanvaarding worden in deze studie als uitwisselbare begrippen behandeld.  
169

 Zie voor een toelichting op deze vooronderstelling paragraaf 5.3.1. 
170

 Tyler, T.R., Why people obey the law, Princeton, Princeton University Press, 2006. 
171

 Zie paragraaf 2.5.3. 
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 Kamerstukken II 2010-2011, 31 066 nr. 98, p. 17, Doorlichting algemene beleidsdoelstelling Belastingdienst. 
173

 Regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie 2006, Staatscourant, 2006/04, nr. 83. 
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3.6.1 Efficiency 

 

Efficiency in fiscale administratieve processen vergroot de aanvaarding van de belasting-

heffing door de burgers.174 Vanuit een oogpunt van legitimiteitsverwerving is het daarom 

belangrijk dat deze werkprocessen accuraat, voortvarend en met minimale last voor de burger 

verlopen.175 Maatregelen die de lasten voor belastingbetalers in financiële en praktische zin 

beperken maken dan ook deel uit van het fiscale beleid.176 In de regel leidt een efficiënt 

verloop van de administratieve processen binnen de Belastingdienst tot minimale last voor de 

burger, als het proces vlot verloopt hoeft de burger niet te worden geraadpleegd. Maar er kan 

ook spanning ontstaan tussen de efficiency bij de Belastingdienst, bijvoorbeeld vanuit een 

oogpunt van kostenbesparing en de minimale last voor de burger. Dit is het geval als de 

Belastingdienst aan de burger (procesmatige) verplichtingen oplegt die noodzakelijk zijn om 

het belastingproces goed te laten verlopen.177 In dat geval kan de aanvaarding van de 

belastingheffing door de burgers afnemen. Dat is zeker het geval wanneer de opgelegde 

verplichtingen behalve extra werk en kosten ook nog eens onduidelijkheid en onzekerheid 

oproepen bij belastingplichtigen. 

 

Daarnaast is van belang dat de overheid met burgers communiceert over de keuze voor een 

aanpak, de geleverde prestaties en de mate waarin gestelde doelen worden gerealiseerd.178 

Door informatie te verschaffen over geleverde prestaties kan de beeldvorming van burgers 

over de overheid worden beïnvloed. Burgers hebben immers informatie nodig om zich een 

beeld te kunnen vormen van het functioneren van de overheid en haar organen.179 De openbare 

beheersverslagen van de Belastingdienst zijn een voorbeeld van communicatie met de samen-

leving over de geleverde prestaties door de overheid en haar organen.180 Een ander voorbeeld 

is de in 2010 uitgevoerde doorlichting van het beleid van de Belastingdienst waarin de 

Belastingdienst verantwoording aflegt aan de politiek over de efficiency en de effectiviteit van 

zijn beleid.181 
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 Makkai, T. en J. Braithwaite, “Procedural justice and regulatory compliance”, Law and Human behavior, 1996, 20, pp. 

83-98.  
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 Arendsen, R., “Op zoek naar administratieve lastenverlichting voor bedrijven”, in S. Zwienink en P.E. Wisse (red.), 

Eerlijk zullen we alles delen, verkenningen naar interoperabiliteit, Den Haag, Forum Standaardisatie, 2008, pp. 192 e.v. 
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 Vergelijk, Gribnau, J.L.M., “Wat maakt u zo bijzonder? Herendiensten en rechterlijk overgangsrecht”, WFR 2007/1068. 
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Den Haag, Sdu Uitgevers, 1998. 
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weten ze niet of de overheid te vertrouwen is? Een essay over de sociaal-psychologische werking van vertrouwen en de 

mens als informatievergarend individu, Utrecht, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011. 
180

 Zie bijvoorbeeld Belastingdienst, Beheersverslag 2011, Den Haag, Belastingdienst, 2012. 
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 Kamerstukken II 2010-2011, 31 066 nr. 98, p. 44, Doorlichting algemene beleidsdoelstelling Belastingdienst. 
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3.6.2 Informatisering 

 

Een belangrijke weg naar efficiency in de belastingheffing biedt, zoals gezegd, de 

automatisering van informatieverwerkingsprocessen. Efficiency en informatisering gaan 

derhalve binnen de fiscale rechtshandhaving hand in hand.182 Daar is zeker sprake van als deze 

in samenwerking met burger (of vertegenwoordigers daarvan) tot stand wordt gebracht.183 Een 

voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de geautomatiseerde aangifte omzetbelasting die in 

nauwe samenwerking tussen Belastingdienst en bedrijfsleven tot stand is gebracht.  

 

Informatisering levert echter ook nog op een andere wijze een bijdrage aan legitimiteit. 

Vergaande vormen van informatisering leiden immers tot dwingende patronen in de 

ambtelijke beslisprocessen, waardoor de inhoudelijke en procedurele gelijke behandeling van 

burgers toeneemt.184 Informatisering vergroot dus niet alleen de efficiency in de processen en 

het gemak voor burgers, maar draagt ook bij aan een gelijke behandeling van burgers. We 

zullen verderop in deze studie zien dat gelijkheid op zijn beurt bijdraagt aan de juridische en 

sociaalwetenschappelijke legitimiteit van de overheid en haar handelen.185 Het belang van 

informatisering voor legitimiteit en compliance komt verder niet meer expliciet aan de orde. 

Belangrijk is wel het besef dat veel maatregelen in het kader van legitimiteitsverwerving en 

fiscale compliancebevordering mogelijk worden gemaakt door informatiseringsondersteuning.  

 

De mogelijkheden van informatisering strekken echter niet zover dat menselijke inbreng 

overbodig kan worden gemaakt.186 Om deze reden zoeken overheden voortdurend naar een 

optimum tussen geautomatiseerde verwerking en menselijke inbreng bij de vormgeving van 

hun (fiscale) werkprocessen. Daarbij valt op dat de mogelijkheden om te automatiseren in de 

fiscaliteit niet ten aanzien van alle belastingplichtigen gelijk ligt. Dit verklaart het onderscheid 

in doelgroepen dat belastingdiensten, waaronder de Nederlandse Belastingdienst, maken.  

 

 

3.6.3 Doelgroepbenadering 

 

                                                
182

 Zuurmond, A., De infocratie, een theoretische en empirische heroriëntatie op Weber’s ideaaltype in het 

informatietijdperk, Den Haag, Uitgeverij Phaedrus, 1994, pp. 297 e.v. 
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 Lipsky, M., Street-level bureaucracy, dilemmas of the individual in public services, New York, Russell Sage Foundation, 

1980, p. XII. 
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De fiscale rechtshandhaving bij particulieren is relatief eenvoudig en homogeen, waardoor 

vergaande vormen van informatisering mogelijk zijn.187 De vooringevulde aangifte 

inkomstenbelasting en de geautomatiseerde toetsing van de aangeleverde informatie zijn daar 

voorbeelden van.188 De fiscale situatie bij zeer grote ondernemingen is wezenlijk anders dan 

die van particulieren. Het grote financiële belang en de hoge mate van complexiteit en variatie 

vereisen een individuele behandeling en staan een relatief lage graad van informatisering 

toe.189 Menselijke inbreng vormt bij de behandeling van deze groep van belastingplichtigen 

een belangrijke factor. 

 

De fiscale rechtshandhaving bij de doelgroep middelgrote en kleine ondernemingen (MKB-

ondernemingen) levert zowel in de beleidsbepaling als in de uitvoering meer problemen op.190 

Door de combinatie van het grote aantal ondernemingen, ruim één miljoen, en de grote 

diversiteit binnen de groep qua omvang, samenstelling en aard van de onderneming is het wel 

noodzakelijk, maar niet (goed) mogelijk om deze groep (uitsluitend) via informatisering 

adequaat te toetsen op de naleving van regels.  

 

Een systeemaanpak is lastig bij MKB-ondernemingen vanwege de complexiteit en de variatie 

en een individuele aanpak is onmogelijk vanwege het grote aantal ondernemingen. De 

bepaling van het optimum tussen informatisering en menselijke inbreng is lastig en de 

zogenoemde interventiefuik, waarover eerder werd gesproken, doet zich hier nadrukkelijk 

voor.191 Voortdurende aandacht is nodig om deze doelgroep met een evenwichtige 

handhavingsaanpak te benaderen.192 

 

 

3.7 Samenvatting 
 

Legitimiteit is een complex en gelaagd begrip, waar vanuit verschillende wetenschaps-

gebieden onderzoek naar wordt gedaan en waaraan verschillende betekenissen worden 

toegekend. Deze studie behandelt twee benaderingen van legitimiteit; een juridische en een 

sociaalwetenschappelijke. Deze benaderingen sluiten aan op de theorievorming en op de 

praktijk van de fiscale rechtshandhaving waarin de twee benaderingen eveneens worden 

gehanteerd.  
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Een klassiek onderzoek in dit verband is het multinationale onderzoek van Strümpel, 

uitgevoerd in 1969. Dit onderzoek beantwoordt voor verschillende landen de vraag in 

hoeverre de bedoeling van de fiscale wetgeving wordt gerealiseerd (juridische doeltreffend-

heid) en de vraag tegen welke financiële en “emotionele” kosten dit kan worden gerealiseerd 

(praktische doelmatigheid). De juridische benadering van legitimiteit sluit aan bij wat 

Strümpel juridische doeltreffendheid noemt.  

 

Kenmerkend voor juridische legitimiteit is een normatieve benadering van het handelen van 

zowel de overheid als van de burgers. Het juridische concept stelt dat wanneer de overheid het 

recht respecteert, burgers geacht worden haar machtsuitoefening te aanvaarden en zich te 

onderwerpen aan de plicht tot gehoorzaamheid. Het is een prescriptief concept dat de overheid 

en de burger in een abstract en objectief regelstelsel plaatst.  

 

De sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit richt zich sterk op de empirie en sluit 

vooral aan bij het feitelijke verloop van de belastingheffing. Daarbij legt deze benadering veel 

nadruk op de beleving van burgers. De empirische benadering van de sociale wetenschappen 

maakt het mogelijk om te bepalen in hoeverre burgers het belastingstelsel werkelijk als 

legitiem ervaren en in welke mate men bereid is haar regels na te leven. Anders dan de 

normatieve juridische benadering beschrijft de sociaalwetenschappelijke benadering van 

(fiscale) legitimiteit de beleving van burgers ten aanzien van de belastingheffing, hun bereid-

heid tot nakoming en het (uiteindelijke) fiscale gedrag dat daarmee is verbonden, het is een 

descriptief concept.  

 

Deze studie onderzoekt vanuit deze twee benaderingen de bijdrage van het handelen van de 

Belastingdienst op zijn legitimiteit en op de legitimiteit van de belastingheffing. Het 

onderzoek zal plaatsvinden aan de hand van een samengesteld legitimiteitsbegrip.  

 

Van legitimiteit is in het kader van deze studie sprake als fiscale besluiten overeenkomstig 

wettelijke regels en rechtsbeginselen tot stand zijn gekomen én burgers de fiscale rechts-

handhaving door de Belastingdienst (met de fiscale verplichtingen die daaruit voortvloeien) 

daadwerkelijk aanvaarden. Legitimiteit bevordert de bereidheid tot nakoming van fiscale 

verplichtingen. Hoewel dit laatste element niet een onderdeel, maar een gevolg van legitimiteit 

is, zal het wel in het onderzoek worden betrokken.  
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4. Juridische legitimiteit  
 

 

 

 

4.1 Inleiding 
 

Juridische legitimiteit houdt in dat burgers de overtuiging hebben dat overheidsinstellingen en 

hun beslissingen erkenning verdienen, omdat zij overeenkomstig wettelijke regels én rechts-

beginselen tot stand zijn gekomen. In haar juridische of rechtswetenschappelijke betekenis 

vereist legitimiteit dat de overheid slechts op grond van en conform algemeen bindend recht 

macht uitoefent, wetten uitvaardigt, besluiten neemt en handhaaft. Wanneer deze juridische 

basis ontbreekt of wanneer de overheid niet overeenkomstig het recht handelt, kan er geen 

sprake zijn van legitiem handelen.  

 

Karakteristiek voor juridische legitimiteit is de normatieve benadering. Het concept stelt 

eenvoudigweg dat wanneer de overheid het recht respecteert in haar optreden, van de burgers 

mag worden verwacht dat ze de machtsuitoefening door de overheid aanvaarden en zich 

onderwerpen aan de plicht tot gehoorzaamheid. Juridische legitimiteit is een prescriptief 

concept dat de overheid en de burger in een abstract en objectief regelstelsel plaatst, waarin de 

rechtmatigheid in het handelen van de één onlosmakelijk is verbonden met de aanvaarding van 

dat handelen door de ander. Hieruit vloeit voort dat, hoewel de vrijwillige instemming van 

burgers met de machtsuitoefening door de overheid de kern vormt van het juridische 

legitimiteitsconcept, de aandacht vooral uitgaat naar de rechtmatigheid van het overheids-

optreden. Onderdeel van de rechtmatige toepassing van het recht is dat de overheid 

regelovertreders opspoort en corrigeert.  

 

Rechtmatigheid van het handelen van de machthebber vormt de kern van de rechtsstaat-

gedachte.193 Deze kern houdt in dat wanneer de overheid in overeenstemming handelt met het 

recht dat op democratische wijze tot stand is gekomen, van burgers mag worden verwacht dat 

ze de machtsuitoefening door de overheid aanvaarden. Burgers zijn immers betrokken bij de 

vorming van het recht dat door de overheid wordt toegepast. Omdat de overheid de namens 

het volk gevormde wetten respecteert en de burgers op hun beurt de machtsuitoefening door 

de overheid erkennen en aanvaarden is er sprake van wederkerigheid tussen overheid en 

burgers. Op die grond spreekt men van vrijwillige aanvaarding van de machtsuitoefening. 

Deze vrijwilligheid betreft echter een normatieve aanname.  

 

Wanneer de overheid niet optreedt overeenkomstig het recht, mag niet van burgers worden 

verwacht dat zij de machtsuitoefening door de overheid aanvaarden. Er is dan geen sprake van 

wederkerigheid tussen staat en volk. Andersom, wanneer burgers niet bereid zijn wet- en 
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 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), De toekomst van de nationale rechtsstaat, rapporten aan 
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regelgeving na te leven wordt het voor de staat in veel gevallen onmogelijk om orde te 

brengen en te handhaven. Wanneer burgers bijvoorbeeld massaal verzuimen om hun aangifte 

in te dienen of hun belasting te betalen wordt de belastingheffing en -inning onmogelijk. De 

rechtsstatelijke orde, die slechts op basis van wederkerigheid in stand kan blijven, zal dan op 

termijn worden ondergraven.  

 

Verschillende ontwikkelingen in de samenleving hebben ertoe geleid dat het functioneren van 

de rechtsstaat onder druk is komen te staan. Aan de ene kant heeft de overheid steeds meer 

moeite om haar almaar uitdijende wetgeving te handhaven en aan de andere kant stellen 

burgers steeds hogere eisen aan de overheid. Handhaving van het recht levert dus spanning op 

omdat aan de verwachtingen van de burgers niet altijd kan worden voldaan. 

 

In dit hoofdstuk komt het functioneren van de rechtsstaat aan de orde, waarbij uitgebreid zal 

worden ingegaan op de fundamentele waarden die de basis vormen voor de rechtsstaat-

gedachte. In de moderne tijd waarin praktische efficiency en kostenbeheersing hoogtij vieren, 

dreigen de fundamentele waarden van de rechtsstaatgedachte soms onder te sneeuwen. Dat is 

ongewenst omdat het concept van de rechtsstaat de toetssteen vormt voor een duurzaam 

behoorlijke omgang tussen een machtige overheid en haar burgers.194 Bovendien zullen we 

verderop in de studie zien dat deze fundamentele waarden verwantschap tonen met concrete 

waarden die mensen gewaarborgd willen zien wanneer ze in contact treden met de overheid.195 

Daarna wordt ingegaan op het uitgangspunt van de rechtsstaat dat de werkelijke heerschappij 

van de staat bij het recht ligt; politieke en maatschappelijke waarden kunnen via het recht 

worden gerealiseerd. Uit de beschrijving zal blijken op welke wijze, en onder welke voor-

waarden, de rechtsstaat bijdraagt aan een samenleving die duurzaam succesvol is in sociaal en 

economisch opzicht. De cruciale rol van juridische legitimiteit komt daarbij uitgebreid aan de 

orde.  

 

 

4.2 Menselijke waardigheid en autonomie 
 

 

4.2.1 Van onderdaan naar burger 

 

Tegenover de gedachte van het absolutistische ancien regime groeide in de loop van de 17e en 

18e eeuw de gedachte van “limited government”, waarin de ingezetenen geen onderdanen zijn 

maar burgers met eigen rechten.196 Een periode waarin veel burgers niet langer bereid waren 

zich te schikken in het absolutisme, dat gebaseerd was op het "Droit Divin" (goddelijk 

recht).197 Het volk eiste dat burgers zouden emanciperen en mee konden beslissen en dat ze 
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door een stelsel van waarborgen zouden worden beschermd tegen de vorstelijke macht en het 

absolutisme van het Ancien Regime.198 Dit gedachtegoed ontstond in de Verlichting en werd 

tijdens de Franse revolutie daadwerkelijk vorm gegeven.199  

 

Uit verzet tegen de toenmalige absolute regimes is in de Franse Revolutie het ideaal van de 

rechtsstaat ontwikkeld. De koning behield slechts de uitvoerende macht, terwijl de 

wetgevende en rechtsprekende macht bij vertegenwoordigers van het volk kwamen te liggen. 

De inperking van het overheidsoptreden werd gerealiseerd door de macht van de staat te 

binden aan vaste rechtsregels die werden vastgelegd in door het volk goedgekeurde wetten. 

Vervolgens verbond men aan de gebondenheid van de staat aan het recht, de eis dat burgers de 

staat zullen gehoorzamen. Dit wederkerigheidprincipe vormt, ook nu nog, de basis van de 

rechtsstaat.200  

 

De politieke waarden die destijds in dat rechtsstaatideaal werden geformuleerd zijn in de loop 

der tijd uitgegroeid tot politieke kernwaarden voor veel samenlevingen. In een hedendaagse 

opvatting over staatsvorming verbindt men deze klassieke kernwaarden (vrijheid, gelijkheid 

en broederschap of solidariteit) uit de Verlichting met moderne opvattingen over menselijke 

waardigheid. Ze zijn de dragers geworden van het moderne ideaal van autonomie voor ieder 

mens. 

 

De rechtvaardiging voor de keuze van autonomie en waardigheid voor ieder mens vindt men 

in het vermogen van mensen om na te denken, waardoor elk individu in beginsel in staat is 

autonoom vorm te geven aan zijn eigen leven.201 Artikel 1 van de Universele verklaring van de 

Rechten van de Mens vat de kernwaarden als volgt samen: 

 

Alle menselijke wezens worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn 

begaafd met rede en geweten en moeten elkaar bejegenen in een geest van broederlijkheid.202  

 

Democratie, waarvan de letterlijke betekenis is “het volk heerst”, draagt bij aan de realisatie 

van de moderne kernwaarde van menselijke autonomie.203 Willen volk en burger vrij zijn, dan 

kunnen zij slechts gebonden zijn aan de wetten die het volk zichzelf als soevereine wetgever 

oplegt. Volgens sommige schrijvers is de verbinding tussen democratie en rechtsstaat zo hecht 
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geworden dat het democratiebeginsel als een van de centrale principes van de rechtsstaat kan 

worden gezien, ze bestempelen de term “democratische rechtsstaat” als een pleonasme.204 De 

bescherming van de autonomie van de burgers tegenover de overheid is het belangrijkste doel 

van de rechtsstaat. Juridische legitimiteit vervult in de bescherming van deze autonomie een 

belangrijke functie.  

 

 

4.2.2 Vrijheid  

 

De democratische rechtsstaat heeft tot doel om een samenleving te vormen waarin ieder mens 

in de gelegenheid wordt gesteld om zijn leven autonoom gestalte te geven.205 De vrijheid van 

ieder individu om zijn leven en daarmee zichzelf gestalte te geven op een wijze die hij zelf 

wenst staat, zeker in de westerse samenlevingen, centraal.206 De vrijheid van het individu staat 

echter niet op zichzelf, want de vrijheid van de één is steeds gerelateerd aan de vrijheid van de 

ander.207 Daarbij denkt men tegenwoordig bovendien niet alleen aan de thans levende 

medemens, maar ook aan de medemensen die deel uitmaken van toekomstige generaties.208  

 

Wil men van zijn vrijheid kunnen genieten dan is een vorm van regulering van het gebruik van 

die vrijheid noodzakelijk. De vorm van regulering die men in de rechtsstaatgedachte heeft 

gevonden is een boven de partijen geplaatste macht.209 Een overheid die tot taak heeft om de 

machtsuitoefening door individuen in te dammen en die daarvoor zelf, via het recht, met 

macht wordt bekleed. Die door de overheid verkregen macht mag echter slechts worden 

gebruikt om haar taken uit te voeren. Zo wordt een situatie bereikt waarin de overheid haar 

legitimiteit ontleent aan de opdracht om de genoemde kernwaarden (vrijheid, gelijkheid en 

solidariteit) voor de burgers te realiseren, en is slechts sprake van legitiem handelen door de 

overheid voor zover zij haar macht aanwendt voor de vervulling van die taak (“limited 

governement”). 210  
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Vrijheid en belastingheffing 

Binnen de democratische rechtsstaat neemt belastingheffing een cruciale plaats in omdat zij 

een dubbele relatie onderhoudt met de vrijheid van burgers. Aan de ene kant beknot de 

belastingheffing de vrijheid van mensen en aan de andere kant maakt belastingheffing juist 

ook vrijheid voor burgers mogelijk. De beknotting van vrijheid doet zich voor doordat de 

overheid zich geld toe-eigent dat aan burgers toebehoort. Hoewel dit door sommigen als 

diefstal wordt ervaren is daar echter geen sprake van, nu de belastingheffing is gebaseerd op 

door het volk goedgekeurde wetten.211  

 

Zoals de staat echter in het algemeen geen eigen rechten toekomen, zo is het ook met de 

fiscaliteit gesteld. Belastingheffing is louter toegestaan, indien en voor zover de burgers dat 

recht aan de staat hebben verleend: ons stelsel van parlementaire democratie verschaft 

redelijke waarborgen dat de wetgeving berust op de instemming van de meeste burgers. En 

juist in de omstandigheid dat de burgers die taak en bevoegdheid aan de staat hebben 

overgedragen is de rechtvaardiging gelegen voor de inbreuk die de staat maakt op de vrijheid 

van de burgers bij het heffen van belastingen.  

 

De vraag is echter wel waarom het volk dergelijke wetten goedkeurt, nu ze daarmee de 

overheid de mogelijkheid biedt om binnen de kaders van de wet belastinggeld op te eisen. Dat 

doet het volk omdat men verwacht dat de belastingheffing uiteindelijk een vermeerdering van 

hun vrijheden in de ruimste zin des woords oplevert.212 De goedkeuring hoeft echter niet voor 

iedere wetswijziging opnieuw te worden bevestigd, maar via periodieke verkiezingen van de 

volksvertegenwoordiging. De vaststelling van belastingwetten door een gekozen volks-

vertegenwoordiging voldoet zo aan de eis van goedkeuring door het volk.213 Al menen 

sommige schrijvers dat directe inspraak bij de totstandkoming van de fiscale wetgeving, 

bijvoorbeeld via een referendum, het draagvlak verder vergroot.214 

 

Belastingheffing tast dus de vrije besteding van burgers aan, maar geeft daar zoveel vrijheids-

waarde voor terug, bijvoorbeeld in de vorm van publieke goederen en sociale voorzieningen, 

dat de balans per saldo gunstig uitvalt.215 Het streven naar veiligheid, vrijheid en ontwikkeling 

van de samenleving als geheel en voor haar individuele leden vormt dan ook de belangrijkste 
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waarde en legitimatiegrond voor belastingheffing. Legitimiteit van de overheid, het belasting-

stelsel en de besteding van de belastinggelden is daarvoor vereist.216  

 

 

Berlin, negatieve en positieve vrijheid 

De beide raakvlakken van belastingheffing met vrijheid vertonen overeenkomst met de twee 

interpretaties van het vrijheidsbegrip die Berlin onderscheidt in zijn sociaal-politieke analyse; 

negatieve en positieve vrijheid.217 De analyse van Berlin wordt hier kort besproken omdat zij 

de idealen van vrijheid en autonomie voor burgers en de daaraan ten grondslag liggende 

waarden thematiseert en daardoor inzicht verschaft in de wijze waarop belastingheffing zich 

verhoudt tot de vrijheid en autonomie van mensen. 

 

Negatieve vrijheid is het domein waarbinnen mensen ongestoord kunnen doen of zijn wat in 

hun vermogen ligt.218 Politiek vertaald betekent dit vrijwaring van overheidsbemoeienis. 

Positieve vrijheid daarentegen houdt de burger niet gevangen in zijn eigen afgesloten – en in 

die zin veilige – wereld, maar opent voor hem de toegang tot de politieke gemeenschap waar 

de mogelijkheden liggen voor ontplooiing en ontwikkeling.219 De mate van positieve vrijheid 

bepaalt de mate waarin iemand, in samenhang met anderen, meester is over zijn eigen 

bestaan.220 De politieke vertaling wordt hier gevormd door de democratie: de mogelijkheid 

voor individuen om samen met anderen richting te geven aan de samenleving.  

 

Bij een te grote mate van negatieve vrijheid hebben mensen in een samenleving onvoldoende 

zorg voor elkaar. Legt men echter teveel nadruk op de gemeenschap (positieve vrijheid), met 

een stimulerende rol voor de overheid, en wordt de gemeenschap via de overheid te bepalend, 

dan kan de negatieve vrijheid van mensen onaanvaardbaar in de verdrukking komen. Er 

moeten dus afwegingen worden gemaakt om te komen tot een enigszins harmonieus geheel. 

Want alleen wanneer er sprake is van balans tussen negatieve en positieve vrijheid zal de 

overheid als legitiem worden ervaren.  

 

Waar die balans precies ligt moet per land en per moment worden bepaald, er zijn daarvoor 

geen algemene richtlijnen te geven.221 Al merkt Berlin wel op dat de aanspraak op negatieve 

vrijheid in extreme vorm slechts door een kleine minderheid van hoogbegaafde en zelfbewuste 

mensen naar voren (wordt) gebracht: “Het overgrote deel van de mensheid is in veruit de 

meeste gevallen bereid deze eis te laten vallen ten gunste van andere doeleinden als veiligheid, 

status, welvaart, macht, deugd, beloningen in het hiernamaals, solidariteit of gelijkheid, die 
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geheel of ten dele onverenigbaar lijken te zijn met het bereiken van de grootste mate aan 

individuele vrijheid”.222 

 

 

4.2.3 Gelijkheid  

 

Het rechtsstatelijk denken veronderstelt de mens als een sociaal wezen dat slechts in staat is 

zijn vrijheid te realiseren in een samenleving waarin mensen als gelijken worden gezien.223 In 

de moderne democratische rechtsstaat beschermt de staat de vrijheid van de elkaar wederzijds 

erkennende burgers.224 Door burgers, via het recht, de status van rechtssubject toe te kennen 

krijgen ze rechten en verplichtingen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de 

overheid.225  

 

Toch zijn de vrijheid en de autonomie van individuele burgers binnen de rechtsstaat relatief. 

Zoals eerder opgemerkt houdt de vrijheid van de één op, waar die van de ander begint.226 

Niessen verwoordt het als volgt: ”Zo goed als niet valt in te zien waarom het oorspronkelijke 

recht van het individu beperkt zou zijn, valt evenmin in te zien waarom de één meer aanspraak 

op vrijheid zou kunnen maken dan de ander”.227 Enerzijds karakteriseert de relatie van de 

mens zich tot anderen door het vrije beschikkingsrecht, maar anderzijds door de (h)erkenning 

van de ander als zijn gelijke. Het recht op vrijheid van alle individuen kan slechts worden 

gerealiseerd wanneer allen gelijke rechten hebben. De twee uitgangspunten van de Franse 

revolutie vrijheid en gelijkheid ontmoeten elkaar hier.228 

 

 

Het gelijkheidsbeginsel 

Het streven naar gelijkheid voor alle burgers is verwoord in het gelijkheidsbeginsel, dat 

binnen het rechtsstatelijk denken een prominente plaats inneemt.229 Het gelijkheidsbeginsel 

houdt in dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden en ongelijke gevallen ongelijk naar de 

mate waarin zij verschillen. Het wordt algemeen erkend als één van de meest fundamentele 

rechtsbeginselen en vormt een belangrijk uitgangspunt voor het handelen van de overheid.230 
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Het belang van het beginsel komt tot uitdrukking in het feit dat het in het eerste artikel van de 

Grondwet is neer gelegd:  

 

Artikel 1 Grondwet 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 

welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

 

Op de eerbiediging van het gelijkheidsbeginsel door de (belasting)wetgever wordt echter 

slechts in beperkte mate controle uitgeoefend door de recht. De rechter mag immers een wet in 

formele zin niet toetsen aan de Grondwet (art. 120 Gw). Belastingplichtigen doen daarom 

regelmatig een beroep op het gelijkheidsbeginsel van art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM in 

samenhang met art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.231 Zij boekten daarbij echter de 

afgelopen jaren weinig succes.232 

 

Op het niveau van de uitvoering gaat het niet om de wet zelf maar om de toepassing van de 

wet: in de toepassing van de algemene regels moeten individuele gevallen met elkaar worden 

vergeleken. Om de strekking van het gelijkheidsbeginsel in de uitvoering te bepalen moeten 

een tweetal uiterst lastige vragen worden beantwoord.233 Allereerst moet men de vraag 

beantwoorden wanneer gevallen als gelijk worden beschouwd. Geen twee gevallen zijn 

immers volstrekt identiek, er zijn altijd verschillen. De vraag of er sprake is van gelijke 

gevallen bestrijkt de vraag wat relevant is voor de gegeven situatie en de vraag of ten aanzien 

van die relevanties sprake is van gelijkheid. Ten tweede, maar daar komt men alleen aan toe 

als er sprake is van ongelijke gevallen, komt de vraag aan de orde hoe men op gepaste wijze 

omgaat met die verschillen. Het maken van onderscheid is dan toegestaan omdat er een 

rechtvaardigingsgrond aanwezig is. De mate waarin verschil wordt gemaakt moet vervolgens 

wel kunnen worden gerechtvaardigd.234 

 

Het gelijkheidsbeginsel moet zo bijdragen aan het bewerkstelligen van gelijkheid doordat 

bestuursorganen, om te voorkomen dat in strijd wordt gehandeld met het gelijkheidsbeginsel, 

overgaan tot het voeren van een consistent handhavingsbeleid.235 De gelijkheid in zowel de 

beleidsvorming, als de dagelijkse toepassing van het recht wordt daardoor vergroot.236  
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Gelijkheid en belastingheffing 

Gelijkheid in de uitvoering van het belastingrecht is zeker een eis die aan de Belastingdienst 

kan worden gesteld. Gelijke behandeling van belastingplichtigen is een belangrijke norm voor 

de Belastingdienst. Belastingplichtigen kunnen bovendien bij de belastingrechter een beroep 

doen op de toepassing van het gelijkheidsbeginsel dat binnen het belastingrecht is geconcreti-

seerd in de vorm van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.237 Omdat echter maar een 

zeer beperkt aantal gevallen voor de rechter wordt gebracht blijven de inspanningen van de 

Belastingdienst vooral bepalend voor de mate van gelijkheid in de belastingheffing.238 

 

Voor het eerst werd het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur binnen het 

fiscale recht door de Hoge Raad toegepast in 1979.239 De Hoge Raad overwoog dat het een in 

het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel is dat de administratie geval gelijke gevallen 

gelijk behandelt zodat een juiste toepassing moet wijken.240 Sindsdien moeten in de toepassing 

van het belastingrecht steeds twee beginselen tegen elkaar worden afgewogen; het legaliteits-

beginsel en het gelijkheidsbeginsel.241 Hoewel in veruit de meeste gevallen legaliteit en 

gelijkheid samenvallen, doen zich ook situaties voor waarin legaliteit en gelijkheid conflic-

teren. In deze uitzonderlijke gevallen moet worden afgewogen of de wet moet worden 

gevolgd, of dat in afwijking van de wet, de gelijkheid tussen gevallen moet prevaleren. Het 

arrest vormt het beginpunt van een periode met veel aandacht voor de ontwikkeling en de 

toepassing van het gelijkheidsbeginsel in het belastingrecht.242  

 

 

4.2.4 Solidariteit 

 

In vergelijking met vrijheid en gelijkheid kreeg het idee van broederschap of solidariteit een 

ondergeschikte plek in de democratische theorie en de vertaling in het recht. “Broederschap 

wordt verondersteld minder specifiek een politiek concept te zijn, dat op zichzelf geen van de 

democratische rechten definieert, maar daarentegen op bepaalde geesteshoudingen en gedrags-

vormen wijst zonder welke wij de door deze rechten uitgedrukte waarden uit het oog zouden 

verliezen”, aldus Rawls.243 Solidariteit houdt zijns inziens in dat de beter gesitueerden hun 

grotere voordelen alleen willen hebben onder een stelsel waarin dit de minder fortuinlijken tot 

profijt strekt.  
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Toch is binnen door de Nederlandse politiek de laatste jaren in toenemende mate aandacht 

gevraagd voor solidariteit als één van de kernwaarden van de rechtsstaat. Zo merkt de 

commissie Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat in haar advies aan de regering op dat 

broederschap, of de meer moderne term solidariteit, naast vrijheid en gelijkheid de derde pijler 

is waarop de moderne westerse samenleving is gebouwd: “Het zou verkeerd zijn om te denken 

dat de rechtsstaat alleen eisen stelt aan de overheid, terwijl de burgers van de rechtsstaat 

daaraan uitsluitend rechten ontlenen. Het is waar dat de rechtsstaat er is in het belang van de 

burgers, maar dat geldt voor alle burgers. Juist daarom hebben de burgers in een rechtsstaat 

ook verplichtingen tegenover elkaar en tegenover de overheid.”244 We zullen hierna zien dat 

deze kernwaarde van de rechtsstaat op herkenbare wijze terugkomt in de 

rechtvaardigheidsbeleving van individuele mensen.245  

 

Burgers hebben dus zowel rechten om alleen aan beperkingen te worden onderworpen die bij 

de wet zijn vastgesteld, als plichten om bij te dragen aan de samenleving. De plichten dienen 

om de rechten en vrije ontplooiing van iedereen mogelijk te maken.246 Het is een misvatting te 

denken dat de rechtsstaat kan functioneren zonder het vertrouwen van de burgers, maar evenzo 

dat dit mogelijk is zonder hun actieve steun en betrokkenheid bij de realisatie van de waarden 

waar de rechtsstaat uiteindelijk voor staat.247  

 

 

Solidariteit en belastingheffing 

Solidariteit roept in onze moderne, op het individu georiënteerde, samenleving vragen op. 

Zeker wanneer deze in verband wordt gebracht met belastingheffing. Niessen verwoordt die 

twijfel als volgt: “De staat, zoals hier beschreven, is tot stand kunnen komen doordat de grote 

meerderheid van de bevolking tot de overtuiging is geraakt dat een grote mate van onderlinge 

samenwerking het eigenbelang het meest dient.”248 Dat betekent echter niet dat het collectieve 

en het eigen belang volledig versmelten. De mens onderscheidt binnen het “samen optrekken” 

steeds de verschillende belangen en dat geldt zeker als het gaat om belasting betalen.249  

 

Ook anderen menen dat vanwege het feit dat belasting betalen het individuele vrij besteedbare 

inkomen aantast de mogelijkheid van belastingweerstand niet uitgesloten mag worden.250 Dit 

                                                
244

 Commissie ‘Uitdragen kernwaarden van de Rechtsstaat’ , Onverschilligheid is geen optie, de rechtsstaat maken we 

samen, Den Haag, Commissie ‘Uitdragen kernwaarden van de Rechtsstaat’ , 2008, p. 5. 
245

 Zie paragraaf 5.7 en 5.8. 
246

 Komter, A.F., J.Burgers en G. Engbersen, Het cement van de samenleving, Een verkennende studie naar solidariteit 

en cohesie, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2000, p. 120.  
247

 Commissie “Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat”, 2008, pp. 29-30. 
248

 Niessen, R.E.C.M., “Over de legitimatie van belastingheffing”, in A.C. Rijkers (red.), Geppaartbundel: Beschouwingen 

over grondslagen, Opstellen aangeboden aan prof. Mr. Ch. P.A. Geppaart, Deventer, Kluwer, 1996, p. 152. 
249

 Niessen, R.E.C.M., “Over de legitimatie van belastingheffing”, in A.C. Rijkers (red.), Geppaartbundel: Beschouwingen 

over grondslagen, Opstellen aangeboden aan prof. Mr. Ch. P.A. Geppaart, Deventer, Kluwer, 1996, p. 152. 
250

 Albregtse, D.A., “Economische aspecten van belastingweerstand”, in D.J. Hessing, H. Elffers en J.H. Christiaanse 

(red.), Belastingontduiking: juridische, economische en psychologische aspecten van belastingweerstand, 1989. 



63 
 

gebrek aan vertrouwen in de fiscale solidariteit van burgers zien we terug in de Algemene wet 

inzake Rijksbelastingen (AWR) waarin veel mogelijkheden voor de inspecteur tot controle en 

dwang zijn opgenomen.251 We zullen in het vervolg van de studie zien op welke wijze sociale 

wetenschappen onderzoek doen naar de fiscale beleving van burgers en welke resultaten dit 

empirisch onderzoek oplevert. Nu reeds kan worden opgemerkt dat onderzoek naar de bereid-

heid van burgers om bij te dragen in de collectieve lasten in de vorm van belastingen een 

genuanceerd beeld oplevert. Er zijn veel factoren die invloed uitoefenen op de bereidheid tot 

nakoming van fiscale verplichtingen door burgers.252  

 

Toch zijn er vanuit de rechtswetenschap ook signalen dat er sprake is van fiscale solidariteit 

bij mensen. Zo kan het draagkrachtbeginsel in het belastingstelsel worden aangemerkt als een 

prominent element van solidariteit.253 Dit beginsel van het belastingrecht normeert de 

verdeling van de belastingdruk over de burgers. Het is een beginsel dat specifiek aan de 

belastingheffing ten grondslag moet liggen omwille van een rechtvaardige belastingheffing.254 

Weliswaar betreft het hier een afgedwongen vorm van solidariteit, maar tegelijkertijd is het 

draagkrachtbeginsel politiek en maatschappelijk breed geaccepteerd.  

 

Een pleidooi voor de vrijwillige toepassing van solidariteit komt van Happé en Gribnau in hun 

preadviezen voor de Vereniging van belastingwetenschap.255 In de toenemende aandacht voor 

corporate governance en corporate responsibility zien zij mogelijkheden voor de fiscaliteit 

om aan te sluiten bij de idee van verantwoord ondernemerschap. Een voorbeeld hiervan is het 

betalen van belasting naar de mate waarin natuurlijke hulpbronnen van dat land worden 

geëxploiteerd.256 Ze veronderstellen daarbij dat ondernemingen bereid en in staat zijn om het 

gemeenschapsbelang naar redelijkheid in te passen in hun commerciële doelstellingen. Het 

betalen van belasting tot een, vanuit maatschappelijk oogpunt bezien, redelijk niveau kan 

daarvan deel uitmaken. Hier is sprake van solidariteit in een moderne commerciële en morele 

zin.  

 

Na bespreking van de klassieke fundamentele politieke waarden waarop de 

rechtsstaatgedachte is gestoeld komen we nu toe aan de positie van het recht in de 

samenleving. We zullen vaststellen dat het recht binnen de rechtsstaat het werkelijke gezag 

vormt.  
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4.3 Recht als hoogste macht 
 

Wanneer mensen in een situatie samenleven waarin geen recht en geen overheid bestaat (de 

“natuurtoestand”) heeft dat een belangrijk nadeel. Elk individu moet namelijk zijn eigen 

positie handhaven, wat kan leiden tot strijd, partijdigheid en wraakzucht.257 Het genot van 

bezit en andere verworvenheden is daardoor steeds onzeker. De remedie tegen de ongemakken 

van de natuurtoestand is staatsvorming.258 Mensen staan een deel van hun vrijheid af aan een 

centrale overheid, die vervolgens onpartijdig en zonder willekeur macht uitoefent over de 

samenleving, maar die tegelijkertijd begrensd is in zijn macht. Burgers accepteren de 

machtsuitoefening door de staat namelijk slechts zolang en voor zover ze de overtuiging zijn 

toegedaan dat de staat het hen mogelijk maakt om hun belangen veilig te stellen.  

 

 

4.3.1 Rechtsbetrekking 

 

De verhoudingen tussen overheid en burgers worden aldus geregeld in het recht, dat op deze 

manier niet alleen de legitimatie oplevert voor het ordenend gezag van de staat, maar er tevens 

grenzen aan stelt.259 In deze rechtsopvatting ziet men een samenleving als een groep mensen 

die gericht zijn op samenleven en samenwerken. Niet alleen om te kunnen overleven, maar 

ook om hun belangen veilig te stellen en zich te kunnen ontwikkelen. Burgers dragen een deel 

van hun persoonlijke vrijheid over aan een centrale macht die vervolgens in het belang van de 

samenleving de verkregen macht onpartijdig en zonder willekeur uitoefent omdat ook de 

centrale macht is gebonden aan het recht.260  

 

Opvattingen over de uitoefening van door het recht verleende en gereguleerde bevoegdheid 

zijn uitgewerkt in verschillende wetenschapsgebieden als de rechtssociologie en rechts-

filosofie. Sommige schrijvers hanteren daarbij een zogenaamd rechtspositivistisch standpunt, 

dat het recht op zichzelf staand beschouwt. Dat wil zeggen dat er conceptueel geen 

noodzakelijke band tussen recht en moraal is en dat maatschappelijke waarden slechts 

onderdeel van het recht zijn, voor zover die door de wetgever of rechter in het recht zijn 

geïncorporeerd.
261

 Ten overvloede wellicht, maatschappelijke en politieke waarden spelen wel 

degelijk een rol in het recht zo zeggen rechtspositivisten, alleen dat is voor hen geen nood-

zakelijke voorwaarde om te spreken van recht. Anderen menen dat het recht zijn gezag 

ontleent aan waarden die buiten het recht gelegen zijn en voor zover het kan steunen op die 
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waarden.262 Deze benadering bepleit dat het recht niet slechts tot taak heeft een maatschappe-

lijke orde te verzekeren, maar ook dient om een rechtvaardige orde tot stand te brengen.263 

Wetten moeten steeds de gerechtigheid dienen en kunnen slechts legitiem zijn wanneer ze 

bijdragen in het streven naar rechtvaardigheid.264  

 

Belangrijke publicaties in deze laatste opvatting zijn de geschriften van Radbruch. Deze 

Duitse rechtsfilosoof heeft het belang van waarden in het recht gethematiseerd; hij benadert de 

rechtvaardigheid van het recht vanuit een waardenperspectief. Voor de huidige studie is zijn 

werk van belang omdat het werk van Radbruch helder illustreert welke rol waarden in het 

recht vervullen, daarom wordt er nu wat dieper op ingegaan. Invloedrijk is daarnaast het werk 

van Dworkin, met name zijn geschriften over de functie van rechtsbeginselen in het recht.265 

Deze komen hierna aan de orde. 

 

In de opvatting van Radbruch, Dworkin en anderen weerspiegelt rechtvaardig recht de 

waarden die binnen de samenleving bestaan en die men via het recht tracht te realiseren; de 

zogenaamde rechtswaarden. Anders dan de rechtspositivistische benadering van bijvoorbeeld 

Kelsen acht Radbruch de relatie van het recht met waarden buiten het recht in conceptueel 

opzicht van belang. Politieke en maatschappelijke waarden hoeven niet door wetgever of 

rechter als recht te worden aangemerkt om betekenis te hebben voor het recht omdat de 

toetsing van het recht aan deze buiten het recht gelegen waarden in materiële zin onderdeel 

uitmaakt van het concept van rechtvaardig recht.  

 

De rechtswaarden, en daarmee samenhangende rechtsbeginselen, maken een vertaalslag 

mogelijk van waarden in de samenleving naar formulering van de normen in het recht.266 

Omdat in een dynamische samenleving de waarden en normen, en dus ook de rechtswaarden 

en rechtsbeginselen, voortdurend verschuiven is “meebewegen” van het recht via een 

aanhoudend proces van rechtsvorming noodzakelijk.  

 

 

4.3.2 Rechtsvorming 

 

Rechtsvorming vindt plaats in de spanning tussen de drie machten van de Trias Politica; 

wetgever, bestuur en rechterlijke macht. Deze machten geven gezamenlijk de rechtsorde vorm. 

Zij werken soms samen, soms tegen elkaar, soms ook langs elkaar maar boetseren in die 

spanning gezamenlijk het positieve recht. De spanning die tussen deze instituties ontstaat is 
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nodig om te voorkomen dat één van deze machten dominant wordt.267 Dan zou immers een 

machtsmonopolie kunnen ontstaan en dat vormt een bedreiging voor de vrijheid van burgers.  

 

De machten van de Trias Politica functioneren niet op eigen titel, ze vormen het recht steeds 

namens alle burgers.268 De machten moeten dan ook niet gezien worden als boven de 

samenleving geplaatste instituten, ze staan voor de transcendentie van de macht, de 

soevereiniteit en het algemeen belang van de samenleving. Ze staan weliswaar op een boven 

de burgers geplaatste positie, maar hun taak is het volk te dienen.269 

 

Rechtsvorming en rechtsontwikkeling, het telkens in het leven roepen en uitwerken van nieuw 

recht, komt in elke samenleving voor. Dat gebeurt in verschillende vormen en door 

verschillende instituties. De uitvaardiging van een wet door de wetgever en het uitspreken van 

een vonnis door de rechter zijn vormen van nieuw recht. Maar ook het uitvaardigen van regels 

door de regering, het publiceren van beleidsregels door overheidsorganisaties en soms zelfs 

het handelen van individuele ambtenaren in de uitvoering kunnen als rechtsvorming worden 

aangemerkt.  

 

Tegenwoordig gaan er stemmen op om groepen van burgers, of zelfs individuele burgers 

directer te betrekken bij de rechtsvorming.270 De gedachte hierachter is dat maatschappelijke 

ontwikkelingen, met name horizontalisering en individualisering, eisen dat in de rechts-

vorming meer aandacht wordt besteed aan individuele burgers, hun percepties van de 

werkelijkheid en hun omstandigheden.271 Deze dienen meer dan voorheen te worden 

verdisconteerd in de rechtsvorming, opdat het recht aansluit bij de beleving, behoeften en 

waarden van burgers.272  

 

Dat is, zoals gezegd waar rechtsvorming om draait, het behouden van aansluiting van het recht 

bij de steeds veranderende waarden en verwachtingen in de samenleving. De waarden waar 

het recht op gericht is, zijn echter te abstract om één op één in rechtsnormen te worden 

vertaald. Ze worden om die reden uitgewerkt in rechtsbeginselen die, omdat ze steeds op 

enigerlei wijze een handelingsdirectief voor betrokkenen inhouden, worden aangemerkt als 

(ongeschreven) rechtsnormen.273 Rechtsbeginselen maken in deze opvatting deel uit van het 
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recht met als functie het vormen van een normatieve juridische schakel tussen maatschap-

pelijke waarden en rechtsregels.274 Dit onderwerp komt later uitgebreider aan de orde.275  

 

 

4.3.3 Rechtsvorming in het belastingrecht 

 

De belastingheffing is gebaseerd op een complex van regelgeving en beginselen dat samen het 

belastingstelsel vormt.276 Het belastingstelsel is een dynamisch geheel van rechtsnormen dat 

vanwege voortdurende veranderingen in de samenleving blijvend aanpassing behoeft. In het 

samenspel tussen wetgever, rechter, Belastingdienst en tegenwoordig ook steeds vaker 

belangengroeperingen namens burgers, wordt het proces van rechtsvorming dan ook 

onafgebroken in beweging gehouden.  

 

Omdat de samenleving aan de belastingheffing een groot economisch en maatschappelijk 

gewicht toekent worden er, van verschillende kanten eisen gesteld aan het proces van de 

fiscale rechtsvorming.277 Vanuit de juridische invalshoek geldt de eis dat het nieuw te vormen 

recht past in de rechtsorde en dat het voldoet aan de eisen van de rechtsstaat en de democratie. 

De politieke invalshoek eist dat het belastingrecht aansluit bij de geformuleerde politieke 

doelen en vanuit de economische invalshoek weegt men de efficiëntie van het beleid. De 

sociologische invalshoek tot slot stelt de vraag of het beoogde doel met de nieuwe wetgeving 

bereikt kan worden.278 Wanneer in de huidige studie gesproken wordt van “juridische 

benadering”, dan wordt daarmee bedoeld een traditioneel juridische benadering die het 

belastingrecht analyseert als een logisch consistent systeem van begrippen, regels en 

beginselen. Inzichten uit (sociale) wetenschapsgebieden als de rechtssociologie, de 

politicologie, de economie en de psychologie worden niet in de juridische benadering 

betrokken. Effecten van rechtshandhaving, feitelijke houdingen en gedragingen van burgers 

blijven in de juridische benadering dus buiten beschouwing. Deze worden wel in de 

sociaalwetenschappelijke benadering betrokken, waarop in het hiernavolgende hoofdstuk 

dieper wordt ingegaan.  

 

Voor wettelijke maatregelen, zoals die op het gebied van belastingheffing, geldt als 

belangrijke eis dat ze een efficiënt en effectief overheidsoptreden mogelijk moeten maken.279 

Steeds moet worden gezocht naar een zo gunstig mogelijke verhouding tussen lusten en lasten. 

Maar het betekent ook dat als een doel met verschillende middelen kan worden bereikt, het 
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lichtste middel – dat wat voor betrokkenen het minst belastend is – moet worden gekozen.280 

Daarnaast geldt als belangrijkste eis aan wetgeving dat deze als rechtvaardig kan worden 

aangemerkt. Wat dat inhoudt zullen we nu bezien.  

 

 

4.4 Rechtswaarden  
 

Recht is gericht op het verwezenlijken van rechtvaardigheid door het nastreven van waarden; 

de zogenaamde rechtswaarden. Deze rechtswaarden vormen zeer abstracte elementen van het 

rechtssysteem die buiten het positieve recht liggen, maar wel onderdeel uitmaken van de 

rechtsorde.281 De rechtswaarden zijn verbonden met waarden die buiten de rechtsorde liggen, 

de maatschappelijke en politieke waarden. Niet alle waarden van mensen zijn verbonden met 

het recht, waarden als liefde en schoonheid bijvoorbeeld worden niet weerspiegeld in het 

recht.  

 

Rechtswaarden zijn zoals gezegd zeer abstracte waarden die een vertaling in het positieve 

recht krijgen. Maar die vertaling kan niet één op één in rechtsregels plaatsvinden, daarvoor is 

de afstand tussen de abstractheid van de rechtswaarde en de concreetheid van de rechtsregel te 

groot. Vertaling van rechtswaarden in concrete rechtsregels gebeurt daarom in verschillende 

stappen. Rechtsbeginselen vervullen als tussenstap in dat “vertaalproces” een belangrijke rol. 

Ze vormen de sluis tussen de abstracte rechtswaarden en de concrete rechtsregels.  

 

Doelgerichtheid, een rechtswaarde die het recht wil realiseren, wordt in de democratische 

rechtsstaat gebaseerd op de heersende overtuigingen over wat van waarde is in de 

samenleving. Ze wordt via de politiek, de democratisch gelegitimeerde wetgever, uit de 

samenleving gedestilleerd en vervolgens geformuleerd. Ook wordt via de politiek bepaald van 

welke maatschappelijke waarden de realisatie wel, en van welke de realisatie niet wordt 

nagestreefd. Dat is nodig omdat in een samenleving niet alle waarden kunnen worden 

gerealiseerd, er moeten keuzes worden gemaakt. Van de pluraliteit van individuele belangen 

moet- steeds weer- de stap naar het algemeen belang gezet worden en om chaos te vermijden 

moet er een algemene rechtsorde zijn die willekeur tegengaat en het recht voorspelbaar maakt.  

 

Als voorbeelden van doelbepalende waarden voor het recht kunnen de volgende rechts-

waarden worden genoemd: het rustig bezit van goederen, veiligheid van lijf en leden, het recht 

op een eigen mening en het organiseren van zorg. Ook een belangrijke rechtswaarde die in de 

Nederlandse samenleving leeft is het streven dat ieder in redelijkheid bijdraagt in de 
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collectieve lasten.282 Het complex van wetten dat nodig is om dit streven te realiseren 

bestempelt men als het belastingstelsel. Dit stelsel is, als onderdeel van de Nederlandse 

rechtsorde, afgestemd op de klassieke waarden van de rechtsstaat. 

 

 

4.4.1 Rechtvaardigheid  

 

Het streven naar rechtvaardigheid is de voornaamste deugd van sociale instituties omdat het de 

basis vormt voor het rechtsdenken, waar alle andere juridische constructen op kunnen worden 

geënt.283 Rechtvaardigheid kan op veel verschillende manieren worden omschreven, maar een 

algemene typering van het begrip rechtvaardigheid is gegeven door de Duitse rechtsfilosoof 

Radbruch: “Die Idee des Rechts sei die Gerechtigkeit. Diese umfasse die Gleichheit, die 

Zweckmäßigkeit und die Rechtssicherheit”. 284 

 

Juridische rechtvaardigheid is het grote abstracte doel en ideaal van het recht, het product dat 

ontstaat door het samenbrengen van drie essentiële rechtswaarden, te weten; rechtsgelijkheid, 

rechtszekerheid en doelgerichtheid.285 Onder doelgerichtheid moet in dit verband niet 

praktische efficiency worden verstaan, maar het streven naar de realisatie van de abstracte, 

juridische doelen van het recht. Voor de belastingheffing betekent dit onder meer dat de 

belastingdruk daar terecht komt, waar de wetgever het had bedoeld. 

 

 

Rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en doelmatigheid 

We zullen nu de drie essentiële rechtswaarden, die onderdeel vormen van rechtvaardigheid 

nader bezien. Rechtsgelijkheid richt zich op het streven van de overheid om iedereen voor de 

toepassing van het recht op gelijke wijze te behandelen. Rechtszekerheid beoogt het recht en 

zijn toepassing voorspelbaar te laten zijn. Het vereist een boven de individuen staand gezag 

dat door het vaststellen van rechtsregels bepaalt wat recht is en dat bovendien consistent is in 

de toepassing van dat recht.286 Doelgerichtheid is erop gericht om in de toepassing van het 

recht doel en strekking van de wet- en regelgeving te realiseren, dat wil zeggen de maatschap-

pelijke en politieke opvattingen die met de wet worden beoogd. Zoals opgemerkt betekent 

voor de belastingheffing doelgerichtheid bijvoorbeeld dat de belastingdruk zodanig over de 

burgers wordt verdeeld als beoogd is in de wetgeving.  
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Tussen deze drie rechtswaarden bestaat een spanning die ertoe leidt dat de drie rechtswaarden 

nooit volledig kunnen worden gerealiseerd. Het is echter belangrijk dat deze spanning niet 

worden weggenomen, maar in al haar complexiteit worden erkend en gekoesterd.287 Er bestaat 

namelijk een functionele spanning tussen de drie rechtswaarden. Rechtsgelijkheid, doel-

gerichtheid en rechtszekerheid dienen samen meerdere, soms tegenstrijdige maar fundamen-

tele doelen, en om die reden mag geen van de drie rechtswaarden worden verabsoluteerd. Het 

gaat steeds om het zoeken naar een evenwicht. Gelijkheid bijvoorbeeld kan niet op zichzelf 

bestaan maar moet steeds worden bezien in het licht van het doel van het recht. Uit de doel-

gerichtheid vloeit voort welke gevallen als gelijk moeten worden beschouwd en welke als 

ongelijk, zodat uiteindelijk een keuze kan worden gemaakt voor een behandeling die daaraan 

recht doet. Het bestanddeel rechtszekerheid verlangt dan dat een keuze uit meerdere mogelijke 

doelen wordt gemaakt.  

 

Omdat de drie rechtswaarden in de werkelijkheid niet volledig kunnen worden gerealiseerd, 

kan ook nooit volledige rechtvaardigheid worden bereikt. Er blijft dus altijd een onvermijde-

lijke afstand bestaan tussen dat waar het recht op gericht is en dat wat het recht feitelijk 

realiseert.288 De volledige realisatie van rechtvaardigheid is derhalve wel het streven van het 

recht, maar is in de werkelijkheid niet haalbaar omdat het begrip intrinsieke spanningen kent. 

Het recht is per definitie onvolkomen, en juist die onvolkomenheid geeft het streven naar 

rechtvaardigheid een tweezijdige functie. Ten eerste levert het streven naar rechtvaardigheid 

de bestaansgrond op voor het recht. Maar omdat het recht nooit volkomen zal zijn en de 

volledige realisatie van rechtvaardigheid steeds buiten bereik blijft levert het streven naar 

rechtvaardigheid een duurzame bestaansgrond op voor het recht.  

 

Ten tweede levert het streven naar rechtvaardigheid een maatstaf op om het bestaande recht te 

toetsen. Het bestaande, of positieve, recht zal steeds getoetst moeten worden aan het streven 

naar rechtvaardigheid.289 Regels die te zeer afwijken van wat als rechtvaardig kan worden 

bestempeld kunnen niet als recht worden aangemerkt.290  

 

Rechtvaardigheid is dus niet een eenduidig, helder en eenvoudig kenbaar begrip.291 Integen-

deel, het is een begrip dat slechts kan worden begrepen binnen een gemeenschap waarvan de 

deelnemers eenzelfde cultuur delen. Het gaat niet om absolute waarden die altijd en overal 

gelden, maar om waarden die in een bepaalde samenleving voorkomen op enig moment. 

Bovendien wordt de betekenis van rechtvaardigheid bepaald door de omstandigheden en is het 

niet een zelfstandig en vooraf kenbaar begrip: “Recht ist Menschenwerk und kann wie 
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jegliches Menschenwerk nur aus seiner Idee begriffen werden.”292 De vraag naar de inhoud 

van het recht, naar rechtvaardigheid en naar rechtvaardig recht zal per volk, maatschappelijke 

toestand en tijd verschillen.293  

 

Recht kan dan ook, als elk menselijk handelen, slechts worden begrepen in het kader van een 

op waarden gebaseerde houding ten opzichte van de werkelijkheid.294 Daaraan doet niet af dat 

het recht zich tegelijkertijd richt op de realisatie van een achterliggend abstract ideaal. Het 

begrip rechtvaardigheid laat zich dan ook slechts vatten via de omweg van individuele 

gevallen en concrete situaties uit de rechtspraktijk.295 Dat maakt dat het recht op een waarde is 

gericht, de rechtvaardigheid, zonder dat deze waarde vooraf zelfstandig kenbaar is. Het 

bestaande recht is dan ook niet anders dan een voorlopige aanwijzing van wat op een bepaald 

moment als rechtvaardig moet worden beschouwd. 

 

 

4.4.2 Rechtvaardigheid en belastingheffing 

 

Binnen het belastingrecht spelen de rechtswaarden die verbonden zijn met rechtvaardigheid -

rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en doelgerichtheid- een belangrijke rol. We zullen ze hier 

kort behandelen. 

 

Gelijkheid in de uitvoering van het belastingrecht is een eis die nadrukkelijk door de samen-

leving aan de overheid wordt gesteld.296 Maar die gelijkheid is niet eenvoudig te realiseren 

omdat dagelijks 30.000 belastingambtenaren besluiten nemen in concrete situaties.297 Om te 

bereiken dat deze ambtenaren op eenzelfde wijze het recht toepassen zijn waarborgen voor een 

gelijke behandeling van belastingplichtigen dan ook gewenst.298 De Belastingdienst probeert 

met zijn beleidsnotitie “Eenheid van beleid en uitvoering” aan die behoefte van de samen-

leving tegemoet te komen.299 Ook de publicatie van talloze beleidsbesluiten met beleidsregels 

leggen daar getuigenis van af.  

 

De waarde van rechtszekerheid zien we op verschillende plaatsen terug in het belastingrecht. 

Bijvoorbeeld in de vastgestelde termijnen voor het opleggen van een aanslag, in het vereiste 

nieuw feit voor navordering en in het vertrouwensbeginsel.300 Verder draagt aan de rechts-

zekerheid bij dat de Belastingdienst de wet- en regelgeving en de jurisprudentie toepast. 
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Daarnaast biedt de mogelijkheid van vooroverleg met de belastinginspecteur zekerheid over 

de toepassing van het recht.301 Een voorbeeld ter verduidelijking van de werking van rechts-

zekerheid luidt als volgt. Rechtszekerheid verlangt dat de overheid, in dit geval de Belasting-

dienst, opgewekt vertrouwen niet beschaamt.302 Wie op goede gronden meent te mogen ver-

trouwen dat de Belastingdienst een bepaald besluit zou nemen, wordt door het vertrouwens-

beginsel beschermd.303 Dat is onder omstandigheden ook het geval als de inspecteur met het 

nemen van dat besluit in strijd moet handelen met een wettelijke bepaling. Het vertrouwens-

beginsel kan in uitzonderlijke omstandigheden de wet terzijde schuiven en de bevoegdheden 

van de inspecteur beperken.304  

 

De rechtswaarde doelgerichtheid komt ondermeer terug in specifieke fiscale leerstukken als 

“richtige heffing” en “fraus legis”.305 In een meer algemene zin geeft doelgerichtheid richting 

aan de inhoudelijke invulling van rechtvaardigheid. Uit deze doelgerichtheid vloeit bijvoor-

beeld voort welke gevallen als gelijk moeten worden beschouwd en welke behandeling daarbij 

past.306 Ook het fair-share beginsel is verbonden met het streven naar doelgerichtheid van het 

recht.  

 

 

4.5 Rechtsbeginselen  
 

Rechtsbeginselen zijn normen van ongeschreven recht die als bovenwillekeurige aanknopings-

punten functioneren voor de positieve rechtsvorming door rechtsorganen.307 Rechtsbeginselen 

functioneren als een tussenstap in het proces van rechtswaarden naar rechtsregels. Ze zijn 

nodig omdat rechtswaarden vaak zodanig abstract zijn dat ze zich niet rechtstreeks laten 

vertalen naar concrete wetten of regels. Weliswaar zijn rechtsbeginselen ook nog abstract, 

maar ze zijn toch specifiek genoeg om als basis te kunnen dienen voor de formulering van 

concrete rechtsregels.308  

 

Voorbeelden van rechtsbeginselen in het staats- en bestuursrecht zijn het vrijheidsbeginsel, het 

democratiebeginsel, het legaliteitsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheids-
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beginsel en het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid.309 Het beginsel van de 

verdelende rechtvaardigheid vereist dat de overheid uitsluitend in het algemeen belang 

handelt. Haar taak is dienend ten opzichte van alle leden van de publieke rechtsgemeenschap 

waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat de overheid geen eigen belangen heeft en deze 

bijgevolg ook niet kan behartigen. De rechtsbeginselen zijn nauw verbonden met de rechts-

waarden, maar anders dan de rechtswaarden houden ze een, weliswaar zeer abstracte en 

ongeschreven, gedragsnorm in voor de overheid.  

 

Evenals andere fundamentele noties in het recht zijn ook de rechtsbeginselen niet te typeren 

als onveranderlijke abstracties. Het zijn mentale constructen die worden ontdekt, gevormd en 

verfijnd in samenhang met concrete rechtsvorming door rechtsorganen. Rechtsbeginselen zijn 

derhalve voortdurend aan verandering onderhevig, maar toch minder “wisselvallig” dan 

rechtsregels. Ze zijn onttrokken aan de almacht van de competente rechtvormers omdat die de 

rechtsbeginselen niet op basis van formele bevoegdheden plotseling kunnen wijzigen of 

afschaffen.310  

 

 

4.5.1 Juridisch baken voor de uitvoering  

 

Rechtsbeginselen sluiten nauw aan bij rechtswaarden, waardoor ze niet alleen het positieve 

recht kunnen verbinden met de onderliggende (rechts)waarden van een rechtsgebied, maar 

waardoor ze bovendien kunnen dienen als juridisch baken voor de rechtstoepassing in de 

uitvoering. Zij geven richting aan interpretaties van rechtsregels in gevallen waarin het 

positieve recht (nog) onvoldoende richting geeft, niet langer strookt met sociaal-

maatschappelijke opvattingen of wordt geacht onrechtvaardig te zijn.311 Er bestaat in de 

uitvoering van de wetgeving dus ruimte buiten wet en jurisprudentie.  

 

De ruimte buiten wet en jurisprudentie kan niet worden aangemerkt als vrije interpretatie-

ruimte voor de overheid. Deze ruimte is namelijk ingebed in een algemeen geldend, norm-

stellend surplus vanuit het recht.312 En juist dit normstellende surplus is nauw verbonden met 

juridische legitimiteit. Het dient om toekomstige situaties via het recht invulling te geven en 

kan ook worden gebruikt als basis voor (nieuw) beleid.313 De basis voor dit normstellende 

reservoir wordt gevormd door de rechtsbeginselen. Dat geldt ook voor het belastingrecht. 

 

 

                                                
309

 Schlössels, R.J.N., “Dimensies van rechtsbeginselen, Enige observaties vanuit het bestuursrecht”, in R.J.N. Schlössels 

e.a. (red.), In beginsel, Over aard, inhoud en samenhang van rechtsbeginselen in het bestuursrecht, Deventer, Kluwer, 

2004, p. 29. 
310

 Idem, p. 21. 
311

 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), De toekomst van de nationale rechtsstaat, rapporten aan 

de regering 63, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002, p. 25. 
312

 Dworkin, R, Taking rights seriously, London, Harvard University Press, 1977, pp. 14 e.v.  
313

 Zie ook paragraaf 4.3.2. 



74 
 

4.5.2 Rechtsbeginselen en belastingrecht 

 

In situaties waarin wet en jurisprudentie onvoldoende richting geven dienen inspecteurs en 

hun medewerkerkers zich een magistratelijke houding aan te meten en te denken vanuit het 

recht.314 Uitvoerende medewerkers en beleidsmakers kunnen een rechtens correcte oplossing 

vinden door de juiste rechtsbeginselen bij te zoeken en deze als basis te gebruiken om de 

situatie goed te doordenken.315  

 

Hoewel artikel 104 Grondwet bepaalt dat belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht 

van een wet blijkt uit het bovenstaande dat het handelen van de Belastingdienst niet alleen 

door de wet genormeerd.316 Ook regels van ongeschreven recht, bestaande uit algemene 

rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur, geven handelingsvoor-

schriften.317 De eis van rechtmatigheid van het overheidsoptreden vereist van de inspecteur dat 

hij in zijn handelen zowel de wet, de jurisprudentie als de rechtsbeginselen betrekt.318 In het 

fiscale recht zijn belangrijke beginselen als het rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheids-

beginsel in de jurisprudentie uitgewerkt.319 

 

 

4.6 Rechtmatigheid  
 

Rechtmatigheid is het resultaat van een objectieve beoordeling van overheidsbesluiten.320 Er is 

sprake van rechtmatigheid wanneer zowel het uiteindelijke inhoudelijke resultaat, als de 

procedure die gevolgd is om te komen tot het besluit, in overeenstemming zijn met het recht. 

Rechtmatig overheidshandelen draagt bij aan rechtvaardigheid in zijn abstracte juridische 

betekenis (Radbruch). Dat wil zeggen aan rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en realisering van 

de bedoeling van wetgeving (doelgerichtheid). De eis dat de overheid steeds handelt overeen-

komstig het recht is ontleend aan de rechtsstaatgedachte waarin het recht een basis schept voor 

het overheidsingrijpen, maar er tevens grenzen aan stelt.321 

 

Juridische legitimiteit houdt in dat burgers de machtsuitoefening door de machthebber 

vrijwillig aanvaarden. Die vrijwillige aanvaarding wordt bereikt doordat de machthebber 

zichzelf in zijn machtsuitoefening bindt aan het recht dat de burgers hebben vastgesteld. Het 
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recht biedt de burgers zodoende bescherming tegen onbegrensde machtsuitoefening door de 

machthebber.322 Het is deze rechtsbescherming die leidt tot vrijwillige aanvaarding van de 

machtsuitoefening binnen het juridische legitimiteitsconcept. De objectiviteit van de juridische 

benadering kenmerkt zich door de normatieve aanname dat vrijwillige aanvaarding recht-

streeks voortvloeit uit de rechtmatigheid van het overheidshandelen. De beleving van 

individuele burgers speelt hier conceptueel geen rol in.  

 

 

4.6.1 De rechtsstaat volgens de WRR 

 

In moderne samenlevingen staat het belang van de rechtsstaatgedachte buiten discussie, aldus 

de WRR: “Het concept van de rechtsstaat is onomstreden. Het is de toetssteen geworden voor 

een beschaafde, moderne staat. Deze vorm van overheidsorganisatie zorgt voor een 

beschaafde omgang tussen mensen, tussen burgers onderling en tussen een machtige overheid 

en haar burgers”.323 Het concept rechtsstaat draagt bij aan de orde in de samenleving doordat 

het de overheid, wanneer die zich houdt aan de eisen die de rechtsstaat stelt, gezag en 

legitimiteit oplevert.324 

 

De WRR sluit daarmee aan bij een algemeen gedeelde opvatting. Raz bijvoorbeeld ziet de 

rechtsstaat als één van de weinige instituties die een samenleving echt bijeenhoudt, gewaar-

borgd als zij is door de handhaving van regels met de harde hand van de politie.325 Putnam is 

van mening dat het belang van de rechtsstaat toeneemt in een samenleving waarin de 

samenstelling van de bevolking meer heterogeen wordt en waarin levensovertuigingen en 

levensstijlen uiteen lopen.326 Het recht houdt deze heterogene samenleving bijeen.327 

 

Over de begrippen die de kern van het recht en de rechtsstaat vormen bestaan veel verschillen-

de opvattingen.328 De WRR heeft met betrekking tot de formulering van een aantal van deze 

begrippen een keuze gemaakt en deze strak omlijnd. Omdat rapport zijn rapport “De toekomst 

van de nationale rechtsstaat” en daarin gekozen formuleringen toonaangevend zijn binnen de 

Nederlandse rechtswetenschap zal de huidige studie dit rapport volgen.329  
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De kern van de rechtsstaat bestaat er volgens de WRR in dat de overheid de vier elementen 

van de klassieke liberale rechtsstaat respecteert. Deze vier elementen bestaan uit de erkenning 

van grondrechten, het vereiste van een grondslag in de wet voor het overheidsoptreden, het 

aanbrengen van een machtenscheiding tussen wetgever, bestuur en rechten en de garantie van 

de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.330 Aan deze kern voegt de raad het element 

toe dat de rechtsstaat de fysieke veiligheid van de burgers dient te verzekeren.331 De rechts-

staat is in die benadering primair een zaak van vorm, randvoorwaarden en grenzen, waarbij de 

bescherming tegen overheidswillekeur voorop staat.332 Juridische legitimiteit is hiermee nauw 

verbonden. 

 

Bij alle aandacht voor de beperkingen die de rechtsstaat aan het “mogen” van de overheid 

stelt, mag echter niet uit het oog verloren raken dat de uitgangspunten van de rechtsstaat ook 

een “moeten” voor de overheid tot gevolg hebben. Van belang zijn immers ook een ordelijke 

rechtshuishouding en effectieve rechtshandhaving.333 De WRR sluit daarmee aan op een 

eerder rapport van zijn hand: “De rechtsstaat is meer dan een samenstel van juridische 

waarborgen tegenover de overheid; hij houdt ook de verplichting in te verzekeren dat in het 

verkeer van overheid en burgers en van burgers onderling het recht tot gelding komt en, zo 

nodig, effectief wordt gehandhaafd”.334 Handhaving van het recht is dan ook onlosmakelijk 

met de rechtsstaat verbonden.  

 

 

4.6.2 Legitimiteit van overheidshandelen 

 

De legitimiteit van de overheid en haar handelen is gediend met het zo goed mogelijk in de 

praktijk brengen van de rechtsstaat.335 Daarvoor is vereist dat zowel de overheid als de burgers 

hun verantwoordelijkheid nemen. De overheid moet de bestaande wetten zonder aanzien des 

persoons uitvoeren en de burger moet de wetten en de instructies door of namens de overheid 

aanvaarden en gehoorzamen.336  

 

Wanneer de overheid haar taken adequaat uitvoert en waar nodig het recht handhaaft, en de 

rechtspraak onafhankelijk plaatsvindt mag volgens de rechtsstaatgedachte, worden gerekend 

op voldoende vertrouwen van de burgers. Deze zullen zich dan verplicht voelen om zich 

loyaal en vrijwillig aan de regels van het recht te houden omdat er een vorm van wederkerig-

heid tussen overheid en burgers ontstaat die bijdraagt aan de legitimiteit, dat wil zeggen de 
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vrijwillige aanvaarding, van het recht.337 Kenbaarheid van de regels bij de burgers en 

uitvoerbaarheid van de regels door de overheid zijn daarvoor vereist.  

 

Wanneer de overheid in haar optreden het recht respecteert, spreekt men van rechtmatigheid. 

Juridische legitimiteit van bijvoorbeeld de belastingheffing, het totaal van overheidsbesluiten 

binnen een bepaald rechtsgebied, vereist niet dat de overheid binnen de belastingheffing in 

alle gevallen steeds volledig overeenkomstig het recht handelt. Afwijkingen van rechtsregels 

zijn in de fiscale praktijk vanwege de complexiteit en de omvang van het proces immers 

onvermijdbaar. Wel is vereist dat de overheid, in dit geval de Belastingdienst, rechtmatigheid 

nastreeft en hierin “grosso modo” slaagt. De machtsuitoefening door de overheid is dan 

gelegitimeerd en de uitgangspunten van de rechtsstaat worden gerespecteerd.  

 

Hoewel rechtmatigheid en legitimiteit nauw met elkaar verbonden zijn, vallen de begrippen 

niet samen. Waar rechtmatigheid betrekking heeft op de juridische juistheid van het overheids-

handelen, richt legitimiteit zich primair op de aanvaarding van dit overheidshandelen door de 

burgers. Legitimiteit betreft derhalve primair de burger en zijn beleving, terwijl recht-

matigheid vooral de Belastingdienst en zijn handelen raakt. De verbinding tussen de beide 

begrippen ontstaat door de juridische (normatieve) aanname dat legitimiteit ontstaat omdat de 

overheid overeenkomstig het recht handelt. De legitimiteit van overheidsbesluiten vloeit in de 

juridische benadering dus rechtstreeks voort uit de rechtmatigheid van het overheidshandelen. 

 

Een goed begrip van het juridische concept vereist dat onderscheid wordt gemaakt tussen 

rechtmatigheid en legitimiteit. Wanneer de overheid overeenkomstig het recht handelt 

(rechtmatigheid), voelen burgers zich verplicht om de machtsuitoefening te aanvaarden 

(legitimiteit), zo is de veronderstelling. Rechtmatigheid is dus niet het doel van het overheids-

optreden maar een kwaliteit ervan, een kwaliteit die de deur naar legitimiteit opent. Het is een 

normatieve aanname die de twee kanten (overheid en burger) van legitimiteit conceptueel met 

elkaar verbindt. In de rechtswetenschap wordt de mate waarin sprake is van aanvaarding van 

het overheidsoptreden echter niet empirisch getoetst. Recht en rechtswetenschap rekenen de 

feitelijke controle van de normatieve juridische aanname niet tot hun taakgebied.  

 

Aanvaarding van gezag heeft in de juridische benadering dus betrekking op een abstract, 

normstellend niveau: “Wanneer de overheid overeenkomstig het recht handelt, mag van 

burgers worden verwacht dat ze gehoorzamen”. Deze opvatting over aanvaarding van 

machtsuitoefening komt voort uit de juridische systematiek waarin burgers worden 

aangemerkt als rechtssubjecten. Dat wil zeggen als geanonimiseerde subjecten die “adressant” 

zijn in een objectief normenstelsel. In de rechtswetenschap gaat men voorbij aan menselijke 

kwaliteiten als individuele wensen, verwachtingen en belangen. Het is vanuit deze gedachte 

dat de rechtswetenschappen niet de individuele rechtvaardigheidsbeleving van burgers 

centraal stellen, maar het normatieve begrip rechtmatigheid hanteren. Rechtmatigheid is het 

resultaat van een objectieve toets van het overheidshandelen aan het geldende normenstelsel. 
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4.6.3 Adequate rechtshandhaving 

 

Onder (fiscale) rechtshandhaving wordt verstaan het handelen door de Belastingdienst dat 

gericht is op het verzekeren dat de materiële normen van het fiscale recht tot gelding komen 

door deze (juist) toe te passen en door belastingplichtigen te stimuleren om te voldoen aan hun 

fiscale verplichtingen, ondermeer door burgers te ondersteunen en door toezicht te houden op 

naleving van de regels door burgers.338 Wanneer in de samenleving de materiële normen van 

het recht onvoldoende tot gelding komen doordat ze niet afdoende worden toegepast of 

gehandhaafd schiet de overheid tekort in de realisatie van de rechtsstaat.339 De rechtsstaat 

impliceert immers de rechtsplicht voor de overheid tot handhaving van het recht.  

 

De overheid moet er dus zorg voor dragen dat de beginselen van de rechtsstaat binnen de 

samenleving worden gerealiseerd. Er moet recht worden gedaan aan de fundamentele 

beginselen van de rechtsstaat in de zin dat het legaliteitsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, 

het doelmatigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel worden gerespecteerd aldus de WRR.340 

Wanneer de rechtshandhaving grote tekorten gaat vertonen, neemt de willekeur in de 

rechtshandhaving toe.341 Dit leidt tot erosie van de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Bij het 

ongestraft toelaten van regelovertreding is er immers geen sprake van overheidsoptreden dat 

in overeenstemming is met het recht.342 Er is dan sprake van een gebrek in de rechtmatigheid 

van het overheidshandelen, waardoor de juridische legitimiteit van de overheid en haar 

handelen onder druk komen te staan. Indien sprake is van grote tekorten in de rechts-

handhaving mag van de burgers niet meer worden verwacht dat ze de staat en het recht 

gehoorzamen, het wederkerigheidsprincipe van de rechtsstaat functioneert dan niet meer.343  

 

Vanuit een oogpunt van legitimiteit is hét probleem waarmee de overheid kampt een 

afnemende effectiviteit in de rechtshandhaving, aldus de WRR.344 Daardoor nemen de 

rechtmatigheid en de juridische legitimiteit van het overheidsoptreden af.345 Diverse 
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maatschappelijke adviescommissies sluiten bij de bevindingen van de WRR aan.346 Als 

belangrijkste oorzaken voor problemen in de rechtshandhaving wijst men op de toenemende 

dynamiek in de samenleving, de toenemende complexiteit en de toenemende mondigheid van 

de burgers die aan de ene kant steeds meer verwachten van de overheid, maar aan de andere 

kant zich steeds minder wensen te conformeren aan haar beleid.347  

 

De WRR positioneert de problemen met de legitimiteit van de overheid overwegend (nog) op 

het praktische niveau, maar tegelijkertijd uit de raad zorgen over een mogelijke verdieping van 

de problemen.348 Deze kunnen zich dan uiten op een meer fundamenteel niveau waardoor ze 

een bedreiging kunnen vormen voor het voortbestaan van de rechtsstaat.349 Het vertrouwen in 

een toepassing van het recht zonder willekeur is, hoe abstract ook, immers van belang voor het 

bewaren en versterken van het ethos van de rechtsstaat.350 Fundamentele tekortkomingen in de 

rechtshandhaving kunnen op termijn het vertrouwen in de rechtsstaat ernstig schaden en om 

die reden moet gebrekkige handhaving door politie, justitie en andere handhavingdiensten 

worden voorkomen.351  

 

Naast de legitimiteit van het handelen door de overheid in het kader van de (fiscale) 

rechtshandhaving is ook de legitimiteit van het recht zelf van belang. Voor een goed begrip 

van legitimiteit van fiscale rechtshandhaving is het nodig om wat dieper in te gaan op de 

legitimiteit van het recht zelf.  

 

 

4.6.4 Formele en materiële legitimiteit 

 

De legitimiteit van het recht is gekoppeld aan de wijze van totstandkoming van het recht en 

een inhoudelijk aspect. In de rechtsstaat dient het recht immers te regeren over de macht. 

Bevoegdheden van de machthebber en verplichtingen voor de burger moeten daarom worden 

gevormd en gebruikt in overeenstemming met het geldende recht.352 Democratie, waarvan de 

letterlijke betekenis is “het volk heerst”, draagt bij aan de legitimiteit van het recht. De 

vrijwillige aanvaarding van de machtsuitoefening is waar de legitimiteit van het recht 

uiteindelijk op gericht is en daar is slechts sprake voor zover het volk zichzelf het recht als 
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soevereine wetgever oplegt. Dit is een formele eis (procedureel)die aan de totstandkoming van 

het recht wordt gesteld 

 

Naast deze formele eis geldt een inhoudelijke eis voor legitimiteit.353 De bevoegdheden dienen 

niet alleen te worden uitgeoefend met inachtneming van het tussen partijen geldende regel-

stelsel, maar ook met verwijzing naar de achterliggende normen, waarden en rechtsbegin-

selen.354 De uitoefening van de bevoegdheden moet, op grond van deze materiële eis, 

aanvaardbaar zijn. Dat wil zeggen in overeenstemming met het patroon van de grondwaarden 

van de rechtsorde. In de opvatting van filosofen als Radbruch en Dworkin is het recht 

uiteindelijk slechts legitiem wanneer het een rechtvaardige inhoud heeft.355 

 

 

4.6.5 Functies van legitimiteit 

 

Legitimiteit heeft binnen het grote geheel van de maatschappelijke ordening tweetal 

belangrijke functies. De eerste functie, het realiseren van de vrijwillige aanvaarding van de 

machtsuitoefening door de overheid, raakt het wezen van juridische legitimiteit en is een 

waarde op zichzelf.356 Vrijwillige aanvaarding is essentieel voor juridische legitimiteit, men 

zou ook kunnen stellen dat de beide begrippen samenvallen. De tweede functie van legitimiteit 

is het bevorderen van de bereidheid tot nakoming van wettelijke verplichtingen bij burgers.357 

Omdat deze functie niet het wezen van legitimiteit raakt spreek ik hier van een instrumentele 

functie van legitimiteit.  

 

 

Zelfstandige functie 

De zelfstandige en belangrijkste functie van juridische legitimiteit is zoals opgemerkt het 

funderen van vrijwillige aanvaarding van de machtsuitoefening. Deze functie houdt verband 

met de wens om een staatsrechtelijke situatie te creëren waarin de autonomie van burgers ten 

opzichte van de overheid gewaarborgd is. Juridische legitimiteit beschermt burgers tegen 

onbegrensde machtsuitoefening door de overheid door de eis te stellen dat de machthebber 

slechts macht mag uitoefenen over de burgers wanneer ze die vrijwillig aanvaarden.  

 

Vrijwillige aanvaarding wordt bereikt doordat wetten en regels democratisch zijn vastgesteld 

en de overheid bij de uitoefening van haar taken het recht respecteert. Aan de ene kant 
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bekleedt het recht de overheid met macht via de verstrekking van bevoegdheden waarmee ze 

haar, voor de samenleving dienende taken kan uitvoeren, maar aan de andere kant beperkt het 

recht tegelijkertijd de macht van de overheid doordat het grenzen stelt aan de machts-

uitoefening. Door de eis van vrijwillige aanvaarding wordt uiteindelijk bereikt dat macht 

gezag wordt.358 Rechtmatigheid vervult binnen de zelfstandige functie van legitimiteit een 

sleutelrol.  

 

 

Instrumentele functie 

Daarnaast kent juridische legitimiteit een instrumentele functie; het bevorderen van de 

bereidheid van burgers tot nakoming van hun (fiscale) verplichtingen. In hoeverre recht-

matigheid in het overheidsoptreden daadwerkelijk tot (bereidheid tot) gehoorzaamheid leidt 

wordt door het recht niet bepaald.359 Daar houden het recht en de rechtswetenschap zich niet 

mee bezig.360 Onderzoek naar de werkelijke houding en het feitelijke gedrag van burgers ten 

aanzien van de belastingheffing behoren tot het terrein van de sociale wetenschappen. We 

zullen in het hierna volgende hoofdstuk zien dat de feitelijke aspecten van de instrumentele 

functie van legitimiteit nadrukkelijk worden betrokken in empirisch sociaalwetenschappelijk 

onderzoek. Ze maken deel uit van het sociaalwetenschappelijke legitimiteitsconcept.  

 

 

4.7 Samenvatting 
 

Juridische legitimiteit houdt in dat burgers geacht worden de overheid en haar besluiten te 

erkennen of te aanvaarden omdat zij overeenkomstig wettelijke regels én rechtsbeginselen tot 

stand zijn gekomen. Wanneer het overheidsoptreden in overeenstemming is met het recht, 

mag van de burgers worden verwacht dat ze de machtuitoefening door de overheid 

aanvaarden. Handelen in overeenstemming met het recht betekent enerzijds dat de overheid 

handelt binnen zijn bevoegdheden, maar impliceert ook dat ze haar taken op het gebied van de 

rechtshandhaving adequaat uitvoert. De legitimiteit van de overheid is gediend met het zo 

goed mogelijk in de praktijk brengen van de rechtsstaat, aldus de WRR. 

 

Vrijheid, gelijkheid en broederschap (solidariteit) zijn de meest fundamentele politieke 

waarden die in relatie staan tot het recht. Ze zijn beschreven in de klassieke formulering van 

de rechtsstaatgedachte en vormen ook nu nog de kernwaarden van het rechtsstatelijk ideaal.  
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Het recht is gericht op het verwezenlijken van rechtswaarden. Dit zijn maatschappelijke en 

politieke waarden die buiten het positieve recht liggen, maar wel onderdeel uitmaken van de 

rechtsorde en een vertaling krijgen binnen het (positieve) recht (Radbruch). Vanwege de hoge 

abstractie van rechtswaarden kan die vertaling echter niet één op één in (concrete) rechtsregels 

plaatsvinden en om die reden gebeurt de vertaling in verschillende stappen. Rechtsbeginselen 

vormen een belangrijke tussenstap in dat “vertaalproces” van abstracte rechtswaarden naar de 

concrete rechtsregels.  

 

Deze verschillende lagen van het recht kennen ieder een eigen karakter, maar zijn tegelijker-

tijd met elkaar verbonden. Ze vormen samen een rechtsstelsel waarbinnen het streven erop 

gericht is de met het recht beoogde doelen te realiseren op voorspelbare en voor alle burgers 

gelijke wijze (rechtvaardigheid). Maar hoewel het recht consistentie nastreeft in de tijd en in 

de behandeling van verschillende burgers, mag het niet gezien worden als een onveranderbaar 

geheel. Het recht vormt zich (voortdurend) naar de veranderende eisen vanuit de samenleving.  

 

Rechtmatigheid van het overheidsoptreden speelt binnen het recht een cruciale rol en is nauw 

verbonden met juridische legitimiteit. In het bijzonder met de zelfstandige en belangrijkste 

functie van juridische legitimiteit die inhoudt het funderen van vrijwillige aanvaarding van het 

overheidsoptreden. Die vrijwillige aanvaarding vloeit namelijk rechtstreeks voor uit de 

rechtmatigheid van het overheidshandelen. Rechtmatigheid van het handelen van de overheid 

neemt binnen het juridisch concept dus een centrale plaats in. Daarnaast kent juridische 

legitimiteit een instrumentele waarde. Deze richt zich op de bereidheid van burgers om de 

regels en de overheid te gehoorzamen.  
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5. Sociaalwetenschappelijke legitimiteit  
 

 

 

 

5.1 Inleiding 
 

Sinds de vorige eeuw begeven verschillende sociale wetenschapsgebieden zich op het terrein 

van de fiscale rechtshandhaving. Aanvankelijk bestudeerden slechts sociologen maatschap-

pelijke verschijnselen die met het fiscale recht te maken hadden, maar thans rekenen ook 

sociaalpsychologen de fiscaliteit tot hun onderzoeksterrein. Ze richten zich met name op 

mentale processen van mensen die betrekking hebben op het heffen van belasting.  

 

Ook andere sociale wetenschappen als de politicologie, de economie en de bestuurskunde 

hebben zich op het terrein van de belastingheffing begeven. Uit deze bundel van wetenschap-

pelijke benaderingen zijn opvattingen over belastingheffing ontstaan die zich onderscheiden 

van de klassieke juridische benadering. Deze nieuwe sociaalwetenschappelijke inzichten 

komen in dit hoofdstuk aan de orde. Legitimiteit neemt ook in deze sociaalwetenschappelijke 

visies op fiscale rechtshandhaving een centrale plaats in. Hoewel sociaalwetenschappelijke 

modellen en theorieën niet altijd precies zijn te plaatsen in te onderscheiden kennisgebieden 

doet het ook geen recht aan de diversiteit in de theorievorming om ze simpelweg onder de 

gezamenlijke paraplu van de sociale wetenschappen te behandelen. Door de context te 

beschrijven waarin de leerstukken zijn ontwikkeld kan hun betekenis beter worden begrepen. 

Om die reden start dit hoofdstuk de beschrijving van sociaalwetenschappelijke legitimiteit 

vanuit de verschillende kennisdomeinen.  

 

In de beschrijving wordt op een aantal plaatsen een vergelijking gemaakt met de juridische 

benadering van legitimiteit. Hieruit zal blijken dat er zowel overeenkomsten als verschillen 

bestaan tussen de beide benaderingen. Zo is een belangrijke overeenkomst dat zowel de 

juridische als de sociaalwetenschappelijke benadering aanvaarding van het overheidshandelen 

als kern van legitimiteit aanmerken. Een andere overeenkomst is dat beide benaderingen 

legitimiteit in het licht zien van rechtvaardigheid.  

 

Een voorbeeld van een verschil is dat de sociaalwetenschappelijke betekenis van recht-

vaardigheid sterk afwijkt van de juridische betekenis. Binnen de sociale wetenschappen 

spreekt men van legitimiteit wanneer burgers het handelen van de overheid als rechtvaardig 

ervaren en de machtspositie van de overheid erkennen en haar machtsuitoefening 
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aanvaarden.361 De beleving van burgers staat centraal, zonder dat het handelen van de 

overheid en de aanvaarding door de burgers wordt geplaatst in een normatief regelstelsel.362 

 

We zullen in dit hoofdstuk zien dat het sociaalwetenschappelijke legitimiteitsconcept 

voornamelijk georiënteerd is op de instrumentele functie van legitimiteit. Dat wil zeggen op 

de bevordering van de bereidheid van burgers om hun (fiscale) verplichtingen na te komen. 

Achtereenvolgens komen aan de orde beschrijvingen van de werking van macht, gezag, 

legitimiteit, individuele beleving van rechtvaardigheid en persoonlijke gedragsbepaling zoals 

die in de sociale wetenschappen zijn uitgewerkt.363 

 

 

5.2 Macht, gezag en legitimiteit 
 

 

5.2.1 Macht 

 

Macht is, zegt Machiavelli, het vermogen om invloed uit te oefenen op het denken en 

handelen van anderen.364 Wanneer de overheid wetten uitvaardigt, besluiten neemt of bevelen 

geeft is er sprake van machtsuitoefening. Voor de overheid is het noodzakelijk om over macht 

te beschikken, want zonder macht is het onmogelijk om haar ordenende taak in de samen-

leving te vervullen.  

 

Toch is een louter op macht gegronde positie voor het adequaat functioneren van de overheid 

onvoldoende. De overheidstaken kunnen efficiënter en effectiever worden uitgevoerd wanneer 

burgers de overheid en haar machtsuitoefening vrijwillig aanvaarden en bereid zijn haar te 

gehoorzamen.365 In de sociologie spreekt men dan van gezag of legitimiteit. “Gezag” en 

“legitimiteit” worden dus als synoniemen gebruikt. Omdat de juridische eis dat de overheid 

moet handelen in overeenstemming met het recht, geen deel uitmaakt van het legitimiteits-

begrip valt de betekenis van de begrippen gezag en legitimiteit in deze wetenschapsgebieden 

vrijwel samen. In dit hoofdstuk, dat de sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit 

behandelt, worden de begrippen legitimiteit en gezag afwisselend gebruikt. 
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5.2.2 Gezag en legitimiteit 

 

Er is sprake van gezag, of legitimiteit, wanneer burgers de machtspositie van de overheid 

erkennen en de machtsuitoefening door de overheid vrijwillig aanvaarden. Waar machts-

uitoefening vaak een sfeer van conflict met zich meedraagt kent gezag vooral elementen van 

onverplichte onderwerping.366 Gezag is onderdeel van sociale relaties waarin de verwachting 

is dat de één vrijwillig gehoor zal geven aan een voorschrift, bevel of aanwijzing van de ander.  

 

Bij gezag is sprake van specifieke machtsrelaties met een duidelijke verbindingslijn tussen de 

verschillende actoren.367 In vergelijking met macht, dat in zeer diffuse vormen voorkomt, kent 

gezag een scherpere aftekening door de meer directe koppeling aan personen of instituties. 

Anders dan macht vereist gezag immers dat het kan worden toegerekend aan een persoon of 

institutie. Dat scherpere verband tussen gezag en persoon maakt het mogelijk om duurzaam in 

relaties tussen mensen of instituties te investeren en stabiele verhoudingen tot stand te 

brengen.368  

 

In het begin van de vorige eeuw onderzocht de socioloog Max Weber het vraagstuk van 

gezagsverwerving door autoriteiten op diepgaande wijze. Hij omschreef gezag als de kans dat 

beoogde personen een bepaald bevel zullen opvolgen.369 Hij bepleitte dat wanneer de staat als 

gerechtvaardigde macht wordt ervaren de kans toeneemt dat burgers bereid zijn die vrijwillig 

en in algemene zin te gehoorzamen.370 Dat wil zeggen dat ze gehoorzamen aan de staat zonder 

dat de machtsverhouding telkens opnieuw wordt bevestigd. Wanneer sprake is van gezag zijn 

burgers zelfstandig, zonder ingreep van de kant van de overheid, bereid tot naleving van de 

regels. Door de in beginsel diffuse machtsverhoudingen binnen de maatschappelijke orde te 

koppelen aan het instituut “staat” ontstaat een situatie waarin de aangewezen machthebbers 

gezag kunnen verwerven.371  

 

Gezag of legitimiteit voor de overheid is noodzakelijk om orde te kunnen brengen in de 

samenleving.372 Als burgers de regels en bevelen niet aanvaarden en vrijwillig gehoorzamen 

staat de overheid nog slechts de weg naar gedwongen machtsuitoefening open. Deze weg kost 

meer tijd, geld en energie dan de vrijwillige route en is vaak minder effectief op de langere 

termijn.373 Gedwongen machtsuitoefening is daarom een aanpak die moet worden beperkt tot 

uitzonderingsgevallen. Gezag van de overheid en vrijwillige gehoorzaamheid van de burgers 
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zijn te prefereren boven afgedwongen naleving omdat deze weg de samenleving minder geld 

kost en effectiever is. De vraag is echter hoe de overheid dat noodzakelijke gezag kan 

verwerven.  

 

 

5.2.3 Legaal-rationeel gezag 

 

Weber constateerde dat de redenen waarom mensen gezag aanvaarden kunnen verschillen, 

maar een factor die zeker een rol speelt is de indruk die mensen hebben van de mate waarin 

hun belangen bij gezagsdragers in veilige handen zijn.374 Weber kwam tot de conclusie dat er 

drie legitimerende principes van gezag kunnen worden onderscheiden. Deze noemde hij de 

ideaaltypen van gezag: traditioneel, charismatisch en legaal-rationeel gezag.375  

 

Bij traditioneel gezag vindt men de rechtvaardiging van gezag in traditionele ordeningen, het 

is altijd zo geweest en dat is goed. In de regel handelt men op grond van gewoonte, die tot 

vanzelfsprekendheid is verworden. Charismatisch gezag is verbonden met de persoonlijke 

karakteristieken van een persoon. Het gezag steunt op het geloof in de (buitengewone) 

eigenschappen van de gezaghebbende persoon en de overtuiging dat deze de persoonlijke en 

in de samenleving gedeelde belangen en waarden dient. Legaal-rationeel gezag tot slot berust 

op het geloof in objectieve regels die de bevoegdheden van gezagsdragers op rationeel 

navolgbare wijze vastleggen en tot in detail bepalen.376 Het gezag is minder direct gebonden 

aan personen, omdat bij legaal-rationeel gezag de instituties voorop staan.  

 

Het belangrijkste kenmerk van legaal-rationeel gezag is dat zowel de gezaghebber als de 

gezagsontvanger gebonden zijn aan de objectieve regels en procedures.377 De onderlinge 

machtsverhoudingen tussen partijen worden bepaald door het recht, partijen zelf hebben daar 

maar beperkt invloed op. De rechtsstaat stoelt dan ook op het principe van het legaal-rationeel 

gezag omdat zowel gezagshouder als gezagsontvanger hier gehouden zijn aan het recht dat 

door de gezagshouder is vastgesteld.  

 

 

5.2.4 Gezag en (fiscaal) recht 

 

Kenmerkend voor legaal-rationeel gezag is dat er, in tegenstelling tot traditioneel en 

charismatisch gezag, geen op “inhoudelijke” waarden zijn aan te wijzen die functioneren als 

directe bronnen van legitimiteit.378 Waar bij de andere ideaaltypen respectievelijk de traditie 
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en het charisma van de gezaghebber de basis vormen voor het gezag, ontbreekt bij het legaal-

rationeel ideaaltype een dergelijke onderliggende waarheid met een direct legitimerende 

werking. Het proces zelf genereert de legitimiterende werking. De vorming van legaal-

rationeel gezag ziet immers niet op inhoudelijke bronnen van legitimiteit, maar slechts op de 

procedure waarop dit gezag tot stand komt en de rechtvaardiging voor die procedure is 

ingegeven door de regels die afkomstig zijn van het gezag zelf.  

 

Wanneer we deze redenering op het recht toepassen zouden we moeten concluderen dat het 

recht niet wordt gelegitimeerd door waarden die buiten het recht zelf liggen omdat het recht 

zelf bepaalt welke regels als recht kunnen worden aangemerkt. Tot die conclusie kan men 

echter slechts komen wanneer een strikt rechtspositivistisch standpunt wordt gehanteerd 

waarbij men de legitimatie van het recht in het recht zelf vindt.379 In deze rechtsopvatting, 

waarin wel wordt erkent dat bij de rechtsvorming door wetgever en rechter feitelijk sprake is 

van aansluiting bij maatschappelijke waarden, is die aansluiting rechtens niet vereist om te 

kunnen spreken van legitiem recht. De enkele aanwijzing door wetgever en rechter dat regels 

moeten worden aangemerkt als recht is voldoende voor legitimatie. 

 

Wanneer men echter een rechtsopvatting hanteert waarin rechtsbeginselen en onderliggende 

maatschappelijke en politieke waarden een rol vervullen, kan verwijzing naar buiten het recht 

geplaatste waarden en normen wel worden verondersteld.380 In die rechtsopvatting is het recht 

immers een open systeem dat in wisselwerking staat met de waarden die binnen de samen-

leving bestaan.381 De fundamentele legitimering van het gezag komt dan voort uit de opvatting 

dat het legaal-rationeel gezag, de rechtsstaat, de realisatie van de waarden van de samenleving 

nastreeft. De maatschappelijke waarden, die hun beslag hebben gekregen in het recht, vormen 

in dat geval de inhoudelijke bron van duurzaam en stabiel gezag.382 Het recht vindt zijn 

legitimatie binnen die benadering in de maatschappelijke en politieke waarden.  

 

Het is vanuit dit perspectief dat wordt betoogd dat legaliteit van belastingheffing weliswaar 

een fundamentele rechtsstatelijke eis is, maar dat belastingheffing tevens meer moet zijn dan 

legaal.383 Belastingheffing moet ook legitiem zijn, dat wil zeggen aansluiten bij de wet én de 

rechtsbeginselen omdat deze worden aangemerkt als de transcendentie van de waarden die in 

de samenleving bestaan. Doordat het rechtsstelsel en de rechtspraktijk aansluiten bij de rechts-

beginselen is sprake van een fundamentele legitimatie van het fiscale recht.  
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5.3 Aanvaarding  
 

Legitimiteit fundeert de vrijwillige aanvaarding van de machtsuitoefening door de overheid bij 

de burgers.384 Andere woorden die hiervoor worden gebruikt zijn het accepteren, goedkeuren 

of erkennen van een bepaalde instantie, regel of besluit. Uit al deze termen blijkt dat aan-

vaarden gericht is op mentale processen van mensen. Bestudering van de mentale processen 

van mensen behoort tot het domein van de psychologie. Aanvaarden gaat dus niet over gedrag 

van (groepen van mensen), behorend tot de sociologie, maar over de wijze waarop de machts-

uitoefening door de overheid wordt beleefd. Aanvaarding is, anders dan gedrag, voor een 

buitenstaander niet zichtbaar.  

 

 

5.3.1 Subjecten en objecten van aanvaarding 

 

In de sfeer van belastingheffing vormen belastingplichtigen de subjecten van legitimiteit en 

kan het object van legitimiteit variëren. Objecten kunnen zijn een wettelijke verplichting, het 

belastingstelsel, een besluit van de Belastingdienst, een medewerker van de Belastingdienst, of 

de Belastingdienst zelf. Dit betekent dat een partij in de gezagsrelatie tevens object van 

legitimiteit kan zijn, afhankelijk van de wijze waarop we naar de situatie kijken. 

 

Uit de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur blijkt dat de aanvaarding van verschil-

lende objecten van legitimiteit met elkaar verbonden zijn en overeenkomst vertonen. Zo 

bevordert de ervaren rechtvaardigheid van het handelen door de Belastingdienst de legitimiteit 

van de Belastingdienst als instituut. En andersom, de legitimiteit van de Belastingdienst 

bevordert de aanvaarding zijn handelen door burgers. De legitimiteit van het handelen door de 

Belastingdienst en de legitimiteit zijn echter niet een op een gekoppeld. Het is dus niet zo dat 

een door de Belastingdienst gemaakte fout zijn legitimiteit teniet doen. Legitimiteit kan 

worden als een reservoir van vertrouwen en bereidheid tot nakoming dat, eenmaal 

opgebouwd, pas wordt aangetast wanneer in forse mate onjuist wordt gehandeld door de 

overheid.385  

 

Zo hangt de aanvaarding van wettelijke verplichtingen in de regel samen met de aanvaarding 

van de overheidsinstelling die toeziet op de nakoming van de wet.386 In de fiscaliteit is de 

legitimiteit van de fiscale wetgeving en de daaruit voorkomende verplichtingen verbonden met 
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hun beeld van (het handelen van) de Belastingdienst.387 Toch is aanvaarding van het belasting-

stelsel niet één op één gekoppeld met aanvaarding van de Belastingdienst. Problemen met de 

belastingheffing kunnen soms ook door burgers los van de Belastingdienst worden gezien. 

Burgers zien bijvoorbeeld in dat beperkingen in de aftrek van hypotheekrente een politieke 

keuze is, die niet kan worden toegerekend aan de Belastingdienst.388  

 

In de juridische benadering van belastingheffing wordt vooral het doorgeschoten instrumenta-

lisme in de fiscale wetgeving als een op zichzelf staand probleem gezien, los van het 

functioneren van de Belastingdienst.389 Dit instrumentalisme beperkt de kenbaarheid en de 

uitvoerbaarheid van de belastingwetgeving en maakt, door de vele wijzigingen en aanpassing 

van de wet- en regelgeving, het recht onvoorspelbaar. Dit probleem wordt nog vergroot 

wanneer de nationale belastingwetgeving beïnvloedt wordt door internationale verhoudingen 

en fiscale concurrentieoverwegingen en er onvoldoende aandacht bestaat voor harmonisatie 

van verschillende nationale wetgevingstechnieken.390 De legitimiteit van het recht wordt op dit 

punt los beoordeeld van de legitimiteit van de Belastingdienst. 

 

Niet (altijd) is duidelijk in hoeverre burgers in staat zijn om onevenwichtigheden in de wet- en 

regelgeving die bijvoorbeeld voortkomen uit fiscaal instrumentalisme, los te zien van het 

functioneren van de uitvoerende overheidsdienst (Belastingdienst).391 De beeldvorming over 

de Belastingdienst is dus belangrijk voor de aanvaarding van het fiscale stelstel.392 Maar er 

zijn ook andere factoren aan te wijzen die bij de aanvaarding van het belastingstelsel een rol 

spelen, deze zullen we nu behandelen waarbij we eerst in algemene termen het begrip 

“aanvaarden” zullen beschouwen om vervolgens toe te spitsen op de aanvaarding van de 

belastingheffing door de overheid. 

 

 

5.3.2 Redenen voor aanvaarding  

 

Mensen kunnen om verschillende redenen iets aanvaarden of niet-aanvaarden. Redenen voor 

aanvaarding zijn bijvoorbeeld gemakzucht, de behoefte om regels te respecteren of overtuigd 

te zijn van de waarden waarmee een autoriteit zich legitimeert. Mensen kunnen ook 

verschillen in de mate van bewustheid waarmee met zaken wordt ingestemd. Ze kunnen vanuit 
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volledige bewustheid overgaan tot acceptatie of op een onbewuste manier, bijvoorbeeld uit 

gewoonte. Daarnaast bestaat verschil of mensen een situatie zelfstandig accepteren of dat ze 

daartoe, in meerdere of mindere mate, via prikkels worden gestimuleerd.393 Die laatst-

genoemde mogelijkheid, stimulering van acceptatie via het toedienen van prikkels, mag zich 

verheugen in een warme belangstelling. Sommige publicaties verstrekken zelfs praktische 

instructies voor het toedienen van “triggers” opdat mensen anderen kunnen bewegen de door 

hen gewenste situatie te accepteren.394  

 

Toch is acceptatie van fiscale verplichtingen door burgers op basis van een aanpak die leunt 

op het (voortdurend) toedienen van prikkels in de vorm van sancties als het opleggen van 

boetes of omkering van de bewijslast niet goed werkbaar. Het aantal handelingen dat het 

belastingstelsel van de burgers eist is eenvoudigweg te omvangrijk, te complex en te 

gevarieerd om prikkelgestuurd te kunnen worden beheerst. Duurzame, zelfstandige bereidheid 

tot nakoming van fiscale verplichtingen door burgers is mijns inziens dan ook vereist voor een 

goed verloop van de belastingheffing.395  

 

Het meeste handelen, zo stelde Weber lang geleden al vast, geschiedt in de schemerzone van 

automatisme en halve bewustheid.396 De structurele aanvaarding van het normale alledaagse 

verloop der dingen door burger en overheid, die zich kenmerkt door afwezigheid van reflecties 

over alternatieven, is in elke sociale orde een belangrijke “domme kracht.”397 Het is dit 

vanzelfsprekende gewoontegedrag van aanvaarding zonder uitgesproken motivatie dat veel 

grote (overheid)instellingen hun kracht verleent, maar dat diezelfde instellingen ook tot 

ondoordringbare vestingen maakt.398  

 

Het inregelen van complexe werkstromen via vergaande vormen van automatisering aan de 

kant van de overheidsinstelling en de veelal impliciete aanvaarding van de wijze waarop 

dergelijke processen in onze maatschappij worden vorm gegeven door burgers, maken dat 

complexe massale processen op efficiënte wijze kunnen worden uitgevoerd.399 Zolang burgers 

zich gedragen naar de eisen die het proces aan hen stelt verlopen dergelijke processen haast 

geruisloos, maar op het moment dat er verstoringen optreden of burgers vragen stellen 

ontstaan problemen doordat de systemen (haast) functioneren als autonomen processen. 
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Wanneer aan beide kanten van de gezagsrelatie halfbewust of onbewust gehandeld wordt over 

een langere termijn kan er een onafhankelijke bureaucratische entiteit ontstaan die zeer 

efficiënt functioneert, maar een sterke werking uitoefent op het (denken en) handelen van 

individuen.400 Dergelijke, zeer efficiënt functionerende organisaties leveren een belangrijke, 

constructieve, bijdrage aan de sociale orde omdat gezag dat vanzelfsprekend en onbesproken 

is doorgaans stevig in het zadel zit.401 Toch kunnen ook deze moderne organisaties niet 

functioneren zonder directe persoonlijke contacten. Met name niet wanneer moet worden 

afgeweken van het gebruikelijke verloop van de processen, of wanneer burgers vragen stellen 

over de gang van zaken.402 We zullen hierna zien dat juist deze persoonlijke contacten met 

burgers van belang zijn voor de legitimiteit van de organisatie en het juridische stelsel 

waarvan deze organisatie deel uitmaakt.403 

 

Binnen de sociale wetenschappen betrekt men een keur aan beweegredenen die van betekenis 

zijn voor het al dan niet aanvaarden van de overheid en de verplichtingen die ze aan de 

burgers oplegt. Voorbeelden hiervan zijn de persoonlijke opvattingen van mensen, hun idee 

over hoe anderen over het nakomen van verplichtingen denken en de inschatting van hun 

mogelijkheden om te voldoen aan de verplichtingen. Dit is anders dan in het recht waar 

verondersteld wordt dat mensen de overheid en door haar opgelegde verplichtingen erkennen 

omdat ze in overeenstemming met het recht handelt. Empirisch onderzoek naar de (niet-

)aanvaarding van overheidsoptreden toont overtuigend aan dat ook andere factoren dan 

inhoudelijke juridische kwaliteit van het overheidsoptreden de bereidheid tot nakoming 

beïnvloedt.  

 

 

5.3.3 Niet-aanvaarding  

 

Tegenover aanvaarding van de machtsuitoefening van de overheid staat niet-aanvaarding. 

Vaker dan bij aanvaarding komt niet-aanvaarding voor in een verhulde verschijningsvorm.404 

Van verhulling is sprake wanneer iemand gedrag aan de ander presenteert dat niet overeen-

komt met zijn “mentale toestand”. Iemand doet het dan voorkomen alsof hij de situatie 

aanvaardt, terwijl daar in werkelijkheid geen sprake van is. Een voorbeeld van een dergelijke 

situatie is het plegen van belastingfraude. Iemand dient bewust een onjuiste aangifte in, wat 

impliceert dat hij de verplichting tot het doen van een juiste aangifte niet heeft aanvaard, 

terwijl hij suggereert dat hij die verplichting wel heeft geaccepteerd.  
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Mensen verhullen hun niet-aanvaarding omdat ze, vaak terecht, veronderstellen dat de 

openlijke niet-aanvaarding van de machtsuitoefening nadelige gevolgen kan hebben. Bij het 

(openlijk) onjuist doen van belastingaangifte bestaat immers de kans dat de belasting-

inspecteur een boet of andere sancties zal opleggen, terwijl bij verhulling de kans bestaat dat 

ontdekking van de onjuistheid achterwege blijft.  

 

Het is een belangrijke taak van rechtshandhavers om te onderkennen in welke gevallen er 

sprake is van aanvaarding van de regels of van verhulde niet-aanvaarding. Deze onderscheiden 

situaties vragen immers ieder een eigen reactie.405 Een passende reactie van de Belastingdienst 

bij een bewust onjuist ingediende aangifte wijkt bijvoorbeeld af van die bij een juist 

ingediende aangifte of bij een per ongeluk gemaakte fout. We zullen in het vervolg van de 

studie zien dat het voor de bepaling van een passende reactie verschil uit kan maken of men de 

situatie juridisch dan wel sociaalwetenschappelijk benadert.406  

 

 

5.4 Aanvaarding en interactie 
 

 

5.4.1 Interactie in de moderne samenleving 

 

De moderniteit, de opkomst van bepaalde sociale levensstijlen en organisatievormen, heeft 

geleid tot enorme materiële resultaten op economisch en technologisch gebied.407 Die 

materiële successen zijn mogelijk geworden doordat hedendaagse samenlevingen een grote 

mate van vertrouwen durven hebben in alomvattende nationale en internationale sociale 

systemen, waarbij vertrouwen niet langer lokaal gebonden is.408 Nog nooit zijn mensen voor 

het functioneren in het maatschappelijk leven zo afhankelijk geweest van sociale systemen die 

ze niet in hun geheel kunnen overzien en waarvoor het haast onmogelijk is om personen aan te 

wijzen die (moreel) eindverantwoordelijk zijn.409  

 

Hoewel sommige mensen angst hebben voor de gevaren van dergelijke omvangrijke sociale 

conglomeraten, zijn ze in de moderne samenleving onmisbaar geworden. Gevaren, die niet 

kunnen worden voorzien of beheerst vanwege de omvang en de complexiteit van het geheel 

van verbindingen tussen maatschappelijke instituties, moeten voor lief worden genomen.410  
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5.4.2 Complexe publieke systemen 

 

Volgens Giddens is het kenmerk van de moderne tijd de toenemende scheiding van tijd en 

ruimte en de plaats van handeling.411 De handelingen van mensen zijn over grotere afstanden 

met elkaar verweven geraakt en gebeurtenissen die ver weg plaats vinden, in tijd of ruimte, 

kunnen van wezenlijk invloed zijn op het leven in het hier en nu. Steeds meer sociale relaties 

ontstaan zonder dat de betrokkenen fysiek in elkaars aanwezigheid zijn, met als gevolg dat 

veel sociale systemen uit hun vertrouwde bedding zijn gelicht. Waar voorheen interacties en 

vertrouwen duurzame fysieke nabijheid als belangrijkste voorwaarde kenden, is daar in de 

moderne tijd geen sprake meer van. De moderniteit heeft het karakter van maatschappelijke 

interacties en vertrouwensrelaties zodoende sterk veranderd.  

 

Tegen deze achtergrond is vertrouwen in de werking van de maatschappelijke orde uitgegroeid 

tot een vertrouwen in abstracte systemen die ontelbare sociale handelingen organiseren en 

coördineren.412 Op deskundigheid en rationaliteit gefundeerde private of publieke organisaties 

onderhouden de vertrouwensmechanismen die door deze abstracte systemen in gang worden 

gezet. Het vertrouwen dat mensen stellen in de werking van deze abstracte systemen of 

instituties staat doorgaans los van de geloofwaardigheid van individuele personen. Men moet 

noodgedwongen vertrouwen op de goede werking van systemen en organisaties, ook al kent 

men de mensen die er werken niet.  

 

Dat wil niet zeggen dat het belang van vertrouwen in personen in onze tijd is verdwenen, maar 

het heeft een andere positie gekregen binnen de relatie tussen burger (overheids)organisatie. 

Want hoewel deze organisaties gebruik maken van de domme kracht van gewoonte kunnen ze 

niet functioneren zonder directe persoonlijke contacten.413 Via toegangspoorten verwerven en 

onderhouden deze abstracte, autonome systemen en hun organisaties vertrouwen van burgers.  

 

 

Toegangspoorten 

Het functioneren van de abstracte systemen is alleen mogelijk wanneer ergens de link tussen 

burgers van vlees en bloed en de gezichtsloze organisatie op een voor burgers hanteerbare 

wijze wordt geconcretiseerd.414 Om die reden beschikken de gezichtsloze systemen over 

toegangspoorten waar persoonlijke ontmoetingen plaatsvinden met burgers en waar het 

systeemvertrouwen door professionele vertegenwoordigers, individuen van vlees en bloed, 

gestalte wordt gegeven en bevestigd.415 Ze zijn in het geval van verzoeken of klachten over het 
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functioneren van het systeem aanspreekpunt voor burgers. Grote organisaties, maatschappelijk 

of commercieel, ontkomen niet aan het installeren van zo’n interface tussen de individuele 

“klant” en het systeem.416  

 

De essentie van een dergelijke interface is dat mensen communiceren met de overheid op een 

voor hen begrijpelijke en hanteerbare wijze, waarna het complexe systeem het verzoek 

behandelt op een wijze die door de burger werd beoogd. Slotstuk van de behandeling is 

terugkoppeling aan de burger op een voor hem begrijpelijke en aanvaardbare wijze, waarbij de 

inhoud van de uitkomst voldoet aan de objectieve normen van het systeem. Burgers hoeven 

niet te begrijpen hoe het systeem van de administratie werkt omdat ze zich niet moeten 

begeven in de organisatorische doolhof achter de schermen. Wenselijk is dat ze niet verder 

hoeven te komen dan de voor hen begrijpelijke interface.  

 

Die interface moet bestaan uit mensen van vlees en bloed die begrip en respect opbrengen 

voor de vragende klant zodat deze zich als mens gezien en gerespecteerd voelt en de relatie 

met de organisatie als waardevol ervaart.417 Belangrijk is dat de mensen in de interface voor 

burgers persoonlijk benaderbaar zijn en bovendien functioneren op basis van behoorlijkheid. 

Professionals in de interface vormen in haast letterlijke zin het gezicht van de organisatie.418 

Hun wijze van handelen vormt de gezichtsuitdrukking van de organisatie, waardoor het 

vertrouwen in het systeem en de legitimiteit van de organisatie voor een belangrijk deel 

afhangen van het individuele optreden van deze professionals.419 Beschrijvingen van deze 

fenomenen zien we ook terug in de fiscale onderzoeksliteratuur.420 

 

De aanvaarding van overheidsoptreden is, zo bezien, in hoge mate afhankelijk van het 

vertrouwen dat burgers hebben in abstracte systemen dat voor een belangrijk deel gestalte 

krijgt in de sociale ontmoetingen tussen ambtelijke professionals en burgers en hun 

adviseurs.421 Behoorlijkheidsnormen, al dan niet gejuridiseerd, tonen verwantschap met 
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procedurele en interactionele aspecten in de relatie tussen burger en overheid.422 Dit thema 

komt later uitgebreid aan de orde.423 

 

 

5.5 Aanvaarding en onderzoek  
 

 

5.5.1 Empirisch onderzoek naar belastingheffing 

 

Empirisch onderzoek richt zich op de realiteit van de belastingheffing, meer in het bijzonder 

op de fiscale rechtshandhaving.424 Deze vorm van sociaalwetenschappelijk onderzoek richt 

zich binnen het toepassingsgebied van belastinggedrag onder meer op mentale processen van 

mensen met betrekking tot belastingheffing; overtuigingen, percepties, beleving, houding, 

verwachtingen, attitudes en gedragsintenties van belastingplichtigen vormen een belangrijk 

onderwerp.425 Daarnaast worden ook gedragcomponenten in onderzoek betrokken.426 Een 

voorbeeld van empirisch onderzoek rond belastingheffing is de Fiscale Monitor die jaarlijks 

wordt uitgevoerd door de Belastingdienst en waarin onder meer aan burgers wordt gevraagd 

hoe ze denken over de Belastingdienst en de belastingheffing.427  

 

Binnen het toepaste onderzoek naar belastinggedrag kunnen verschillende thema’s worden 

onderkend. Belangrijke thema’s zijn de bepaling van de mate waarin belastingplichtigen 

bereid zijn hun fiscale verplichtingen na te komen, de factoren die daarin een rol spelen, de 

werking van verschillende handhavingsinspanningen van de Belastingdienst en hun effect op 

de beleving van burgers en hun uiteindelijke belastinggedrag. 428  
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Empirisch onderzoek naar belastinggedrag vanuit de verschillende sociaalwetenschappelijke 

onderzoeksgebieden is waardevol gebleken.429 Op grond van toegepast onderzoek zijn 

modellen voor fiscale handhaving ontwikkeld die in door belastingdiensten in verschillende 

landen zijn vertaald naar beleid.430 Een sprekend voorbeeld hiervan is het model van 

responsief handhaven, waarin en belastingdienst zijn handelen (tot op bepaalde hoogte) 

afstemt op de beleving en het gedrag van burgers.431 Dit model is ook door de Nederlandse 

Belastingdienst omarmd.432 Daarnaast genereren landen kennis van fiscale rechtshandhaving, 

wisselen ze ervaringen uit en ontwikkelen ze gezamenlijke visies op fiscale rechtshand-

having.433  

 

 

Mogelijkheden en beperkingen 

Toch is het ook van belang om te laten zien dat toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek 

naar belastinggedrag beperkingen kent. Zo vragen veel concepten die zijn ontwikkeld op basis 

van onderzoek nuance in de toepassing, omdat hun werking per definitie afhankelijk is van de 

context waarin ze worden geplaatst.434 Beleidsbepalers en bestuurders die deze concepten in 

de praktijk willen toepassen zouden zich dit moeten realiseren.435 Juist vanwege de gretigheid 

waarmee beleidsbepalers de inzichten in de praktijk willen toepassen volgt hier een korte 

analyse van de beperking van fiscaal empirisch onderzoek.436  

 

Een beperking in toegepast onderzoek naar fiscaal gedrag is de meetbaarheid van mentale 

processen die bij mensen plaatsvinden.437 Omdat mentale toestanden in de regel niet door 

onderzoekers van buitenaf waarneembaar zijn moet het zicht erop verkregen worden door 

indirecte methoden van waarneming.438 Vaak vallen onderzoekers daarbij terug op 

onderzoeksmethoden waarbij de inhoud, de waardering en de frequentie van de onderwerpen 

worden bepaald door de verbale beschrijvingen van respondenten, die daarbij al dan niet hun 
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fiscale gedrag in het verleden betrekken.439 Studies over de validiteit van dergelijke 

onderzoeksmethoden leren dat zelfpresentatiebelangen en gebrek aan bewustheid van gedrag 

de validiteit en betrouwbaarheid van dit type onderzoeken verminderen.440  

 

Met andere woorden, mensen geven soms verkeerde antwoorden omdat ze zich beter voor 

willen doen dan ze werkelijk zijn, of omdat ze zich onvoldoende bewust zijn van hun eigen 

gedrag.441 Omdat mentale toestanden als “aanvaarding van machtsuitoefening” en “bereidheid 

tot naleving” niet direct waarneembaar zijn gelden de hierboven geschetste onderzoeks-

beperkingen ook voor toegepast onderzoek naar belastinggedrag.442  

 

De beperking van empirisch onderzoek laat echter onverlet dat onderzoek naar belasting-

gedrag zeer waardevolle inzichten heeft opgeleverd. Zo zijn factoren die invloed uitoefenen op 

de bereidheid van mensen om aan al dan niet aan hun fiscale verplichtingen te voldoen stap 

voor stap in kaart gebracht.443 Dit vergt veel creativiteit en doorzettingsvermogen.444 

Empirisch onderzoek draagt er aan bij dat de motieven voor fiscaal gedrag steeds meer worden 

bloot gelegd.445 Daarbij bieden statistische methodieken mogelijkheden om onevenwichtig-

heden in de resultaten, tot op bepaalde hoogte, te onderkennen en te corrigeren. 

 

 

5.5.2 Experimenteel onderzoek  

 

Naast empirisch onderzoek wordt ook experimenteel onderzoek uitgevoerd rond fiscale 

rechtshandhaving. Veel van dit onderzoek gebeurt binnen de sociale psychologie, een 

wetenschapsgebied dat door de affaire Stapel beschadiging heeft opgelopen.446 Over de 

validiteit en betrouwbaarheid van sociaalpsychologisch onderzoek rond fiscale rechts-
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handhaving bestaat echter geen enkele twijfel.447 Experimenteel onderzoek vindt plaats binnen 

een (gedrags)laboratorium waarin de verschillende condities in het onderzoek kunnen worden 

beheerst. Ten aanzien van experimenteel onderzoek moet eveneens een opmerking worden 

gemaakt.448  

 

Experimenteel onderzoek naar belastinggedrag in een laboratorium op een universiteit is 

wezenlijk anders dan de fiscale realiteit. De resultaten van experimenteel sociaal-

wetenschappelijk onderzoek naar belastinggedrag laten zich dan ook niet altijd eenvoudig 

vertalen naar de praktijk. Dit is een algemeen geldend nadeel van experimenteel onderzoek dat 

zich ook in andere gebieden dan de fiscale rechtshandhaving voordoet.  

 

 

5.5.3 Vergelijking tussen landen 

 

Tot slot past een opmerking bij een onderzoeksmethodiek die regelmatig in de bestuurskunde 

wordt toegepast. Deze onderzoeksmethodiek betreft onderzoek dat, met betrekking tot fiscale 

rechtshandhaving, bestaat uit een vergelijking van fiscale situaties in verschillende landen. 

Daarbij worden vaak zowel de aanpak van de belastingdiensten als de effecten daarvan 

betrokken.  

 

Onderzoek in de vorm van vergelijking tussen landen met betrekking tot belastinggedrag kan 

leerzaam zijn, maar kent ook beperkingen. Landen vertonen qua belastingsysteem, cultuur en 

maatschappelijke ordening namelijk vaak grote verschillen waardoor de onderzoeks-

mogelijkheden en de vergelijkbaarheid (enigszins) aan de oppervlakte kunnen blijven.449  

 

 

Slotsom 

Anders dan in de juridische benadering is het binnen de verschillende sociale wetenschappen 

gebruikelijk om hypothesen empirisch te onderzoeken. De verschillende sociale weten-

schappen hebben daartoe methoden ontwikkeld die in diverse vormen van toegepast 

onderzoek kennis opleveren over de werkelijkheid van de fiscaliteit. Die systematische en 

expliciete kennis van de fiscale empirie vormt een belangrijke aanvulling op de juridische 

benadering van belastinggedrag. De normatieve benadering van belastingheffing houdt 

immers steeds het risico in dat de theorievorming in de rechtswetenschappen zich los zingt 

van de realiteit.450 Zicht op (bepaalde aspecten) van die fiscale realiteit kan dat voorkomen. 
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Het feit dat de sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden enige beperkingen kennen doet 

daaraan niet af.  

 

 

5.6 Percepties 
 
 

5.6.1 Percepties 

 

Percepties zijn persoonlijke beelden die mensen van hun omgeving hebben. Ze zijn het 

resultaat van een proces dat bestaat uit het verwerven, interpreteren, selecteren en organiseren 

van zintuiglijke informatie.451 Percepties zijn beelden van mensen over dingen, gebeurtenissen 

of personen die het resultaat vormen van een proces van verwerven, interpreteren, selecteren 

en organiseren van zintuiglijke informatie. Percepties worden gevormd door een combinatie 

van waarnemingen, attitudes en normen.  

 

Uit de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur blijkt dat percepties invloed uitoefenen 

op het gedrag van mensen. Mensen laten zich bij het maken gedragsbeslissingen niet zozeer 

leiden door de feitelijke werkelijkheid, maar veel meer door de beelden die ze van die 

werkelijkheid hebben.452 Deze beelden, of percepties, bepalen hoe de werkelijkheid wordt 

gezien, beleefd en tegemoet getreden wordt. Op welke wijze percepties hun invloed uitoefenen 

op het gedrag en hoe mensen uit een breed scala van gedragsmogelijkheden hun uiteindelijke 

gedrag ten aanzien van de naleving van regels bepalen komt later aan de orde.453 We zullen nu 

eerst bezien hoe percepties ten aanzien van de belastingheffing worden gevormd.  

 

 

5.6.2 Percepties en fiscaliteit 

 

De beeldvorming over het belastingstelsel, de Belastingdienst en de fiscale rechtshandhaving 

kunnen niet los van elkaar worden gezien, zo blijkt uit de sociaalwetenschappelijke 

onderzoeksliteratuur.454 Verder blijkt uit onderzoek dat mensen voor de beeldvorming over de 

Belastingdienst en de belastingheffing, hun percepties daarvan, informatie putten uit drie 

bronnen.455 Ten eerste vormen belastingplichtigen zij zich een beeld van de Belastingdienst uit 

de manier waarop deze zich manifesteert in de media en de politiek. Ten tweede dragen 
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verhalen van andere mensen bij aan de beeldvorming over de Belastingdienst. Ten derde 

vormen mensen zich een beeld uit het verloop van de rechtstreekse contacten die ze hebben 

met (ambtenaren van) de Belastingdienst. Op deze laatste bron van informatie richt de huidige 

studie zich met name.  

 

Belastingen komen regelmatig in de media aan de orde en zijn een geliefd onderwerp op 

zakelijke samenkomsten en andere (in)formele bijeenkomsten.456 Daarnaast nemen mensen 

zaken waar in hun directe omgeving die hun beeldvorming over de belastingheffing en de 

Belastingdienst en zijn handelen beïnvloeden. Een veelgehoord voorbeeld daarvan is de 

signalering van de “zwarte klusser”, die op zaterdagochtend met de bus van de baas bijklust en 

een ander voorbeeld zijn de veronderstelde fiscale misstanden in de horeca en bij zelfstandi-

gen zonder personeel. De perceptie van veel mensen is dat binnen deze groepen van 

belastingplichtigen “zwart” gewerkt wordt. Wanneer burgers de Belastingdienst 

verantwoordelijk houden voor dit fiscaal incorrecte gedrag van medeburgers beïnvloedt dit de 

beeldvorming over de Belastingdienst in negatieve zin.  

 

Ook op grond van directe contacten met de Belastingdienst vormen mensen hun beeld. Dat 

beeld van de Belastingdienst wordt niet alleen gevormd door beslissingen die een rechtsgevolg 

hebben, maar ook door het overige handelen van ambtenaren zoals het geven van algemene 

voorlichting of het verlenen van hulp bij het invullen van de aangifte. De sociaalwetenschap-

pelijke benadering van legitimiteit heeft dus betrekking op veel breder handelen van de 

Belastingdienst en zijn medewerkers dan de juridische benadering, die zich beperkt tot het in 

juridische zin relevante handelen.  

 

Uit de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur blijkt dat percepties die burgers hebben 

ten aanzien van de overheid en haar organen hun bereidheid tot regelnaleving beïnvloeden.457 

Dat geldt ook voor de houding ten opzichte van de nakoming van fiscale verplichtingen en het 

uiteindelijke fiscale gedrag. Zo draagt een beeld waarin de Belastingdienst over macht 

beschikt en betrouwbaar is bij aan de bereidheid tot naleving, terwijl een negatief beeld de 

bereidheid kan verminderen.458 Al zit er uiteraard wel een grens aan de mate waarin percepties 

en werkelijkheid uiteen kunnen lopen. Bovendien levert het steevast problemen met de 

legitimiteit op wanneer de media melden dat de geschetste beelden over de fiscale rechts-

handhaving afwijken van de werkelijkheid.459 Inzicht in de beeldvorming van mensen over de 

Belastingdienst en de fiscale rechtshandhaving wordt verkregen via door het uitvoeren van 

empirisch onderzoek.460  
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5.7 Rechtvaardigheidsbeleving 
 

 

5.7.1 Rechtvaardigheidsbeleving 

 

Een belangrijke perceptie in relatie tot naleving van (belasting)regels is het gevoel al dan niet 

rechtvaardig behandeld te zijn.461 De betekenis van het begrip rechtvaardigheid zoals dit door 

sociaalpsychologen wordt gehanteerd, valt niet samen met de juridische betekenis van 

rechtvaardigheid. Waar rechtvaardigheid in de juridische context betrekking heeft op de, in 

objectieve zin, correcte toepassing van het recht draait het in de psychologie om de beleving 

van rechtvaardigheid op individueel niveau.462  

 

Het is belangrijk dat de verschillende betekenissen van rechtvaardigheid steeds worden 

onderscheiden. Wanneer burgers in objectieve zin bezien rechtvaardig behandeld zijn, dat wil 

zeggen overeenkomstig het recht, kunnen ze toch het gevoel hebben dat ze onrechtvaardig zijn 

bejegend. De omgekeerde situatie is eveneens denkbaar. Al eerder is opgemerkt dat de 

psychologie, anders dan de juridische wetenschap, heeft vastgesteld dat niet de objectieve 

werkelijkheid zozeer bepalend is voor het gedrag van mensen, maar veeleer hun perceptie van 

de werkelijkheid. 

 

Onderzoek naar rechtvaardigheidsbeleving is (ook in Nederland) een belangrijk onderzoeks-

gebied binnen de sociale psychologie.463 Het omvangrijke onderzoek heeft belangrijke 

inzichten opgeleverd die zich lenen voor toepassing binnen de fiscaliteit en meer in het 

bijzonder binnen het streven naar legitimiteitsverwerving door de Belastingdienst. We zullen 

deze inzichten nu behandelen. 

 

 

Hoe komen mensen tot een rechtvaardigheidsoordeel? 

Mensen veronderstellen dat distributieve rechtvaardigheid, de uitkomst die ze krijgen, 

belangrijker is voor hun gevoel van rechtvaardigheid dan de manier waarop ze zijn behandeld. 

Deze gedachte is gebaseerd op het idee dat mensen rationele wezens zijn die uitsluitend 

geïnteresseerd zijn in hun materiële eigen belang, maar dat beeld is onjuist.
464

 In werkelijkheid 

blijkt dat procedurele rechtvaardigheid veel meer invloed uit te oefenen dan distributieve 

rechtvaardigheid. Uitkomstinformatie doet er minder toe dan de rationele keuzetheorie doet 
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vermoeden zo blijkt uit de theorievorming rond rechtvaardigheidsbeleving die nu wordt 

besproken. Ook procedurele informatie is van belang. 

 

 

5.7.2 Rationele keuzetheorie  

 

De rationele keuzetheorie is een economisch model dat het handelen van mensen verklaart.465 

De theorie gaat ervan uit dat mensen hun keuzes baseren op rationeel denken. Hierbij wordt 

een afweging gemaakt tussen een aantal keuzemogelijkheden. De uiteindelijke keuze is 

gebaseerd op een rationele, logische afweging van de verschillende opties, waarbij het behalen 

van maximale winst voor het individu centraal staat. Het onderliggende idee is dat mensen 

maximale winst voor zichzelf nastreven. Dit idee vormt een sleutelrol in veel sociaal-

wetenschappelijke en economische modellen die menselijk gedrag proberen te verklaren en 

domineren binnen de juridische wetenschap, de bestuurskunde en sociale wetenschappen. 

 

Rechtvaardigheidsmodellen veronderstellen het streven naar maximale winst, maar geven ook 

aan dat mensen erkennen dat zij hun streven naar eigenbelang moeten beteugelen om samen te 

kunnen werken met anderen.466 Ze moeten in de relatie met anderen balanceren tussen de 

behoefte om het persoonlijke belang te dienen en de behoefte om relaties met anderen te 

onderhouden. Interactie met anderen levert altijd een gevoel op van gemengde motieven. De 

reden dat mensen desondanks sociale relaties aangaan is dat ze, overeenkomstig het 

perspectief van eigenbelang, op de lange termijn winst denken te halen uit de samenwerking, 

zelfs met inachtneming van de compromissen die daaraan verbonden zijn. Bovendien, zo zal 

hierna blijken, heeft het onderhouden van sociale relaties ook een zelfstandig belang.467 

 

 

Samenwerken met de overheid 

In lange termijn relaties met overheidsorganisaties worden de gemengde motieven, eigen 

belang nastreven of relaties onderhouden, echter ingewikkeld.468 Hoe kunnen mensen immers 

bepalen of die relaties goed voor hen zijn en of hun belangen worden gediend. Hoe loyaal 

moeten ze zijn aan deze organisaties en aan hun regels? Verbondenheid aan dergelijke 

organisaties, zeker als die langer duurt, levert verschillende soorten kosten en baten op en 

daardoor zijn berekeningen gericht op korte termijnwinst lastig te maken.  

 

Wanneer mensen moeten overwegen of ze loyaal zullen zijn aan een organisatie (of groep) 

moeten ze afwegen of de autoriteiten die de middelen toewijzen, optreden op een manier die 
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hen, als de leden van de groep, op de lange termijn voordeel oplevert.469 De literatuur rond 

distributieve rechtvaardigheid laat zien dat mensen zich dan doorgaans niet op de absolute 

opbrengst richten, maar op hun niveau van opbrengst in vergelijking tot dat van anderen. Door 

zo te handelen ontwikkelen ze een zekere maat van relatieve eerlijkheid (billijkheid) die zicht 

geeft op het niveau van opbrengst dat hen toekomt.  

 

 

5.7.3 Billijkheidstheorie 

 

De billijkheidstheorie houdt samengevat in dat een persoon een uitkomstverdeling als eerlijk 

beoordeelt wanneer zijn uitkomsten en de hoeveelheid bijdragen die hij moet leveren om deze 

uitkomsten te verkrijgen in een evenwichtige verhouding staat tot uitkomsten en bijdragen van 

anderen.470 De vraag is echter of mensen over de informatie beschikken die de billijkheids-

theorie veronderstelt.471  

 

Uit onderzoek blijkt dat in gevallen waarin mensen over onvoldoende informatie beschikken 

over de uitkomsten (en inspanningen) van anderen zij gebruik maken van procedure-

informatie. Dit verklaart waarom het eerlijk-proces-effect zo belangrijk is wanneer een gebrek 

aan informatie bestaat.472 In gevallen waarin informatie over de uitkomsten van anderen 

beschikbaar is, blijkt de procedurele oriëntatie minder bepalend voor het rechtvaardigheids-

oordeel. Mensen bepalen hun rechtvaardigheidsoordeel dan meer op de uitkomsten.473 

 

 

5.7.4 Model van procedurele rechtvaardigheid 

 

In de relatie met overheidsorganisaties ontbreekt het burgers vaak aan de benodigde informa-

tie om de billijkheid van de uitkomsten te beoordelen. Een manier om tot een rechtvaardig-

heidsoordeel te komen is dan te kijken naar de procedures die de opbrengsten en kosten 

verdelen onder de leden.474 Wanneer mensen zich rechtvaardig behandeld weten en het beeld 

hebben dat gevolgde procedures rechtvaardig zijn spreekt men van procedurele rechtvaardig-

heid.475 Wanneer de procedures billijk zijn is het aannemelijk dat de te verwachten lange 

termijnopbrengsten gunstig zijn. Het ontbreken van korte termijnwinst doet daaraan niet af.  
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Onderzoek bevestigt dat procedurele rechtvaardigheid in ervaringen (sterke) invloed heeft op 

beeldvorming rond de legitimiteit van die autoriteiten en organisaties.476 We zullen hierna het 

model van procedurele rechtvaardigheid verder uitdiepen.477  

 

Uiteraard is ook de objectieve inhoudelijkheid van besluiten van belang voor de rechtvaardig-

heidsbeleving, maar deze studie wil laten zien dat aspecten van rechtvaardigheidsbeleving ook 

een belangrijke rol spelen in de legitimiteitsverwerving door de Belastingdienst. We zullen nu 

zien in welke mate rechtvaardigheidsbeleving invloed uitoefent op het (fiscale) gedrag van 

mensen. 

 

 

5.8 De invloed van rechtvaardigheidsbeleving op gedrag  
 

Waargenomen rechtvaardigheid leidt tot vertrouwen in de overheid en tot vertrouwen in het 

systeem dat door de overheid wordt bewaakt. Op zijn beurt leidt dat tot bereidheid tot regel-

naleving, bijvoorbeeld tot nakoming van fiscale verplichtingen.478  

 

Uit onderzoek blijkt verder dat waargenomen rechtvaardigheid vaak de mate voorspelt waarin 

mensen de fiscale wet- en regelgeving naleven. Mensen zijn meer geneigd tot fraude wanneer 

ze het systeem als onrechtvaardig en niet-legitiem waarnemen.479 Zo liet onderzoek onder 

belastingontduikers zien dat het vertrouwen in de Belastingdienst geringer is binnen deze 

groep dan onder de algehele populatie.480 Webley en anderen stelden vast dat de bereidheid 

belastinggegevens correct aan te leveren varieert binnen Europa, wat naar hun idee terug te 

voeren is op de verschillen in vertrouwen tussen overheid en burgers in de verschillende 

landen.481  

 

Ook Tyler wijst erop dat mensen zich niet uit angst voor sancties aan de wet houden, maar 

omdat ze wetsovertredingen moreel verwerpelijk vinden.482 De moraliteit van de wet en de 
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legitimiteit van gezagsdragers gelden naar zijn overtuiging als meest belangwekkende 

verklarende factoren voor de naleving van regels.483 Vooral deze laatste factor worden 

voornamelijk bepaald door opvattingen over de eerlijkheid van procedures.484  

 

Om die reden zouden procedures en interacties tussen overheidsinstanties en burgers zodanig 

moeten worden ingericht dat burgers het overheidsoptreden steeds als rechtvaardig ervaren.485 

Wanneer dit het geval is zullen mensen meer bereid zijn om normen, wetten en regels te 

accepteren en tot de overtuiging komen dat het (vrijwillig) naleven van de regels goed is.486 

Tyler bepleit dan ook uitdrukkelijke aandacht voor de relationele aspecten in de verhouding 

tussen overheid en burger.487 Niet alleen omdat mensen hun rechtvaardigheidsoordeel in 

belangrijke mate bepalen op grond van procedurele informatie, maar ook omdat mensen het 

onderhouden van sociale relaties op zichzelf beschouwd als relevant aanmerken.488  

 

 

5.8.1 The Group value model 

 

Mensen waarderen relaties ook als een zelfstandige bron van waarden als zelfkennis, zelf-

identificatie en sociale erkenning en de status binnen de groep. Geaccepteerd en gewaardeerd 

worden door de groep voelt als een beloning, afgewezen worden doet pijn. De identificatie 

met de groep zorgt ervoor dat mensen bereid zijn hun korte termijn eigenbelang aan de kant 

schuiven voor het belang van de groep.  

 

De behoefte om bij de groep te horen moet echter afgewogen worden tegen de angst om door 

anderen te worden gebruikt.489 Ook hier speelt het conflict tussen verschillende motieven. 

Individuen moeten er alert op zijn dat hun opofferingen worden terugbetaald door de groep en 

wanneer dat niet het geval is moet ze hun loyaliteit aan de groep heroverwegen. Mensen 

bepalen hun oordeel daarover door zich te richten op de beslisprocedures binnen de groep. Als 

er een mechanisme is dat garandeert dat uitkomsten eerlijk worden verdeeld dan zal het lange 

termijn lidmaatschap van de groep beloond worden. Zelfs als dit mechanisme op de korte 

termijn leidt tot een voor het individu ongunstig besluit. We zullen nu dieper ingaan op de 

vraag waarom procedures zo belangrijk zijn voor mensen. 
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5.8.2 Het belang van procedures 

 

Procedures zijn belangrijk voor mensen omdat ze sociale processen reguleren.490 Ze bepalen 

de sociale status en geven mensen al dan niet erkenning als persoon, Maar ze bepalen ook wie 

toegang heeft tot activiteiten en middelen, mogelijkheden voor deelname en de persoonlijke 

kwetsbaarheid voor uitbuiting of schade. Ze bepalen dus de gevoelde waarde en de veiligheid 

van de individuele leden binnen de groep en dat verklaart waarom procedurele evaluaties van 

belang zijn voormensen en een sleutelrol vervullen in de beoordeling van autoriteiten en 

organisaties.  

 

Wanneer mensen communiceren met (vertegenwoordigers) van de overheid gaat dat over veel 

meer dan de beslissing in de voorliggende situatie. Hun sociale status en hun gevoel van 

veiligheid liggen ook in de weegschaal. Het contact met de overheid kan een ervaring zijn die 

hun status en veiligheid bevestigt, maar het is ook mogelijk dat deze juist worden aangetast. 

De evaluatie van autoriteiten en organisaties vindt plaats op grond van deze incidentele 

persoonlijke ervaringen in het directe contact met de overheid, waarbij ze zich vooral richten 

op procedure-informatie.491 

 

Afwegingen van loyaliteit en gehoorzaamheid aan regelgeving en autoriteiten worden dus 

vooral gemaakt op grond van de wijze waarop de overheid tot haar besluiten komt en hoe ze 

burger behandelt. Doorgaans levert de bereidheid van de overheid om mensen inbreng toe te 

staan erkenning van hun sociale status op.492 Wanneer mensen daarvoor niet de ruimte krijgen 

en wanneer hun inbreng en belangen worden genegeerd levert dat een negatief beeld over hun 

sociale status en vermindert het gevoel dat loyaliteit aan de groep goed voor hen is.  

 

Daarmee is echter niet gezegd dat aspecten van procedurele rechtvaardigheid in alle situaties 

een allesbepalende rol spelen.493 De mate van invloed op de rechtvaardigheidsbeleving is van 

een aantal omstandigheden afhankelijk.494 Bovendien kunnen distributieve en procedurele 

rechtvaardigheid wel worden onderscheiden, maar niet volledig los van elkaar worden 

gezien.495 Een bepaalde mate van “strengheid” op de inhoud straalt uit dat het optreden gericht 
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is op het realiseren van een juiste toepassing van de geldende normen en dat draagt bij aan 

distributieve rechtvaardigheid.  

 

Procedurele rechtvaardigheid speelt vooral een rol wanneer mensen ondeskundig zijn op het 

gebied waarbinnen de overheid een rol speelt.496 Ook is procedurele rechtvaardigheid van 

groot belang wanneer belastingplichtigen de wet, op grond waarvan een besluit wordt 

genomen, niet automatisch als logisch en zinvol beschouwen of wanneer een wet minder 

aansluit bij de waarden van betrokkenen.497 Tot slot is procedurele rechtvaardigheid van 

essentieel belang in de rechtvaardigheidsbeleving van mensen wanneer een voor hen 

ongunstig besluit wordt genomen.498 Het aanbrengen van een correctie op de aangifte is een 

voorbeeld van een ongunstig besluit voor betrokkene en juist in die gevallen oefenen aspecten 

van procedurele rechtvaardigheid invloed uit op de rechtvaardigheidsbeleving. 

 

 

Kanttekening 

Hiervoor werd opgemerkt dat procedurele rechtvaardigheid vooral van belang is wanneer 

mensen ondeskundig zijn op het terrein waarin een overheidsbeslissing wordt genomen.499 Bij 

particuliere belastingplichtigen is een informatiegebrek vaak aan de orde, ze missen de kennis 

en waarschijnlijk veelal de interesse om zich daadwerkelijk in de fiscale besluitvorming ten 

aanzien van zichzelf en anderen te verdiepen.500 Mochten ze daartoe al de ambitie hebben dan 

staat vervolgens naar mijn mening de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst eraan in 

de weg.  

 

Deskundigheid over het betreffende onderwerp maakt het mogelijk voor mensen om zich een 

inhoudelijk oordeel te vormen over de zaak. Distributieve rechtvaardigheid legt in die gevallen 

meer gewicht in de schaal dan wanneer mensen ondeskundig zijn.501 Ook procedurele 

rechtvaardigheid speelt bij een grotere mate van deskundigheid een rol in de 

rechtvaardigheidsbeleving, maar minder zwaarwegend dan wanneer er sprake is van 

ondeskundigheid.502 In de contacten van de Belastingdienst met fiscale “repeatplayers”, zoals 
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fiscale adviseurs, is procedurele rechtvaardigheid dus wel van belang, maar minder dan in de 

directe contacten met ondeskundige burgers. 503 

 

Ondernemers en vermogende particulieren, die in de regel een inhoudelijk deskundige fiscaal 

adviseur hebben, beschikken wel over een zekere mate van (indirecte) fiscale deskundig-

heid.504 De veronderstelling dat belastingplichtigen over onvoldoende inhoudelijke informatie 

en interesse beschikken en om die reden hun beleving van rechtvaardigheid voornamelijk 

baseren op de procedurele kwaliteit van het handelen is ten aanzien van ondernemers dus niet 

zonder meer geldend.  

 

Het is de vraag in hoeverre ze, via hun adviseur inhoudelijk geïnformeerd zijn, maar boven-

dien in hoeverre de Belastingdienst direct contact heeft met ondernemers. Vaak lopen 

contacten immers via de fiscaal adviseur en zonder contact tussen Belastingdienst en 

ondernemer speelt procedure informatie geen bepalende rol in de beeldvorming. De fiscale 

rechtvaardigheidsbeleving lijkt voor deze groep meer afhankelijk van de manier waarop de 

fiscaal adviseur een beeld neerzet over de Belastingdienst en de fiscale rechtshandhaving, dan 

dat ze op basis van de mate van procedurele aspecten in de directe contacten met de 

Belastingdienst zich een beeld vormen.  

 

Tyler echter benadrukt dat ook inhoudelijk deskundigen gevoelig zijn voor het verloop van 

procedures en interacties. Indirect, via de adviseur, kunnen aspecten van procedurele recht-

vaardigheid effect hebben op de rechtvaardigheidsbeleving van ondernemers.505 Dat leidt tot 

de vaststelling dat procedure informatie invloed uitoefent op de rechtvaardigheidsbeleving van 

mensen, ook wanneer er een deskundige fiscaal adviseur in het spel is. De mate waarin dat het 

geval is, is echter onduidelijk en vereist nader onderzoek. Hierin kunnen de verhoudingen 

binnen de driehoeksrelatie ondernemer, fiscaal adviseur en Belastingdienst en de frequentie 

van het directe contact met ondernemers worden betrokken.506 Onderzoek kan zich richten op 

de volgende vragen; op basis van welke factoren vormen fiscaal adviseurs en ondernemers 

zich binnen deze driehoeksverhouding een oordeel over de Belastingdienst en de fiscale 

rechtshandhaving, welke rol speelt procedure informatie daarin en welk beeld van de 

Belastingdienst en de fiscale rechtshandhaving presenteert de fiscaal adviseur bij zijn cliënt.507  
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5.8.3 Percepties van rechtvaardigheid 

 

In het voorgaande kwamen distributieve en procedurele rechtvaardigheid aan de orde. Deze 

twee vormen van gepercipieerde rechtvaardigheid worden beschreven in de zeer uitgebreide 

onderzoeksliteratuur over rechtvaardigheidsbeleving.508 Het onderscheid in deze twee vormen 

van rechtvaardigheid is binnen het onderzoeksveld algemeen geaccepteerd. Over een verdere 

indeling van ervaren rechtvaardigheid in onderscheiden percepties is de wetenschap echter 

verdeeld. Sommige auteurs menen dat naast distributieve en procedurele rechtvaardigheid nog 

de perceptie van interactionele of interpersoonlijke rechtvaardigheid kan worden onderschei-

den en binnen deze laatste rechtvaardigheidsperceptie onderscheidt men dan ook nog wel de 

informatieve rechtvaardigheid als aparte perceptie.509  

 

In de onderzoeksliteratuur over handhaving wordt echter doorgaans gekozen voor een 

onderscheid in twee of drie percepties.510 Daarbij gelden distributieve en procedurele 

rechtvaardigheid steeds als aparte percepties van rechtvaardigheid en wordt interactionele 

rechtvaardigheid al dan niet onderscheiden binnen procedurele rechtvaardigheid.511 Hoewel 

men ook in de literatuur over handhaving het belang van goede informatievoorziening herkent 

wordt informatieve rechtvaardigheid niet als aparte perceptie behandeld.512 Wel beschrijft de 

handhavingsliteratuur, naast de bovengenoemde rechtvaardigheidspercepties, retributieve 

rechtvaardigheid als aparte perceptie.513  

 

In de huidige studie zal ik, overeenkomstig hetgeen gebruikelijk is in de handhavings-

literatuur, uitgaan van de vier percepties: distributieve, procedurele, interactionele en 

retributieve rechtvaardigheid. Deze worden nu kort omschreven:  

 

- Distributieve rechtvaardigheid is de perceptie dat het resultaat van de verdeling van 

baten of lasten over de burgers rechtvaardig is. Men vindt dat de overheid (wetgever en 

Belastingdienst) handelt als een goede bewaarder en wijs besteder van de belastinggelden en 

de collectieve lasten op billijke wijze verdeeld over alle burgers.514 
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- Procedurele rechtvaardigheid is de perceptie dat mensen zich rechtvaardig behandeld 

weten en dat gevolgde procedures rechtvaardig zijn.515 Wanneer mensen worden gehoord en 

inbreng kunnen hebben in de besluitvorming zullen ze een besluit eerder als rechtvaardig 

ervaren dan wanneer dat niet het geval is.  

 

- Interactionele rechtvaardigheid is de perceptie dat mensen zich rechtvaardig 

behandelt voelen omdat ze fatsoenlijk zijn bejegend. Deze perceptie wordt binnen de perceptie 

van procedurele rechtvaardigheid onderscheiden. Men vindt dat men rechtvaardig behandeld 

is en dat de ambtenaar beleefd, inlevend en respectvol was.516 

 

- Retributieve rechtvaardigheid is de perceptie van mensen dat de overheid 

rechtvaardig handelt wanneer ze een in hun beleving passende straf uitdeelt wanneer de regels 

zijn overtreden.517 Retributieve rechtvaardigheid wordt in deze studie verder buiten 

beschouwing gelaten. De reden hiervoor is dat de studie zich met name richt op de kwaliteit 

van de interactie tussen overheid en burger en dus op met name op de aspecten van 

distributieve procedurele rechtvaardigheid.  

 

Wanneer mensen rechtvaardigheid ervaren op deze vier vormen is sprake van waargenomen 

rechtvaardigheid, waardoor de ervaren legitimiteit van de overheid toeneemt. Zoals opgemerkt 

zijn mensen meer geneigd om te “investeren” in overheidsorganisaties als de Belastingdienst, 

die ze als legitiem aanmerken dan in instanties waarbij dat niet het geval is. Als een burger 

rechtvaardig behandeld wordt door een overheidsorgaan is dat een indicatie dat het te 

vertrouwen is en als een autoriteit als betrouwbaar bekend staat wordt zijn handelen eerder als 

rechtvaardig beoordeeld.518  

 

Versterking van de legitimiteit van de overheid bevordert de bereidheid van burgers tot 

nakoming van hun fiscale verplichtingen.519 Dat geldt zowel voor het tijdig, juist en volledig 

doen van aangifte, als voor de tijdige en volledige betaling van de verschuldigde belasting.520 

 

 

Objecten en subjecten van legitimiteit521 
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De begrippen rechtvaardigheid en legitimiteit zijn nauw met elkaar verbonden.522 Toch is het 

belangrijk om onderscheid te maken tussen de legitimiteit van het handelen van de Belasting-

dienst (object of voorwerp van legitimiteit) en de legitimiteit van de Belastingdienst als 

instituut (subject of onderwerp van legitimiteit).523 Legitimiteit kan immers objecten of 

subjecten betreffen en het is voor een goed begrip vereist dat deze worden onderscheiden.524 

 

Voorwerp van legitimiteit kan het handelen in een concreet geval door de Belastingdienst zijn, 

wanneer mensen zich rechtvaardig behandeld voelen is er sprake van legitimiteit van dat 

handelen. Dat wil niet zeggen dat ze op grond van dit eenmalige (legitieme) handelen ook het 

instituut Belastingdienst als legitiem ervaren. Daarvoor is meer nodig, namelijk dat bij de 

burger een beeld ontstaat dat de Belastingdienst in staat is en de intentie heeft om de 

belastingdruk op een rechtvaardige manier te verdelen over de burgers en daarover transparant 

en aanspreekbaar is.525  

 

Dit beeld wordt opgebouwd, zoals eerder opgemerkt, uit verschillende informatiebronnen. De 

belangrijkste bronnen in de beeldvorming over de Belastingdienst publicaties in de media, 

verhalen van familie, vrienden en bekenden en directe contacten met de Belastingdienst.526 

Aspecten van procedurele rechtvaardigheid spelen alleen in de directe contacten met de 

Belastingdienst een rol, maar deze voor veel burgers zeldzame momenten van contact met de 

overheid, zijn wel heel belangrijk in de beeldvorming over de overheid als in het algemeen en 

de Belastingdienst in het bijzonder.527  

 

 

5.8.4 Interactionele rechtvaardigheid 

 

Interactionele rechtvaardigheid wordt, zoals gezegd, onderscheiden binnen de perceptie van 

procedurele rechtvaardigheid. Volgens Tyler is de belangrijkste factor van vertrouwen in de 

overheid de mate van interactionele rechtvaardigheid.528 Hij doelt daarmee op het tonen van 

respect voor burgers door gezaghebbende instanties als onderdeel van procedurele recht-

vaardigheid. Burgers verwachten van de overheid dat deze onpartijdig is, respectabele 

intenties heeft en aanspreekbaar is op haar handelen. Wanneer aan die drie voorwaarden is 
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voldaan wordt haar optreden als legitiem ervaren en wordt de machtsuitoefening in de regel 

aanvaard.529 Dat wil uiteraard niet zeggen dat belastingplichtigen blij zijn met bijvoorbeeld 

een voor hen negatief besluit van de Belastingdienst, maar de kans dat ze weerstand opbouwen 

tegen de organisatie of de belastingheffing in het algemeen is veel kleiner dan wanneer ze zich 

naast het negatieve besluit ook nog eens onrechtvaardig behandeld voelen. 

 

In de literatuur zijn deze drie genoemde voorwaarden, in relatie tot handhaving, verder 

verfijnd. De aspecten die men thans voor interactionele rechtvaardigheid onderscheidt zijn 

naast inspraak gunnen en uitleg geven, het tonen van respect, beleefdheid, vriendelijkheid en 

inlevingsvermogen.530  

 

Met betrekking tot de verhouding tussen procedurele en interactionele rechtvaardigheid 

moeten twee opmerkingen worden gemaakt. Ten eerste dat in het vervolg van deze studie een 

strikt onderscheid wordt aangebracht tussen procedurele en interactionele rechtvaardigheid, 

terwijl er in de theorievorming in feite sprake is van overlap tussen de twee percepties van 

rechtvaardigheid.531 Procedurele rechtvaardigheid betreft immers de waargenomen 

rechtvaardigheid waarmee de overheidsinstantie bepaalde procedures toepast op de burger en 

de wijze waarop de overheidsinstantie heeft gehandeld tijdens het toepassen van deze 

procedures.532  

 

In de waarneming van mensen van procedurele rechtvaardigheid gaat het niet alleen om de 

vormgeving van de formele procedures, maar is vooral ook van belang hoe de behandelend 

ambtenaar deze procedures toepast in interactie met de burger. Daarbij kunnen soms ook 

minder voor de hand liggende zaken een rol spelen.533 Dit interactionele element van 

procedurele rechtvaardigheid overlapt het interactionele rechtvaardigheidsbegrip.534 Toch 

wordt in deze studie een strikt, en enigszins arbitrair, onderscheid gehanteerd tussen de beide 

percepties. De reden hiervoor is dat dit in de theorievorming gebruikelijk is, bovendien 

ondersteunt het de analyse van rechtvaardigheidsbeleving.  

 

Ten tweede merkt Van den Bos op ten aanzien van procedurele en interactionele recht-

vaardigheid dat deze begrippen elkaar niet alleen gedeeltelijk overlappen, maar ook dat de 
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gekozen terminologie niet helemaal juist is.535 Distributieve en procedurele rechtvaardigheid 

betreffen immers niet alleen oordelen over rechtvaardigheid, maar ook over eerlijkheid.536 

Interactionele rechtvaardigheid omvat daarnaast ook nog oordelen over respect en vriendelijk-

heid.537 Omdat al deze (soorten) oordelen echter invloed uitoefenen op de vorming van 

legitimiteitsoordelen door burgers worden alle aspecten in het vervolg van deze studie in de 

beschouwingen betrokken.  

 

Naast deze aspecten van procedurele en interactionele rechtvaardigheid speelt ook identificatie 

een rol in de rechtvaardigheidsbeleving van mensen. Al zijn de meningen verdeeld over op de 

manier waarop identificatie rechtvaardigheidsbeleving beïnvloedt.  

 

 

5.8.5 Identificatie 

 

De mate van identificatie met de samenleving waarin men woont en werkt is van betekenis 

voor de rechtvaardigheidsbeleving.538 Mensen voelen behoefte om ergens bij te horen en die 

behoefte beïnvloedt hun gedrag.539  

 

Wanneer mensen zich sterk identificeren met het land waar ze wonen en belasting betalen, zijn 

vooral de procedures om tot besluitvorming te komen van belang.540 Wanneer de identificatie 

zwakker is bepaalt de inhoud van het besluit sterker de mate van ervaren rechtvaardigheid.541 

In dat geval prevaleren de individuele (eigen) belangen.542 In geval de identificatie echter hoog 

is bepaalt vooral de waargenomen rechtvaardigheid van het belastingsysteem, distributief en 

procedureel, het belastinggedrag.543  
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Tyler en Lind merken daarover op dat identificatie ook het gevolg kan zijn van waargenomen 

rechtvaardigheid.544 Het is waarschijnlijk dat mensen zich identificeren met een systeem dat 

als rechtvaardig wordt waargenomen, terwijl dat met een niet als rechtvaardig ervaren systeem 

minder zal zijn. Het vertrouwen in de handhavende instantie, en daarmee de identificatie, kan 

verder worden vergroot door vertrouwen van de handhaver in de doelgroep.545 Een mogelijke 

verklaring hiervoor is gelegen in de regel van wederkerigheid, die in de verband inhoudt dat 

het geven van vertrouwen van de ene partij, vertrouwen van de andere partij oproept.546 

Wederkerigheid, en het daarmee gepaard gaande gevoel van verplichting, is een wijdverbreid 

element van de menselijke cultuur die ons verplicht om, in psychologische zin, te proberen te 

vergoeden wat een ander ons gegeven heeft.547  

 

 

5.9 Samenvatting 
 

Binnen het sociaalwetenschappelijke perspectief spreekt men van legitimiteit wanneer burgers 

de machtspositie van de overheid erkennen en haar machtsuitoefening aanvaarden.548 Het stelt, 

anders dan in de objectieve juridische benadering, de beleving van de burger centraal. De 

beide concepten komen wel overeen in de opvatting dat legitimiteit de bereidheid van burgers 

om (wettelijke) verplichtingen na te komen bevordert.  

 

Legitimiteit gaat over machtsuitoefening door de overheid en de bereidwillige aanvaarding 

daarvan door burgers. Macht is het vermogen om invloed uit te oefenen op het denken en 

handelen van anderen en is voor de overheid onontbeerlijk. Voor het adequaat functioneren 

van de overheid is macht alleen echter onvoldoende. Een efficiënte en effectieve uitvoering 

van overheidstaken vereist namelijk dat burgers de overheid en haar machtsuitoefening 

aanvaarden en bereid zijn te gehoorzamen. Wanneer burgers de machtsuitoefening door de 

overheid bereidwillig aanvaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen bereid zijn te na 

te komen wordt de instrumentele functie van legitimiteit bediend. 

 

Gezag kan door de overheid op verschillende manieren worden verworven, maar in onze 

samenleving past vooral een vorm van legaal-rationeel gezag. Dit is een door rechtsregels 

bepaalde organisatievorm die zowel de gezaghebber als de gezagsontvanger bindt aan 

objectieve regels en procedures. Tegenwoordig gaat het bij gezagshebbers om grootschalige 

bureaucratische organisaties, die ondanks hun hoge niveau van informatisering niet kunnen 

functioneren zonder directe persoonlijke contacten. 
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De sociale wetenschappen brengen via empirisch onderzoek gedachten, emoties en motieven 

in beeld die het fiscale gedrag van mensen beïnvloeden. Daardoor wordt inzichtelijk welke 

beelden mensen van de Belastingdienst en de fiscale rechtshandhaving hebben, in hoeverre ze 

bereid zijn aan hun fiscale verplichtingen te voldoen, welke factoren daarin een rol spelen en 

in welke mate en op welke wijze de Belastingdienst via handhavingsinspanningen die bereid-

heid kan beïnvloeden. Via empirisch onderzoek kan een brug worden geslagen tussen de 

normatieve juridische modellen en de werkelijke beleving van mensen. 

 

Het fiscale gedrag van mensen wordt in belangrijke mate bepaald door percepties. Een 

belangrijke perceptie in relatie tot naleving van (belasting)regels is het gevoel al dan niet 

rechtvaardig behandeld te zijn. Binnen de rechtvaardigheidsbeleving onderscheidt men (met 

betrekking tot handhaving) vier vormen van rechtvaardigheid die bepalen of mensen zich al 

dan niet eerlijk behandeld voelen. Dit zijn distributieve, procedurele, interactionele en 

retributieve rechtvaardigheid. In het vervolg van de studie zal de nadruk liggen op distribu-

tieve, procedurele en interactionele rechtvaardigheid omdat vooral deze percepties van belang 

zijn binnen de fiscaliteit.  

 

Mensen beschikken vaak over te weinig informatie om tot een goed gefundeerd oordeel te 

komen over de vraag of ze distributief rechtvaardig zijn behandeld. Om die reden bepalen ze 

hun oordeel op basis van de informatie waarover ze wel beschikken en dat is vaak informatie 

die betrekking heeft op de procedures en de wijze waarop ze zijn behandeld. Wanneer burgers 

menen dat de procedures rechtvaardig verlopen, neemt de kans toe dat zij ook de uitkomst 

inhoudelijk als rechtvaardig beoordelen. Het gevoel dat men rechtvaardig is behandeld leidt 

tot aanvaarding van het overheidsoptreden en draagt bij aan de legitimiteit van de overheid. 
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6. Naleving 
 

 

 

6.1 Inleiding 
 

De zelfstandige waarde van juridische legitimiteit is dat zij burgers beschermt tegen “blote” 

machtsuitoefening door de overheid omdat zij vrijwillige aanvaarding van de machts-

uitoefening fundeert. In de juridische benadering heeft “vrijwillige aanvaarding” vooral een 

normatieve betekenis. Van burgers wordt verwacht dat zij hun fiscale verplichtingen nakomen 

en wanneer ze dat niet doen levert dit een grond op voor de gelegitimeerde toepassing van 

macht in de vorm van controle, correctie en sanctie. Machtsuitoefening kan ook worden 

toegepast om regelovertreding vast te stellen. 

 

Daarnaast kent juridische legitimiteit een instrumentele functie. Deze functie van legitimiteit 

richt zich op de bevordering van de feitelijke bereidheid van burgers om de regels en de 

instructies van de overheid na te leven. Waar het juridische legitimiteitsconcept vooral aansluit 

bij de zelfstandige functie van legitimiteit, ligt het zwaartepunt van de sociaalwetenschap-

pelijke benadering naar mijn idee bij de instrumentele functie. 

 

De kwalificatie “zelfstandige” en “instrumentele" functie van legitimiteit zijn ingegeven 

vanuit de juridische benadering en worden binnen deze studie gehanteerd. Daarmee is niet 

gezegd dat de instrumentele functie minder belangrijk is. Want hoewel de instrumentele 

functie in de juridische benadering niet het wezen van legitimiteit betreft, is ze wel van 

wezenlijk belang voor een goed verloop van de belastingheffing.  

 

De overheid is immers slechts in staat de fiscale regels adequaat te handhaven wanneer het 

merendeel van de burgers bereid is zijn fiscale verplichtingen bereidwillig na te komen. 

Zonder die bereidwilligheid slibt het fiscale proces dicht en kan de overheid de (juridisch) 

juiste toepassing van het materiële recht niet meer verzekeren.549 Tegelijkertijd mag naleving 

slechts worden verwacht wanneer de overheid in staat is om de belastingregels adequaat te 

handhaven.550 Van burgers mag niet worden verwacht dat ze de regels naleven wanneer de 

staat anderen structureel toelaat om ongestraft de regels te overtreden.  

 

Juridische legitimiteit, adequate rechtshandhaving en bereidwillige naleving door burgers zijn 

dus nadrukkelijk met elkaar verbonden in een cyclisch proces. Wanneer de Belastingdienst de 

fiscale regels en beginselen onvoldoende handhaaft verliest hij legitimiteit en zwakt niet alleen 
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de (juridisch) gerechtvaardigde verwachting op naleving af, maar ook de feitelijke bereidheid 

daartoe.551  

 

In afwijking van de rechtswetenschappelijke benadering die (vooral) vertrouwt op de 

(preventieve) werking van dwangmiddelen, leren meer recente sociaalwetenschappelijke 

inzichten dat de bereidheid tot nakoming als uitgangspunt voor handhavingsstrategieën kan 

worden genomen.552 Op basis van empirisch onderzoek stellen ze vast dat de juridische 

methode om ontduikende burgers achteraf op te sporen, te corrigeren en eventueel te 

bestraffen niet altijd effectief is. Deze aanpak kost de samenleving veel capaciteit, geld en 

energie en brengt slechts in beperkte mate de gewenste duurzame gedragsverandering teweeg. 

Beter is het, naar hun idee, om een model van rechtshandhaving te creëren waarin gehandeld 

wordt op basis van vertrouwen en de overheid een situatie nastreeft waarin de bereidheid van 

burgers om de regels na te leven wordt vergroot.553  

 

Dit hoofdstuk start met een beschrijving van het begrip fiscale compliance, een sleutelbegrip 

binnen de sociaalwetenschappelijke benadering van fiscale rechtshandhaving. Daarna komt 

het begrip “belastingmoraal” aan de orde. We zullen zien wat dit begrip precies inhoudt en 

ook zal worden ingegaan op de vraag hoe de belastingmoraal door toedoen van de overheid 

kan worden onderhouden en bevorderd. Daartoe staan verschillende wegen open, die we 

achtereenvolgens zullen behandelen. Vervolgens wordt het verband gelegd tussen legitimiteit 

en naleving. Het hoofdstuk sluit af met een illustratie van de wijze waarop het niveau van 

compliance binnen de samenleving systematisch kan worden gemeten. In dit hoofdstuk 

worden de begrippen nakoming, naleving, bereidheid tot naleving of nakoming en compliance 

afwisselend gebruikt.554 

 

 

6.2 Compliance  
 

De bereidheid van burgers om hun fiscale verplichtingen zelfstandig na te komen is van 

belang voor de fiscale rechtshandhaving omdat medewerking van burgers sterk bijdraagt aan 

de efficiency en de effectiviteit van de fiscale rechtshandhaving. In feite is de belastingheffing, 

in zijn huidige vorm, zonder medewerking van de burgers niet uitvoerbaar. Wanneer iedere 

uitvoering van een fiscale verplichting een prikkel of zelfs machtsingrijpen van de overheid 
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zou vereisen, dan zou de Belastingdienst tegen onoverkomelijke capaciteitsproblemen 

aanlopen.  

 

De fiscale regelgeving grijpt in zoveel facetten van het maatschappelijk leven in dat recht-

matige belastingheffing slechts realiseerbaar is wanneer het overgrote deel van de belasting-

plichtigen (duurzaam) op eigen initiatief en op de juiste wijze aan zijn verplichtingen voldoet. 

Bereidheid van burgers om het fiscaal gewenste gedrag te vertonen is dus onontbeerlijk. 

 

In het spraakgebruik heeft compliance de betekenis van inschikkelijkheid, meegaandheid, 

toegeeflijkheid, gehoorzaamheid, naleving.555 Compliance betreft dus zowel de houding van 

mensen als hun gedrag en heeft betrekking op zowel vrijwillige als afgedwongen (bereidheid) 

tot nakoming. De betekenis van compliance binnen de algemene sociaalwetenschappelijke 

onderzoeksliteratuur wijkt daar enigszins vanaf omdat daar de nadruk ligt op gedrag.556 Het 

begrip ‘compliance’ betekent hier feitelijk norm conform handelen, dus voldoen aan de fiscale 

verplichtingen door de burger. Maar omdat in de onderzoeksliteratuur rond belastinggedrag 

onderscheid wordt gemaakt tussen “voluntary compliance” en “enforced compliance”, 

afgedwongen door een ander, raakt het begrip in die context ook de onderliggende houding.557 

“Voluntary compliance” geeft immers aan dat iemand vanuit zichzelf bereid is tot nakoming. 

De betekenis van het begrip compliance is dus niet eenduidig.  

 

Door de Nederlandse Belastingdienst wordt compliance opgevat als de bereidheid van burgers 

en bedrijven om te voldoen aan hun fiscale verplichtingen.558 De Belastingdienst spreekt dus 

van compliance, maar heeft het oog op “voluntary” compliance. Daarbij beperkt compliance 

zich niet tot het fiscale gedrag, maar omvat het ook de houding die aan dat gedrag ten grond-

slag ligt.559 Deze insteek sluit zoals gezegd aan bij de betekenis van compliance zoals die in 

wetenschappelijk onderzoek rond belastingcompliance naar voren komt.  

 

De Belastingdienst omschrijft compliance als volgt: “Burgers en bedrijven zijn bereid hun 

wettelijke verplichtingen aan de Belastingdienst na te komen.”560 En: “Er is sprake van 

compliance als burgers en bedrijven relevante feiten juist, tijdig en volledig opgeven en tijdig 
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en het juiste bedrag betalen”.561 Deze laatste formulering is gebaseerd op een door de OESO 

uitgewerkt model voor de monitoring van fiscale compliance.562 Er zit spanning in deze 

definitie. Wanneer immers burgers en bedrijven bereid zijn tot naleving, maar een onbedoelde 

fout maken is volgens de definitie van de Belastingdienst sprake van non-compliance. Dat lijkt 

inconsequent omdat de bereidheid tot naleving wel aanwezig is en er dus sprake is van 

compliance. 

 

In de huidige studie wordt compliance opgevat als volgt: er is sprake van compliance wanneer 

burgers bereid zijn tot nakoming van hun fiscale verplichtingen en die bereidheid gevolg krijgt 

in gedrag. Deze betekenis ligt dicht bij de omschrijving van de Belastingdienst, maar kent een 

verschil in geval van onbewuste fouten. Als de bereidheid tot nakoming in gedrag wordt 

omgezet is steeds sprake van compliance, ook wanneer een onbewuste fout wordt gemaakt.563 

Er is dus (alleen) geen sprake van compliance wanneer nakoming van fiscale verplichtingen 

wordt afgedwongen.  

 

Over de wijze waarop de Belastingdienst compliance kan bevorderen heeft in de afgelopen 

decennia theorievorming plaats gevonden.564 Deze theorievorming wordt hierna geschetst.  

 

 

Bevorderen van compliance 

Rechtvaardige belastingheffing vereist adequaat handhaven door de overheid. Die bedient zich 

daartoe van een scala aan instrumenten. Deze instrumenten kunnen worden ingezet om te 

bewerkstelligen dat burgers zich gedragen overeenkomstig de regels.565 De inzet van (machts)-

instrumenten om burgers aan te zetten tot het betalen van belastingen is een binnen de fiscale 

rechtshandhaving veel beproefde aanpak.  

 

Al in de klassieke oudheid beschikten belastinginners over machtsmiddelen om het gedrag van 

burgers te beheersen en ze zodoende te dwingen tot belastingbetaling. Bekend is de slagboom 
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van de tollenaar op doorgaande wegen, maar ze hadden ook andere instrumenten in hun 

arsenaal. (Dreiging met) geweld was in die tijd vanzelfsprekend met tolgaring verbonden, al 

dan niet gefaciliteerd door de overheid. Een fraai voorbeeld hiervan is de wettelijke regeling 

ter bevordering van de belastingbetaling op grond waarvan straffen voor mishandeling werden 

gehalveerd wanneer de mishandeling gebeurde in het kader van de tolgaring.566  

 

Van oudsher vormen maatregelen van dwang en afschrikking voor de hand liggende 

instrumenten in de fiscale rechtshandhaving. Weliswaar zijn de methoden in de loop der tijd 

wat geciviliseerd, maar tot voor kort vormden ze het meest prominente onderdeel van de 

fiscale rechtshandhaving.567 En dat het hier geen loze letter betreft leert de praktijk van de 

fiscale rechtshandhaving door de eeuwen heen. Belastinginners en tolgaarders hebben de 

mogelijkheden tot het gebruik van dwangmiddelen en het uitvoeren van straffen nooit 

geschuwd.568 Het enigszins donkere imago van de fiscale rechtshandhaving en de intuïtieve 

verbinding met sancties en dwang kan hier wellicht op worden terug gevoerd.  

 

In de afgelopen decennia is men echter meer genuanceerd gaan kijken naar gehoorzaamheid 

als fenomeen in de samenleving.569 Waar vaak werd verondersteld, zeker in de fiscaliteit, dat 

gehoorzaamheid moest worden afgedwongen is men tot het inzicht gekomen dat zelfstandige 

bereidheid van burgers tot nakoming ook een belangrijke factor kan zijn voor de vormgeving 

van de relatie tussen overheid en burger.570 Het moderne individualisme gericht op verwezen-

lijking van het eigen belang en de complexiteit van moderne gezagsstructuren in de samen-

leving doen daaraan niet af.571 Deze verschuiving in het denken over gehoorzaamheid van 

burgers heeft zijn weerslag gehad in het denken over regelhandhaving in het algemeen, maar 

ook over de handhaving van belastingwetten.572  

 

In lijn hiermee is ook een kentering gekomen in het denken over fiscale rechtshandhaving en 

wordt, onder invloed van inzichten uit verschillende sociale wetenschapsgebieden, met meer 

nuance en vanuit een meer gevarieerd perspectief naar de handhaving van belastingregels 

gekeken.573 Voor het eerst in de historie lijkt enige twijfel te bestaan over de houdbaarheid van 
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de klassieke opvatting dat zonder nadrukkelijke en expliciete dwang geen fiscale 

rechtshandhaving mogelijk is.574  

 

Een belangrijk argument voor deze twijfel vormt de constatering dat, hoewel de nakoming van 

fiscale verplichtingen offers vraagt zonder dat daar een directe materiële tegenprestatie 

tegenover staat, is de meerderheid van de bevolking bereid om op eigen initiatief te voldoen 

aan zijn verplichtingen. We zullen nu zien welke factoren een rol spelen in de bereidheid van 

burgers om de fiscale verplichtingen na te komen. 

  

 

6.3 Belastingmoraal 
 

Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw bestond er weinig belangstelling voor de vraag in 

hoeverre burgers bereid waren te voldoen aan hun fiscale verplichtingen. Belastingfraude was 

een probleem van de Zuid-Europese landen en kwam in Nederland niet in een noemens-

waardige omvang voor, zo was de veronderstelling. Bovendien gaf de gunstige economische 

ontwikkeling in die periode ook weinig reden om vragen over de fiscale naleving te stellen, er 

kwam immers meer dan genoeg belastinggeld binnen.  

 

Maar gelijktijdig met de teruggang in de economie kwamen de vragen over de belastingmoraal 

in Nederland onder de aandacht. In 1980 verscheen het eerste rapport over dit onderwerp.575 

Het rapport Belastingfraude van W.J. van Bijsterveld kwam hard aan in Nederland. Het werd 

gevolgd door rapporten van de interdepartementale stuurgroep belastingfraude en belasting-

ontduiking.576 Deze beide onderzoeken richtten zich, geheel in de geest van die tijd, op de 

vraag in welke mate burgers niet bereid waren te voldoen aan hun fiscale verplichtingen.577  

 

In die tijd had vervulde de rationele keuzetheorie een sleutelrol in het wetenschappelijke en 

het beleidsmatige denken en werden maatregelen genomen die aan dat gedachtegoed 

refereerden. Meer controle en zwaardere sancties was het devies, al vond er in de loop van de 

jaren tachtig ook al een kentering in het denken plaats en wonnen sociaalwetenschappelijke 

inzichten terrein binnen de fiscaliteit.578  
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Belastingmoraal 

De belastingmoraal – opgevat als de zelfstandige bereidheid van burgers om hun belasting-

verplichtingen na te komen – vormt het deel van de fiscale compliance dat betrekking heeft op 

intrinsieke factoren.579 Een voorbeeld van een intrinsieke norm is de overtuiging dat regels 

moeten worden nageleefd. Extrinsieke factoren, die wel (mede)bepalend zijn voor fiscale 

compliance, blijven bij de belastingmoraal derhalve buiten beschouwing.580 De kans op 

belastingcontrole en de gevolgen die deze mogelijk met zich meebrengt bijvoorbeeld, zijn wel 

medebepalend voor compliance maar niet voor de belastingmoraal. 

 

De afgelopen jaren heeft het denken over compliance en belastingmoraal een ontwikkeling 

doorgemaakt.581 Waar men aanvankelijk veronderstelde dat de belastingmoraal een gegeven 

was en de overheid slechts invloed kon uitoefenen op de fiscale compliance via extrinsieke 

motieven is gaandeweg duidelijk geworden dat toezicht- en dienstverleningactiviteiten van de 

Belastingdienst ook van invloed kunnen zijn op de intrinsieke motieven van belastingplich-

tigen.582 De onderzoeksliteratuur geeft aan dat overheidoptreden in de vorm van dienst-

verlening en toezicht effect mag worden verwacht op de belastingmoraal en het fiscale 

gedrag.583 

 

Voorwaarde daarbij is dat de Belastingdienst ongewenste gevolgen van zijn optreden voor-

komt door zijn handelen goed af te stemmen op die intrinsieke motieven en beleving van 

burgers.584 Uit onderzoek blijkt namelijk dat handhaving soms tot andere effecten kan leiden 

dan de effecten die werden beoogd.585 Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de Belasting-

dienst een correctie aanbrengt op een ingediende aangifte en daarbij onvoldoende aandacht 

heeft voor de beleving van de betrokken burger.586 Dit kan ertoe leiden dat toezichts-

activiteiten (extrinsieke motieven) de zelfstandige bereidheid tot nakoming van burgers 

(intrinsieke motieven) onder druk zetten of overschaduwen.587  
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Door het handelen zorgvuldig af te stemmen op de verwachtingen, wensen en belangen van 

belastingplichtigen lijkt het mogelijk om via toezicht en gerichte informatieverstrekking het 

fiscale gedrag van belastingplichtigen te beïnvloeden, zonder dat de geschetste negatieve 

gevolgen voor de zelfstandige bereidheid tot nakoming zich voordoen.588 Aspecten van 

procedurele en interactionele rechtvaardigheid spelen hierbij een belangrijke rol.589 Ze kunnen 

ongewenste effecten van het corrigerend optreden door de overheid op de belastingmoraal 

voorkomen, of afvlakken. 

 

Nu zal eerst dieper worden ingegaan op de betekenis van normen voor compliance en 

belastingmoraal, en daarna komen aspecten van straffen en belonen aan de orde.  

 

 

6.4 Normen 
 

Normen spelen in gedragsbeslissingen van mensen een belangrijke rol.590 Normen zijn 

welomlijnde richtlijnen voor gedrag die mensen verondersteld worden na te leven.591 Ze 

beïnvloeden het menselijk handelen systematisch en krachtig.592 Normen worden onder-

scheiden in descriptieve en prescriptieve normen.593  

 

 

6.4.1 Descriptieve en prescriptieve normen 

 

Descriptieve normen 

Descriptieve normen sturen gedrag doordat ze mensen informeren over de wijze waarop de 

meeste andere mensen handelen in een bepaalde situatie.594 Wanneer iemand de norm volgt 

weet hij dat hij het juiste pad volgt. Dat is vooral van belang in situaties waarin mensen niet 

precies weten wat het juiste gedrag is. Afwijken van de norm levert spanning en onzekerheid 

op. Een voorbeeld van een descriptieve norm is de bekendmaking van welk percentage van de 

belastingplichtigen correct voldoet aan zijn fiscale verplichtingen. 

 

Het belang van descriptieve sociale normen voor de bepaling van gedrag wordt gevonden in 

twee processen die ten grondslag liggen aan de invloed van consensusinformatie op gedrag. 
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Het eerste proces betreft het gegeven dat men zich bij voorkeur gedraagt zoals de meeste 

anderen doen, om uitsluiting te voorkomen. Het tweede proces betreft de werking van “sociaal 

bewijs”. Wanneer de meeste mensen in een situatie bepaald gedrag vertonen denken anderen 

dat dit het passende gedrag is in de betreffende situatie.595 Uit onderzoek blijkt dat mensen het 

gedrag van anderen navolgen. De mening van de meerderheid heeft een duidelijke invloed op 

de individuele overtuiging van mensen. Door informatie te verschaffen over het gedrag van 

(groepen van) anderen kunnen de overtuiging en het gedrag van mensen worden beïnvloed.596  

 

 

Prescriptieve normen 

Prescriptieve normen sturen gedrag doordat ze mensen informeren over de goed- of afkeuring 

die men bij een bepaald gedrag kan verwachten. Een voorbeeld van een prescriptieve norm is 

de informatieverstrekking dat mensen verplicht zijn voor een bepaalde datum hun aangifte 

inkomstenbelasting bij de Belastingdienst in te dienen. Prescriptieve normen geven aan hoe 

men hoort te handelen in een bepaalde situatie. Anders dan descriptieve normen die een 

beschrijving geven van een bestaande situatie, geven prescriptieve normen expliciet aan wat 

het juiste gedrag is in een bepaalde situatie. Wanneer men de norm volgt in het gedrag kan op 

goedkeuring worden gerekend maar afwijkend gedrag levert in de regel afkeuring op.597  

 

Het belang van de prescriptieve norm, zeker als die is gekoppeld aan – voor het individu - 

belangrijke anderen zoals familie, vrienden en collega’s, appelleert aan de behoefte om bij 

sociale groepen te behoren. Die behoefte, in combinatie met de behoefte aan zelfwaardering, 

leidt ertoe dat mensen uiterst gevoelig zijn voor negatieve reacties van anderen.598 Gevoelig-

heid voor negatieve reacties van belangrijke anderen wordt als een algemeen proces gezien 

waardoor juridische sancties afschrikkend werken: “Wat zullen ze wel niet van me denken?”.  

 

Daarnaast heeft de sanctie invloed op de sociale en persoonlijke normen van mensen omdat hij 

daarop inwerkt als een normatieve bevestiging van de wet.599 Normbevestiging van de formele 

norm wijst mensen er nog eens op hoe het hoort en dat kan voor mensen aanleiding zijn om 

hun beeld van hoe anderen denken over het onderwerp en hoe ze zelf denken te heroverwegen 

en (alsnog) de regels na te leven.600 Normen hebben niet alleen effect op besluiten van 
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individuele mensen, maar ook de besluitvorming binnen organisaties kan erdoor worden 

beïnvloed.601 

 

 

6.4.2 Normen en gedrag 

 

Normen bevatten een cognitieve, emotionele en conatieve component. Ze houden verband met 

kennis van mensen over bepaalde situaties die ook in emotionele zin betekenis hebben. Daar-

door kunnen normen niet als neutrale kennis van een persoon kunnen worden aangemerkt en 

omdat ze invloed uitoefenen op het gedrag van mensen is er ook sprake van een conatieve 

component. Mensen hebben immers voorkeur om overeenkomstig hun normen te handelen.  

 

Kenmerkend voor normen is dat ze een mentale voorstelling van de werkelijkheid geven die 

gekleurd is door subjectieve elementen. Normen bevatten een werkelijkheidsbeeld dat is 

gevormd op basis van persoonlijke waarnemingen in het verleden (cognitie). Bovendien 

behelzen ze een (emotionele) overtuiging over de wijze waarop met dat beeld van de 

werkelijkheid moet worden omgegaan. Mensen weten bijvoorbeeld dat de overheid regels 

uitvaardigt om orde te brengen in de samenleving en hebben al in een vroeg stadium in hun 

leven geleerd dat het goed is om die regels na te leven. Niet-naleving van regels roept 

negatieve emoties op en voelt daardoor ongemakkelijk. 

 

Ook houden ze een notie in van wat met betrekking tot het onderwerp goed of fout gedrag is 

(conatieve component). Die notie van goed en fout in de persoonlijke norm beïnvloedt de 

gedragsbeslissing in een concrete situatie omdat mensen die een bepaalde norm hanteren 

voorkeur vertonen voor daarmee samenhangend gedrag. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. 

Wanneer iemand vindt dat hij zich moet houden aan wettelijke regels (norm) dan vergroot dat 

de kans dat hij zijn belastingaangifte tijdig, juist en volledig zal indienen (gedrag) 

 

De mate waarin een norm is geactiveerd, bepaalt in welke mate deze invloed uitoefent op het 

gedrag.602 Door het activeren van normen treden ze meer op de voorgrond en wordt hun 

werking sterker.603 Normen kunnen bewust worden geactiveerd door handelen van de 

overheid. Een veel toegepaste interventie om normen te activeren is het verstrekken van 

informatie.604 Dat kan informatie zijn over de persoonlijk negatieve gevolgen van over-

tredingen of over de positieve gevolgen van naleving, maar ook over het gedrag van anderen 

of het maatschappelijk belang van een bepaalde regel.605 Het activeren van een norm 
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appelleert steeds aan de drie genoemde (mentale) componenten van normen; cognitie, emotie 

en gedragsoverweging. 

 

Men spreekt in dit verband van indirecte beïnvloeding van gedrag omdat de beïnvloeding 

verloopt via de mentale processen van mensen. Tegenover de indirecte benadering van 

gedragsbeïnvloeding staat de directe confrontatie met de positieve of negatieve gevolgen van 

gedrag via straf of beloning.606  

 

Een voorbeeld van een effectieve interventie binnen de fiscaliteit is het informeren van 

belastingplichtigen over de mate waarin anderen aan hun fiscale verplichtingen voldoen.607 

Ten aanzien van belastingheffing blijkt namelijk uit onderzoek dat mensen in de regel het 

nalevingsgedrag van anderen te laag inschatten.608 Verstrekking van informatie over het 

werkelijke fiscale gedrag van anderen kan de perceptie van burgers over de belastingmoraal in 

Nederland beïnvloeden en langs die indirecte weg de bereidheid om belastingaangiften op 

juiste wijze in te dienen vergroten.  

 

 

6.4.3 Persoonlijke en sociale normen 

 

Persoonlijke normen 

Normen komen voort uit verschillende bronnen. Mensen kunnen zichzelf gedragsnormen 

opleggen.609 Maar gedragsnormen kunnen ook voortkomen uit een groep waarvan men deel 

uitmaakt of uit formele bronnen als wet- en regelgeving.610 Zo is uit onderzoek gebleken dat 

normen meer invloed uitoefenen op gedragskeuzes met betrekking tot belastingheffing dan 

afschrikking. Intrinsieke motivatie is dus belangrijker in de bepaling van fiscaal gedrag dan 

extrinsieke factoren. 

 

Van persoonlijke normen spreekt men wanneer mensen zichzelf gedragsvoorschriften 

opleggen. Deze persoonlijke normen sturen gedrag doordat ze informeren over het goed of 

fout van het eigen gedrag. Volgen van de norm levert rust op, terwijl afwijken van de norm 

spanning, schuldgevoel en schaamte kan voortbrengen. Persoonlijke, of interne, normen 

worden gevormd doordat mensen tijdens hun leven informatie verzamelen over de wereld om 

hen heen en zich op basis van die informatie overtuigingen vormen die in hun actuele 

beslissingen steeds een rol spelen. Het zijn individuele morele standaarden omdat ze 
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voortkomen uit persoonlijke overtuigingen over wat goed en fout is.611 Een voorbeeld van een 

interne norm die invloed uitoefent op het fiscale gedrag van mensen is de overtuiging dat 

wettelijke verplichtingen moeten worden nagekomen.612  

 

Wanneer mensen zich moreel gebonden voelen te gehoorzamen aan de wet is de kans groot 

dat ze in hun gedrag de regels naleven.613 Toch biedt een dergelijke interne norm ook weer 

geen garantie dat mensen steevast de fiscale regels naleven. Onder invloed van gebeurtenissen 

of omstandigheden kunnen mensen in specifieke situaties afwijken van een interne norm. De 

spanning die dit oproept kunnen mensen via cognitieve strategieën neutraliseren.614 In de 

psychologie spreekt men in dergelijke situaties van cognitieve dissonantie.615 Dit is een 

psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij (voorgenomen) gedrag 

dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen. De spanning die opgeroepen 

wordt door onverenigbaarheid van het gedrag met de persoonlijke overtuiging proberen 

mensen te verkleinen door hun opvattingen of gedrag aan te passen of te rationaliseren.616  

 

 

Sociale normen  

Sociale normen zijn normen die groepen van mensen elkaar opleggen, ze kunnen formeel of 

informeel zijn. Een voorbeeld van een informele sociale norm is de verwachting dat iedereen 

bij een vergadering op tijd komt, rechtsregels zij voorbeelden van formele sociale normen. Om 

duidelijk te maken wat de invloed is van informele sociale normen op (fiscale) gedrags-

beslissingen van mensen onderscheid ik hier informele sociale normen van formele juridische 

normen. Als voorbeeld gebruik ik opnieuw de situatie waarin een burger voor de keuze staat 

om zijn belastingaangifte al dan niet tijdig, juist en volledig in te dienen. 

 

De prescriptieve, formele juridische norm schrijft voor dat betrokkene zijn aangifte moet 

indienen (gedraging), hij staat voor de gedragsbeslissing om dat al dan niet te doen. Hierboven 

zagen we reeds dat zijn persoonlijke normen invloed uitoefenen op de gedragsbeslissing. 

Wanneer zijn norm is dat de wet moet worden gevolgd is de kans groot dat hij de aangifte 

indient. De persoonlijke norm is echter niet de enige factor die invloed uitoefent op de 

gedragsbeslissing, ook informele sociale normen spelen daarin een rol. Wat relevante anderen 

in de omgeving van de betrokkene vinden over het indienen van een belastingaangifte bepaalt 
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mede zijn gedragsbeslissing. Dus als bijvoorbeeld de leden van de plaatselijke serviceclub 

vinden dat het bevorderen van een hoge ethische standaard daadwerkelijk moet worden 

nagestreefd en dat zij daar een voorbeeldfunctie in vervullen versterkt dit de bereidheid tot 

nakoming van de fiscale verplichtingen van de leden.617 Wanneer de opvatting is dat het van 

“slimheid” getuigt om belasting te ontduiken vermindert dit de bereidheid tot nakoming.  

 

Daarbij moet worden aangetekend dat niet zozeer bepalend is wat anderen vinden over het 

indienen van de aangifte, maar veel meer wat betrokkene denkt dat anderen vinden. Het is niet 

zozeer de sociale norm die invloed uitoefent op de gedragsbeslissing, maar de perceptie van 

die norm.618 Daarnaast speelt een rol in welke mate iemand zich wil conformeren aan de 

gepercipieerde sociale norm. De mate waarin iemand zich in zijn gedrag conformeert aan de 

sociale norm is onder meer afhankelijk van de vraag hoe belangrijk voor betrokkene de 

personen zijn die de sociale norm onderschrijven. Maar ook is van belang in hoeverre de 

sociale norm aansluit bij persoonlijke normen van iemand.  

 

Resumerend kan de invloed van sociale normen op gedragsbeslissingen als volgt worden 

geformuleerd. De mate van invloed van de sociale norm op het gedrag van de betrokkene 

hangt samen met het beeld dat deze heeft van de opvatting die relevante mensen in zijn 

omgeving hebben met betrekking tot het (beoogde) gedrag dat uit de norm voortvloeit en zijn 

behoefte om zich al dan niet te conformeren aan die opvatting. Afhankelijk van wie het zegt 

en de mate waarin iemand gehoor wil geven of belang hecht aan de mening van deze persoon 

zal hij meer of minder bereid zijn op zijn gedrag hierop af te stemmen.619  

 

 

Conflicterende normen 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin verschillende normen met elkaar strijdig zijn. Een 

klassiek voorbeeld in de fiscaliteit is de situatie waarin de eigenaren van een huizenrij 

gezamenlijk besluiten dakkapellen te laten plaatsen en een gedeelte “zwart” te betalen. In een 

dergelijke situatie is kan onduidelijkheid bestaan over de vraag welke norm moet worden 

gevolgd en welk gedrag passend is.620 Conflicterende normen bemoeilijken het nemen van 

gedragsbeslissingen. Moet meegedaan worden met de groep of worden vastgehouden aan de 

norm dat niet in strijd met de wet wordt gehandeld. Onderzoek leert dat mensen zich in die 

                                                
617

 Een voorbeeld van een serviceclub is Rotary International. De organisatie omschrijft haar doel als het samenbrengen 

van beroepsleiders en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen, het bevorderen van hoge ethische 
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618

 Zie paragraaf 6.4 voor een meer uitgebreide behandeling van de invloed van normen op gedragsbeslissingen. 
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gevallen conformeren aan de norm waar op dat moment de aandacht op is gevestigd, ook 

wanneer andere normen tegenovergesteld gedrag voorschrijven.621  

 

De omstandigheden waarin mensen verkeren bepalen derhalve, naast de kracht van hun 

persoonlijke overtuigingen, welke norm de doorslag zal geven in de bepaling van het 

uiteindelijke gedrag. Conflicterende normen vormen echter een uitzondering, in veruit de 

meeste gevallen komen normen overeen.622 Van strijd tussen de verschillende normen is dan 

geen sprake en de sturende werking die dan van geactiveerde normen uitgaat op gedrag is, 

zoals gezegd, zeer sterk.  

 

 

6.4.4 Mogelijkheden tot nakoming  

 

Fiscaal gedrag wordt echter niet uitsluitend door normen bepaald. Ook de inschatting van de 

mogelijkheden om het voorkeursgedrag volgens de normen daadwerkelijk uit te voeren 

bepaalt de gedragskeuze.623  

 

Wanneer men bijvoorbeeld de norm hanteert dat schulden moeten worden betaald, kunnen 

liquiditeitsproblemen er toe leiden dat het voorkeursgedrag desondanks achterwege blijft. De 

schuld zal dan, in afwijking van de norm, niet worden betaald.  

 

Ook ten aanzien van de inschatting van de mogelijkheden geldt in beginsel dat niet de 

werkelijke mogelijkheden het gedrag bepalen, maar de perceptie daarvan. Het gaat dus niet 

perse om de vraag of men daadwerkelijk niet kan betalen, maar om de perceptie dan men niet 

kan voldoen. Belastingschuldigen geven bijvoorbeeld soms aan dat ze de verschuldigde 

belasting niet kunnen betalen omdat ze op vakantie moeten. In hun perceptie zijn ze wel 

bereid te betalen, maar kunnen ze echt niet voldoen aan hun verplichtingen. Invorderaars van 

de Belastingdienst, die objectieve regels voor betalingsmogelijkheden hanteren, komen in 

dergelijke gevallen vaak tot een andersluidende conclusie.  

 

 

Afschrikking  

Tot slot spelen extrinsieke factoren een rol in de bepaling van fiscaal gedrag van mensen.624 

Extrinsieke factoren bestaan binnen de fiscaliteit meestal uit afschrikkingsmaatregelen. Dat 

wil echter niet zeggen dat belonende maatregelen moeten worden uitgesloten voor de fiscale 
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 Pligt, J. van der e.a., Bestraffen, belonen en beïnvloeden, een gedragswetenschappelijk perspectief op handhaving, 

Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2007, p. 47. 
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Wesley Pub. Co., 1975. 
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rechtshandhaving. Temeer niet omdat uit de sociaalwetenschappelijke literatuur blijkt dat 

belonen in veel situaties effectiever is dan straffen. Voorzichtig worden nu binnen de fiscale 

rechtshandhaving ook vormen van belonen toegepast.625 Om die reden zullen nu de theorie-

vorming rond straffen én belonen bespreken. 

 

 

6.5 Straffen en belonen 
 

In de sociale psychologie en de criminologie is veel onderzoek gedaan naar de invloed van 

bestraffing en beloning op gedrag.626 Hierdoor is een genuanceerd beeld ontstaan van de 

verschillende vormen van straffen en belonen die denkbaar zijn, de omstandigheden 

waaronder ze effect hebben en de mate waarin ze het gedrag beïnvloeden. Ook is duidelijk 

geworden dat met name straffen soms effecten op gedrag heeft die niet zijn beoogd en ook 

niet wenselijk zijn.  

 

Straffen en belonen zijn interventies in het kader van handhaving die zich rechtstreeks richten 

op het gedrag. Uitgangspunt daarbij vormen de klassieke inzichten van Skinner dat toekomstig 

gedrag kan worden beïnvloed door directe confrontatie met positieve of negatieve gevolgen 

van vertoond gedrag.627 Gedrag met positieve consequenties wordt daardoor bekrachtigd en 

zal worden herhaald, terwijl gedrag met negatieve consequenties wordt afgeremd. Handhaving 

maakt in de regel gebruik van zowel positieve als negatieve consequenties.  

 

Onderzoek leert ook dat de effectiviteit van straffen toeneemt als tegelijkertijd alternatief, 

sociaal gewenst gedrag wordt aangeboden.628 De combinatie van bestraffing van ongewenst 

gedrag met een aanwijzing van alternatief gewenst gedrag levert een sterke beïnvloeding van 

gedrag op. Zij het, dat ook in dat geval de mogelijkheden om via bestraffing het gedrag van 

mensen blijvend te beïnvloeden beperkingen kent.629 De beperkingen van straffen houden 

vooral verband met de directe gerichtheid op gedrag, wanneer niet tevens aandacht wordt 

besteed aan de onderliggende overtuigingen van dat gedrag vervallen mens snel terug in hun 

“oude” gedrag.  

 

 

6.5.1 Straffen 
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Onderzoek leert dat bestraffen op korte termijn meer invloed heeft op gedrag dan belonen.630 

De effectiviteit wordt bevorderd wanneer de tijdspanne tussen gedrag en sanctie klein is, 

variatie bestaat in het type straf en consistentie bestaat in de strafuitvoering, zowel in de tijd 

als over verschillende (groepen van) mensen. Hoe groter de consistentie, hoe sneller het 

gedrag wijzigt. De zwaarte van de straf beïnvloedt weliswaar de effectiviteit ervan, maar de 

meerwaarde van een toenemende hoogte van boetes vlakt af. Ander onderzoek lijkt aan te 

geven dat een milde straf reeds voldoende kan zijn om gedragsverandering te bewerk-

stelligen.631  

 

Rechtshandhavers neigen er vaak toe om boetes te verhogen wanneer de pakkans klein is.632 

Elffers schrijft die neiging toe aan een te naïeve toepassing van de op zich zo aantrekkelijke 

theorie van de rationele afweging (rationele keuzetheorie).633 De combinatie van een kleine 

pakkans met hoge boetes kan om twee redenen gevoelens van onrechtvaardigheid oproepen.634 

Ten eerste voelt de boete als onrechtvaardig omdat deze, gevoelsmatig, niet in verhouding 

staat tot de overtreding. Ten tweede voelt de boete als onrechtvaardig omdat de enkeling die 

wel wordt betrapt, weet dat de overgrote meerderheid ermee wegkomt. Dit kan leiden tot de 

beleving bij mensen dat de overheid inconsistent is in haar optreden. 635  

 

Wanneer mensen een bestraffing als onrechtvaardig ervaren neemt de aanvaarding ervan af.636 

Dit kan onwenselijke neveneffecten oproepen zoals vermijdingsgedrag, ontkenning van de 

situatie, emotionele reacties, escalatie, wantrouwen of weerstand waardoor de effectiviteit van 

de bestraffing afneemt.637 Verder blijkt uit onderzoek dat, ondermeer bij belastingontduiking, 

de pakkans meer effect sorteert op de bereidheid tot regelnaleving dan de zwaarte van de 

sanctie.638 Verhoging van de boete kan in veel gevallen de lage pakkans niet compenseren.  

 

Van Erp reikt een les aan die we hieruit kunnen trekken: ”Aan de naleving van regelgeving 

zijn kosten en baten verbonden. De perceptie van deze kosten en baten verschilt per branche, 
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functie, en persoon.”639 Een proportionele boete in de ogen van de wetgever, kan voor de 

ondernemer een ingecalculeerd bedrijfsrisico betekenen. Maar ontdekking van regel-

overtreding kan ook andere materiële en immateriële kosten met zich mee brengen, zoals 

administratieve lasten of imagoschade. Kennis van de gepercipieerde kosten en baten kan een 

belangrijke bijdrage leveren aan het ontwerp van effectieve handhavingsstrategieën.640  

 

 

“Naming en shaming”  

Naast instrumentele straffen in de vorm van geld (boete) of tijd (detentie) biedt de moderne 

informatietechnologie ook mogelijkheden andere, meer sociale sancties, breed in te zetten.641 

Sociale bestraffing ontleent zijn effect niet zozeer in de verticale relatie tussen overheid en 

burger, maar in de relatie tussen burgers onderling. Door anderen te informeren over het 

sociaal ongewenste gedrag van iemand, kan verlies van sociale status en veiligheid plaats-

vinden.642 Sociale bestraffing is dan ook een belangrijke determinant van gedrag.643  

 

Hoewel de individualisering van de samenleving leidde tot een reductie van de invloed van de 

sociale omgeving op het gedrag van mensen, brengt de automatisering bekende vormen van 

sociale sanctionering opnieuw in beeld. Een voorbeeld van een dergelijke vorm van 

bestraffing is “naming en shaming”, waarin handhavingsinformatie wordt gepubliceerd.644 

Binnen de fiscaliteit kan publiciteit een reden zijn om regelovertreders niet administratief-

rechtelijk, maar strafrechtelijk te vervolgen.645 Strafrechtelijke vervolging vindt namelijk, 

anders dan administratiefrechtelijke sanctionering, in de openbaarheid plaats.646  

 

Hoewel men in sommige landen erg gecharmeerd is van gebruikmaking van een dergelijke 

(veelal digitale) schandpaal is men in Nederland vooralsnog enigszins behoedzaam.647  
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6.5.2 Belonen 

 

Belonen levert soortgelijke effecten op als bestraffen. Ook belonen beïnvloedt gedrag, dat 

geldt voor zowel beloningen in geld of goederen als voor mentale beloningen in de vorm van 

waardering.648 Wel lijkt onderzoek uit te wijzen dat gedrag dat door belonen is aangeleerd 

minder snel uitdooft dan gedrag dat via straffen is bereikt. Belonen zou derhalve minder 

onderhoud vergen dan straffen. Binnen de fiscaliteit wordt vooralsnog weinig gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om mensen die sociaal gewenst gedrag vertonen te belonen. Van 

oudsher ligt het binnen de fiscale rechtshandhaving meer voor de hand om ongewenst gedrag 

te bestraffen. 

 

 

6.6 Handhavingsmodellen  
 

Wanneer we naar aanleiding van het voorgaande een tussenbalans opmaken over de band 

tussen handhaving en compliance leidt dat tot de volgende vaststellingen. Voor een goed 

verloop van de belastingheffing is vereist dat burgers bereidwillig meewerken en het 

merendeel is daartoe bereid.  

 

Het beeld dat anderen ook aan hun fiscale verplichtingen te voldoen verstevigt die bereid-

heid.649 Niet alle belastingplichtigen zijn echter bereid om zelfstandig aan hun fiscale 

verplichtingen te voldoen en dat kan de bereidheid van anderen ondergraven. Om die reden is 

het van belang dat de Belastingdienst handhavend optreedt.650  

 

 

Ontwikkelingen binnen het fiscale discours 

Voorheen bestond zekerheid over de wijze waarop fiscale handhaving moest worden aan-

gepakt. Afschrikking was de aangewezen weg om burgers tot nakoming van hun fiscale 

verplichtingen te bewegen.651 Maar in die overtuiging is aan het einde van de vorige eeuw een 

kentering gekomen.652 Sindsdien zijn ook andere wegen ontwikkeld.653  
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De vraag welk handelen of niet-handelen van de overheid leidt tot de gewenste situatie van de 

optimale bereidheid bij burgers tot nakoming van hun (fiscale) verplichtingen wordt in het 

“wetenschapsgebied” belastinggedrag aan de orde gesteld.654 Het “fiscale discours”, dat ooit 

het domein was van juristen, is tegenwoordig een ontmoetingsplaats van verschillende 

wetenschappen als de criminologie, bestuurskunde en psychologie, die ieder met een eigen 

overtuiging en een eigen inbreng samen proberen te komen tot methoden waarmee de 

belastingheffing effectief en efficiënt kan verlopen.655  

 

De indruk zou kunnen ontstaan dat uit deze uitgebreide verzameling van inzichten door de 

bomen het bos niet meer gezien kan worden. Dat is echter niet het geval. De verschillende 

inzichten laten zich namelijk logisch ordenen in een beperkt aantal handhavingsmodellen.656 

Deze modellen geven op basis van theorievorming aanwijzingen aan beleidsmakers en 

uitvoerders voor de wijze waarop ze hun handhavingsinspanningen vorm kunnen geven zodat 

de door hen geambieerde resultaten optreden. De modellen beogen zodoende een bijdrage te 

leveren aan de effectiviteit en efficiency van de rechtshandhaving.  

 

Hieronder volgt een beschrijving van enkele handhavingsmodellen die binnen de fiscale 

rechtshandhaving in veel landen, waaronder Nederland, worden toegepast. Per model wordt 

aangegeven hoe de toepassing in de fiscale rechtshandhaving zich verhoudt tot legitimiteit. 

Voorafgaand aan de beschrijving worden nog eens kort de verschillende uitgangspunten voor 

fiscale rechtshandhaving weergegeven die het fundament vormen voor de modellen.  

 

 

6.6.1 Uitgangspunten voor handhavingsmodellen 

 

Opvattingen over rechtshandhaving zijn lange tijd gedomineerd door de rationele keuze-

theorie.657 Deze veronderstelt dat mensen egoïstische cognitieve individuen zijn, gericht op de 

maximalisatie van persoonlijk nut.658 Volgens de rationele keuzetheorie zien mensen slechts 

van fraude af als de pakkans groot genoeg is en de sancties bij ontdekking zwaar genoeg.659 

Tot het laatste kwart van de vorige eeuw was deze vooral op economische inzichten 

berustende opvatting bepalend voor het fiscale beleid.660  
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De praktijk en de sociale psychologie leren echter dat de verklarende werking van de rationele 

keuzetheorie voor verschijnselen in de werkelijkheid tekort schiet.661 Psychologische 

onderzoeksmethoden zoals dataverzameling via interviews, laboratoriumexperimenten en 

analyses met behulp van schaaltechnieken en multivariate correlatietechnieken leveren andere 

inzichten op dan de van oudsher modelmatige benadering van economen.662  

 

Geconstateerd wordt dat de aan het model ten grondslag liggende psychologische assumpties 

van volledige geïnformeerdheid en nutsmaximalisatie in keuzegedrag die samen het rationele 

keuzemodel vormen de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.663 De alledaagse fiscale 

werkelijkheid is er zodanig mee in strijd dat een meer genuanceerde benadering vereist is.664 

Vooral het feit dat het overgrote deel van de burgers aan zijn fiscale verplichtingen voldoet, 

terwijl de afweging van het voordeel van ontduiking tegen de objectieve pakkans en de 

zwaarte van de sancties in het voordeel zou uitslaan naar ontduiking.665 Blijkbaar spelen ook 

andere factoren dan rationele keuzes een rol bij fiscale gedragsbeslissingen.666  

 

Factoren die een belangrijke rol spelen in fiscale gedragskeuzes zijn, als opgemerkt, 

persoonlijke en sociale normen.667 Deze persoonlijke beelden van de werkelijkheid leiden tot 

persoonlijke keuzes van mensen om zich al dan niet te onderwerpen aan wetten en regels en 

daar in hun gedrag gevolg aan te geven. In de sociale werkelijkheid is echter geen sprake van 

een volledig vrije keuze. De keuzevrijheid van mensen om het eigen gedrag te bepalen wordt 

door een veelheid aan intrinsieke en extrinsieke factoren in sterke mate beperkt.668 Niet alleen 

persoonlijke en sociale normen sturen het gedrag, maar ook de mogelijkheden van 

(niet)voldoening en uiteindelijk ook afschrikking.669 In de sociale wetenschappen verricht men 

veel onderzoek naar deze factoren en naar de wijze waarop ze invloed uitoefenen op de 

mentale processen die leiden tot gedragskeuzes met betrekking tot regelnaleving.670 De fiscale 

praktijk maakt dankbaar gebruik van de inzichten die via onderzoek worden verkregen. 
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“De wortel of de stok” 

Uit de theorievorming over handhaving en (fiscaal) gedrag kunnen in beginsel drie wegen 

worden gedestilleerd die leiden naar de naleving van regels. Mensen kunnen worden verleid 

tot het naleven van regels met mooie beloftes of worden overtuigd via argumenten. Maar 

regels kunnen ook worden afgedwongen, waarbij de opvatting van mensen op wie de regels 

van toepassing zijn er minder toe doen. Men spreekt ook wel van de weg van de wortel, het 

preken of de stok, waarbij de wortel en het preken ook wel als één worden gezien.671 Wat 

overblijft zijn dan twee routes “de wortel en de stok”. ofwel de weg van afdwingen via 

rechtstreekse confrontaties met het gedrag, of de indirecte weg van verleiden en overtuigen.672  

 

Terwijl men in het eerste geval de vrije wil probeert te dwingen, probeert men in het laatste 

geval juist de vrije wil te respecteren door aan te sluiten bij de veronderstelde bereidheid om 

de regels na te leven. Men spreekt in dit verband ook wel van affectieve of normatieve 

gedragsbeïnvloeding.673 Daarmee duidt men aan dat de overheid door het plegen van 

interventies probeert de normen die het gedrag bepalen te beïnvloeden.674 Fiscale rechts-

handhaving doet er goed aan bij die normen aan te sluiten, wil men effectief zijn. 

 

Overtuiging en verleiding kunnen burgers ook bewegen om de regels na te leven. De 

handhaver stelt in deze route niet de afschrikking voorop, maar probeert via argumenten de 

beleving van burgers te beïnvloeden. Ook kan de handhaver proberen burgers verleiden door 

te laten zien dat naleving van de regels voordelen heeft boven niet-naleving. Toch tekent de 

onderzoeksliteratuur ook bij de route via overtuiging aan dat handhaving zonder enige vorm 

van controle en sanctionering weinig kans van slagen heeft.675 Een bepaalde mate van dreiging 

in de vorm van controle, correctie en sanctie blijft steeds noodzakelijk.676 Daarbij is het de 

kunst om het zwaard van Damocles dreigend op de achtergrond te houden en nooit op de 

voorgrond.677  

 

Bij volledige afwezigheid van angst voor nadelige consequenties bij fiscale regelovertreding 

stokt op termijn de belastingheffing. De reden hiervoor is gelegen in de aard van de 
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belastingwetten.678 Wetten waaraan een sterke intrinsieke moraliteit is verbonden worden 

nageleefd omdat mensen vanuit hun innerlijke overtuiging de noodzaak voelen om deze na te 

leven.679 Dit is bijvoorbeeld bij het verbod om mensen te vermoorden het geval, maar bij 

belastingbepalingen is de intrinsieke moraliteit minder sterk. Andere wetten, als het verbod te 

hard te rijden of fout te parkeren kennen een nog minder sterke intrinsieke moraliteit.680 Deze 

wetten worden niet zozeer vanuit een innerlijke overtuiging gerespecteerd, maar vooral omdat 

er controle op de naleving plaatsvindt en de mogelijkheid van sanctionering bestaat.  

 

Voor belastingwetten wordt in het algemeen aangenomen dat ze een zekere mate van 

intrinsieke moraliteit kennen.681 Mensen voelen in het algemeen wel dat het goed is belasting 

te betalen, maar de intrinsieke moraliteit die verbonden is aan belastingwetten is onvoldoende 

om ze zonder enige vorm van dreiging te kunnen laten functioneren.682 Controle en dreiging 

spelen, naast de innerlijke overtuiging van veel mensen dat belasting betalen moreel juist is, 

een rol in de naleving. We zien beide aspecten terug in handhavingsmodellen die voor de 

praktijk van de fiscale handhaving werden ontwikkeld.  

 

 

Combinatiemodellen 

Combinatiemodellen zijn door de wetenschap ontwikkelde modellen die gericht zijn op de 

praktijk van de rechtshandhaving.683 De modellen beogen, via een gecombineerde aanpak van 

overtuigen en afschrikken, zowel rechtstreeks het gedrag te sturen als op indirecte wijze via de 

mentale processen van belastingplichtigen.684 Bij de toepassing van de modellen in de praktijk 

kan, afhankelijk van de actuele hoofdstroom, de balans soms doorslaan naar de kant van 

afschrikking en soms juist naar de kant van beïnvloeding van de overtuigingen van 

belastingplichtigen.685  

 

De belangrijkste combinatiemodellen voor de fiscale rechtshandhaving zijn problem solving 

en responsive regulation. die we nu zullen bespreken. Deze modellen, die in de wetenschap 
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zijn ontwikkeld, worden breed in de handhavingspraktijk toegepast, ook op andere gebieden 

dan de fiscaliteit.686 

 

 

6.6.2 Problem solving 

 

Problem solving is een handhavingsmodel dat tracht door middel van verfijnde informatie-

vergaring en proactief werken gericht druk uit te oefenen op groepen van “bad-actors”. Het 

model komt voort uit oorzaakgevolg denken. Typerend is de risicogerichte werkwijze, waarbij 

het risico bestaat uit de mogelijkheid van niet-naleving van de regels door belastingplichtigen. 

 

De aanpak tracht niet zozeer incidentele problemen op te lossen maar probeert systematisch 

verzamelingen van homogene situaties te vormen om die vervolgen gestructureerd te 

beïnvloeden.687 Het belangrijkste uitgangspunt in deze benadering is dat men de klassieke 

incidentgerichte aanpak, die zich bezig houdt met een onophoudelijke reeks van voorvallen, 

vervangt door een werkwijze die zoekt naar onder de oppervlakte liggende patronen en de 

oplossing daarop afstemt. Binnen de fiscale rechtshandhaving betekent problem solving dat 

men niet langer iedere aangifte op zichzelf beoordeelt, maar dat men groepen van belasting-

plichtigen met een gemeenschappelijk fiscaal risico vormt die men vervolgens benadert met 

een handhavingsaanpak.  

 

Segmentering, een uit de marketing afkomstig begrip, speelt in deze aanpak dus een 

belangrijke rol.688 Men probeert groepen van belastingplichtigen samen te stellen die onderling 

gelijke kenmerken vertonen, maar die zich onderscheiden ten opzichte van niet tot de groep 

behorende mensen.689 De mate waarin de leden van de groep op relevante kenmerken overeen 

komen, in combinatie met de mate van verschil met buiten de groep geplaatste mensen bepaalt 

de kracht van de segmentatie. Binnen de fiscale rechtshandhaving hebben methodieken van 

segmentering een plaats kunnen verwerven. Een voorbeeld van segmentering is de indeling 

van belastingplichtigen in de doelgroepen particulieren en (grote) ondernemingen.  

 

Problem solving veronderstelt een grote mate van handelingsruimte voor uitvoerende 

ambtenaren en hun leidinggevenden.690 Wanneer, vaak op uitvoerend niveau, besloten wordt 

een probleem aan te pakken formuleert men de na te streven doelen en stelt men de strategie 

vast.691 Deze strategie richt zich op een groep van regelovertreders en is er meestal op gericht 
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om de oorzaak van het probleem weg te nemen. Centraal in het model staat immers de 

overtuiging dat er een oorzakelijk én noodzakelijk verband is tussen het probleem en de 

oplossing.  

 

Vervolgens wordt de benodigde deskundigheid bijeen gebracht zodat de analyse, de uitvoering 

en de resultaatmeting gericht kunnen plaatsvinden.692 Pas daarna worden handhavings-

maatregelen gepland en uitgevoerd en de effecten ervan gemeten. De meetbaarheid, en de 

aantrekkelijkheid, van de aanpak nemen toe naarmate de doelen waarop deze gericht zijn meer 

specifiek en beheersbaar zijn.693  

 

 

Problem solving en legitimiteit 

Het model kent bij toepassing in de praktijk echter ook beperkingen. Omdat de werkwijze 

dwingt tot het maken van keuzes in de handhaving en vereist dat vervolgens een focus op de 

aanpak van die problemen volgt kan het model leiden tot onevenwichtigheden in de 

handhaving.694  

 

Het gevaar bestaat dat sommige onderwerpen in het totale veld van de fiscale rechtshand-

having veel aandacht krijgen en andere minder of zelfs helemaal geen aandacht. Problem 

solving kan, vanuit een juridisch perspectief, dan ook slechts verantwoord worden toegepast 

wanneer daarnaast een uitgebalanceerde basisstrategie bestaat die een evenwichtige verdeling 

van de handhavingsinspanningen over alle belastingplichtigen en alle onderwerpen waarborgt. 

In het andere geval bestaat het gevaar van rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid.  

 

Bovendien bestaat, vanwege het focus op een beperkt aantal thema’s, tevens het risico dat de 

(juridische) doelmatigheid van het recht in gevaar komt. De vraag is immers of onderwerpen 

die buiten het focus liggen nog voldoende aandacht krijgen van de handhaver. Een focus van 

de Belastingdienst op bepaalde onderwerpen binnen het totale fiscale veld brengt dus het 

gevaar van juridische onevenwichtigheid met zich mee. Wanneer die onevenwichtigheden 

zich te scherp voordoen komt de juridische legitimiteit in gevaar.  

 

Wanneer we vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief naar toepassing van problem 

solving in de praktijk kijken komen we tot een haast gelijke constatering. Focussen op een 

beperkt aantal onderwerpen gedurende een bepaalde tijd brengt het risico met zich mee dat 

burgers het overheidsoptreden als inconsistent ervaren, zowel ten aanzien van groepen als in 
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de tijd. Dit kan leiden tot een tekortkoming in de waargenomen rechtvaardigheid, zowel op 

distributieve als procedurele aspecten.695  

 

Een onderliggend gevaar is verder dat handhavers zich in hun optreden laten leiden door 

fixatie op risico’s of scoringsdrift, waardoor ze waardoor onvoldoende oog hebben voor de 

persoon van de belastingplichtige. Dat kan leiden tot de keuze om problemen aan te pakken 

die het makkelijkst te tackelen zijn in plaats van problemen met een grote relevantie. 

Bovendien bestaat het risico dat handhavers, vanuit hun scoringsdrift, voorbij gaan aan het 

gevoel van burgers waardoor zich onrechtvaardig behandeld voelen. Want juist wanneer 

correcties en sancties aan de orde zijn, is aandacht voor aspecten van interactionele 

rechtvaardigheid van belang.696  

 

Vanuit een oogpunt van zowel juridische als sociaalwetenschappelijke legitimiteit is het 

belangrijkste bezwaar van problem solving in de praktijk dat het een onevenwichtige 

verdeling van de aandacht van de handhavende instantie bewerkstelligt over het totaal van het 

werkveld.697 Niet alleen omdat de zoektocht naar (mogelijke) problemen in de fiscale 

rechtshandhaving meer problemen oplevert dan met de beschikbare capaciteit kunnen worden 

behandeld, maar ook omdat de aandacht sterk uit gaat naar problemen en onevenredig minder 

naar de bereidheid van belastingplichtigen om verplichtingen na te komen.  

 

Wanneer handhavers zich sterk concentreren op bepaalde problemen bestaat het gevaar van 

een grillige handhavingsstrategie die ongelijkheid creëert en daardoor weerstand en anderen 

niet-beoogde effecten oproept. Van essentieel belang is daarom dat handhavers naast de 

thema’s in het focus voldoende aandacht behouden voor het geheel en vanuit een juridisch-

ethisch en billijkheidsperspectief evenwichtigheid in zijn handhavingsaanpak waarborgt.  

 

 

6.6.3 Responsive regulation 

 

Responsive regulation is een handhavingsmodel dat zich richt op de stimulering van burgerzin 

door het doen ontstaan van een duurzame constructieve relatie tussen overheid en burger.698 

De coöperatie met burgers is eerder een doel in zichzelf dan een instrument om specifieke 

handhavingsproblemen aan te pakken. Responsive regulation stuurt sterk op de ontwikkeling 

van de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Hoewel het model vooral het belang van 

samenwerking met de burger beschrijft, bevat het ook de mogelijkheid van straffen die in 

eerste instantie inzet op de werking van sociale controle.  
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Bijzonder aan het model van responsive regulation is vooral de wijze van bestraffen van niet-

naleving. Deze is gericht op de angst voor reputatieverlies binnen de eigen groep van de 

betrokkene.699 Waar de klassieke sancties bestaan in de relatie tussen de overheid en de burger 

maakt het model van responsive regulation gebruik van informele controle en informele 

sanctionering tussen burgers onderling, “shaming” bijvoorbeeld is een methode die past 

binnen het responsive regulation model.700  

 

Mobilisering van afwijzing binnen de eigen groep vormt de dreiging die een morele 

identificatie met de regelgeving bewerkstelligt.701 Ook hier vindt derhalve beïnvloeding door 

afschrikking plaats, maar op een meer subtiele en verholen wijze.702 Daarbij spreekt 

Braithwaite van “reintegrative shaming”, het bewerkstelligen van wroeging met de bedoeling 

om het gedrag te veroordelen en niet de persoon. Het idee is dat mensen juist door verandering 

van hun gedrag weer tot de gemeenschap gaan behoren.703 

 

Pas als deze subtielere vormen van bestraffing geen effect hebben valt de handhaver terug op 

meer directe vormen van bestraffing, waarbij de zwaarte van de sanctionering stelselmatig 

oploopt. De responsiviteit van de aanpak komt hiermee tot uitdrukking. De handhaver 

beantwoordt immers met steeds zwaarder wordende sancties het gedrag van de betrokkene. 

Het idee daarachter is dat de betrokkenen zelf zijn behandeling bepaalt.704  

 

 

Responsive regulation en legitimiteit  

Het model van responsive regulation en de concretisering ervan in de toezichtpiramide wordt 

door veel landen, waaronder Nederland, toegepast in de fiscale handhaving. Toch is er ook 

kritiek op het model. Deze bestaat er vooral in dat responsive regulation verder afstaat van de 

handhavingspraktijk dan op het eerste gezicht lijkt.705 En hoewel de kritiek voor een deel is 

geformuleerd vanuit het strafrecht, passen de kanttekeningen ook voor het fiscale toezicht.  

 

Een eerste kanttekening is dat het model strijdt met de geldende opvatting dat sancties moeten 

worden afgestemd op de zwaarte van de regelovertreding. Responsive regulation veronderstelt 

immers dat in beginsel iedere vorm van regelovertreding moet kunnen leiden tot ingrijpende 

consequenties omdat de beleving van de betrokkene bepalend is voor de aard van het 
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overheidsoptreden en niet de zwaarte van de overtreding. De vraag is of in het huidige fiscale 

sanctiesysteem met zijn gestandaardiseerde straffen en strikte toepassing van het gelijkheids-

beginsel ruimte kan worden gevonden voor sanctionering die is toegesneden op inschattingen 

van de beleving van belastingplichtigen door handhavers.706  

 

Het objectieve regelsysteem laat bestraffend overheidsoptreden op basis van een persoonlijke 

interpretatie door de handhaver van de intenties van de belastingplichtige op dit moment 

(waarschijnlijk) niet toe. Daarvoor zou het gelijkheidsbeginsel binnen het belastingrecht een 

andere invulling moeten krijgen dan nu het geval is. Een meer flexibele toepassing van het 

gelijkheidsbeginsel zoals dat in 1998 door Scheltema is voorgesteld heeft zijn weg nog niet 

gevonden binnen het belastingrecht.707 Het is rechtens niet mogelijk om onderscheid te maken 

in de behandeling van belastingplichtigen op de manier die Scheltema voorstond; 

goedwillende belastingplichtigen toeschietelijker behandelen dan weigerachtige 

belastingplichtigen die de processen proberen te frustreren.  

 

Omdat het recht voorschrijft dat belastingplichtigen in beginsel gelijk moeten worden 

behandeld sluiten overwegingen van sanctionering volgens het responsieve model, dat 

onderscheid in behandeling voorstaat op niet-juridische gronden, niet (volledig) aan op de 

juridische aanwijzingen voor sanctionering. Daardoor kan spanning ontstaan met het recht 

wanneer handhavers het responsieve model volgen.  

 

Een tweede opmerking is dat toepassing van het model vereist dat handhavers hun handelen 

(aard van de sancties) afstemmen op de mentale processen, de beleving, van belasting-

plichtigen. Onderzoek leert dat handhavers maar tot op zeer beperkte hoogte in staat moeten 

worden geacht om hun handhavingsmaatregelen af te stemmen op de mentale staat van 

mensen, terwijl die vaardigheid wel essentieel is binnen het model.708 Mensen in dergelijke 

functies beschikken in de regel eenvoudigweg niet over de kennis en vaardigheden en het 

benodigde instrumentarium om de onderliggende overwegingen voor gedrag juist in te 

schatten. Onvoldoende terughoudendheid in de toepassing van het model en onvoldoende 

bewustzijn van de beperkingen bij (individuele) handhavers kunnen, via willekeur en 

inconsistentie, leiden tot aantasting van de legitimiteit in zowel juridische als 

sociaalwetenschappelijke zin.  

 

Een derde opmerking betreft de frequentie van het contact tussen Belastingdienst en belasting-

plichtigen. Een goede werking van het model vereist dat regelovertredingen steeds 

geconstateerd worden en dat toezichthouders zich intensief met overtreders bezig houden. 

Iedere maatregel van de kant van de handhaver moet immers worden gemonitord op de 

effecten in gedrag van belastingplichtige. Gezien het zeer grote aantal belastingplichtigen waar 

de Belastingdienst mee te maken heeft is het echter onmogelijk de frequentie en de aard van 
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het fiscale toezicht te realiseren op een wijze die het model voorstaat. De vraag is dan ook of 

het model op een verantwoorde manier, in de breedte toepasbaar is binnen de fiscale 

rechtshandhaving. 

  

 

6.6.4 Slotsom  

 

Ondanks de kanttekeningen bij de twee combinatiemodellen is hun betekenis voor de fiscale 

praktijk groot. Ze worden binnen de fiscale rechtshandhaving breed toegepast, zij het soms op 

een wat losse wijze, en hebben er mede toe bijgedragen dat de incidentaanpak in de fiscale 

handhavingspraktijk is losgelaten.709 Tegenwoordig wordt meer dan voorheen gezocht naar 

patronen van fiscaal gedrag binnen groepen van belastingplichtigen. Daardoor lijken de 

efficiency en de effectiviteit van het toezicht te zijn toegenomen ten opzichte van de klassieke 

incidentgerichte aanpak. De waarde van problem solving is dat er doelgericht wordt gedacht 

en dat er bewuste keuzes worden gemaakt in de handhavingsaanpak. De waarde van 

responsive regulation ligt in de basisgedachte dat er gepraat moeten worden alvorens er wordt 

gestraft.  

 

De beperkingen van de modellen komen voornamelijk voort uit de spanning tussen de zeer 

grote hoeveelheid belastingplichtigen met zeer omvangrijke hoeveelheid feiten en de relatief 

beperkte capaciteit van de Belastingdienst.710 De theoretische modellen gaan voorbij aan deze 

spanning, waardoor ze soms meer suggereren dan ze kunnen waarmaken. De modellen bieden 

geen ultieme oplossing voor knelpunten in de fiscale rechtshandhaving en vereisen een 

weloverwogen toepassing in de fiscale uitvoeringspraktijk omdat anders rechtmatigheid en 

rechtvaardigheidsbeleving in het gedrang kunnen komen.  

 

 

6.7 Legitimiteit en naleving 
 

Juridische legitimiteit vereist dat de overheid overeenkomstig het recht handelt.711 Onlosma-

kelijk is daaraan verbonden dat de overheid het belastingrecht adequaat handhaaft. Wanneer 

regelovertreding onvoldoende wordt gecorrigeerd schiet de overheid tekort in het streven naar 

rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en (juridische) doelmatigheid van het recht. Er is dan geen 

sprake van rechtmatigheid in het overheidsoptreden.712 Van burgers mag dan niet meer 

worden verwacht dat ze zich verplicht voelen om de wettelijke bepalingen na te leven.713  
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 Tot 1990 werd iedere belastingaangifte per belastingmiddel op zichzelf stand beoordeeld, los van de context. Daar is 

tegenwoordig geen sprake meer van. 
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 Zie paragraaf 4.6. 
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De Belastingdienst bestrijdt (en voorkomt daardoor escalatie van) belastingontduiking door 

het instellen van belastingcontroles en zo nodig onregelmatigheden te corrigeren en eventueel 

te bestraffen. Absolute handhaving leunt op de idee van een allesoverziende overheid die de 

fiscale realiteit volledig beheerst. Een logische reflex op geconstateerde toename van 

belastingfraude is uitbreiding van de capaciteit van de Belastingdienst en verzwaring van de 

sancties op regelovertreding vanuit de gedachte dat verhoging van de pakkans en verzwaring 

van de sancties fraude onaantrekkelijk maakt.714 

 

 

Rechtvaardigheidsbeleving  

Legitimiteit wordt binnen de sociale wetenschappen aangemerkt als een eigenschap van een 

overheid of bestuursorgaan die ertoe leidt dat mensen menen dat dit instituut passend, goed en 

rechtvaardig is.715 Mensen voelen dan dat het goed is om besluiten en regels bereidwillig op te 

volgen, zonder dat ze daartoe worden gedwongen uit angst voor straf of anticipatie op 

beloning.716 In die benadering is naleving verbonden met ervaren rechtvaardigheid, die leidt 

tot legitimiteit en aanvaarding en uiteindelijk tot naleving. 

 

Binnen de fiscale rechtshandhaving leidt legitimiteit van de Belastingdienst langs deze weg tot 

nakoming van fiscale verplichtingen.717 Wanneer burgers de Belastingdienst zodanige 

kwaliteiten toerekenen dat ze bereid zijn te gehoorzamen neemt de compliance toe.718 

Daarvoor is vereist dat burgers zowel vertrouwen in de intenties van de Belastingdienst 

hebben, als in de macht van de Belastingdienst om regelovertreders aan te pakken.719 Burgers 

hechten enerzijds aan een respectvolle en inlevende behandeling voor zichzelf, maar 

verwachten anderzijds dat fraude bij anderen wordt aangepakt. In de directe contacten met 

burgers moet de Belastingdienst beide uitstralen.720 

 

Legitimiteit van de Belastingdienst beïnvloedt zowel de persoonlijke norm als de sociale norm 

ten aanzien van de nakoming van fiscale verplichtingen. Bovendien nemen de (gepercipieerde) 

mogelijkheden tot nakoming toe. Zo zijn vele duizenden particuliere belastingplichtigen 

jaarlijks in staat om hun aangifte inkomstenbelasting juist in te vullen omdat ze daarbij hulp 
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van de Belastingdienst krijgen.721 Een faciliteit die succesvol is omdat burgers vertrouwen 

hebben in de intenties van de Belastingdienst. Daarnaast versterkt legitimiteit van de 

Belastingdienst ook de effecten van afschrikking.722  

 

De verbondenheid van legitimiteit met naleving is sterk. Niet alleen omdat legitimiteit de 

bereidheid tot naleving bij burgers versterkt, maar ook omdat naleving van de regels door 

burgers de legitimiteit van de overheid versterkt.723  

 

 

6.8 Meten van compliance 
 

Binnen de sociale wetenschappen wordt veelvuldig onderzoek gedaan naar het niveau van 

fiscale compliance in de samenleving.724 Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan het gedrag 

van belastingplichtigen als aan onderliggende percepties, belevingen en houdingen.
725

 Het 

meten van fiscale compliance is echter niet alleen voor de belastingwetenschap van belang, 

ook belastingdiensten zijn daarin geïnteresseerd.  

 

Dat geldt ook voor de Nederlandse Belastingdienst die in de beginjaren negentig aan de hand 

van met betrokkenheid van Elffers en Hessing, een longitudinaal onderzoek naar fiscale 

compliance heeft opgezet; de Fiscale Monitor.726 In deze paragraaf zullen we aan de hand van 

de Fiscale Monitor illustreren op welke wijze onderzoek naar fiscale compliance mogelijk is. 

De resultaten van de Fiscale Monitor worden, voor zover ze aansluiten op de onderwerpen in 

dit hoofdstuk, besproken. 

 

De Belastingdienst meet, via de Fiscale Monitor, de beleving en houding van belasting-

plichtigen ten aanzien van de belastingheffing.727 Op beschrijvende wijze geeft de Fiscale 

Monitor zicht op de manier waarop groepen van belastingplichtigen tegen zaken aankijken, er 

worden geen waardeoordelen aan de waarnemingen verbonden. De beweringen van burgers in 
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de Fiscale Monitor zijn anoniem en kunnen daardoor niet worden getoetst in de bestanden van 

de Belastingdienst.728 

 

Omdat de rapportage van de Fiscale Monitor jaarlijks verschilt zal ik hieronder verwijzen naar 

rapportages van diverse jaren.  

 

 

6.8.1 Meten van interne normen 

 

De interne, of persoonlijke norm betreft de houding van belastingplichtigen ten aanzien van de 

belastingheffing.729  

 

De vragen “Ik houd mij altijd en in alle situaties aan de regels” en “Ik voel mij moreel 

verplicht om me aan alle regels te houden” scoren gemiddeld een 4.2 op een 5-puntsschaal 

(score 5 staat voor sterke persoonlijke norm).730 Ook de vragen die betrekking hebben op het 

belang dat belastingplichtigen hechten aan het voldoen aan de fiscale verplichtingen scoren 

hoog, gemiddeld een 4. Daarbij is gevraagd naar het belang van tijdig aangifte doen, juist en 

volledig aangifte doen en tijdig betalen.731  

 

Ten aanzien van de aanvaardbaarheid van frauderen geeft 92% van de belastingplichtigen aan 

dat ze het niet aanvaardbaar vinden als iemand doelbewust belasting ontduikt.732 Voor wat 

betreft het gevoel bij belasting betalen geven de resultaten aan dat 39% van de belasting-

plichtigen “ik draag iets bij”, 41% vindt “Ik sta iets af” en 19% is van mening “Er wordt mij 

iets afgenomen”. De vraag met betrekking tot non-compliance; “kunt u zich omstandigheden 

voorstellen waardoor u een belastingaangifte onjuist zou invullen”, zijn als volgt beantwoord. 

Op een 5-puntsschaal, waarbij de 5-score staat voor hoge waarschijnlijkheid, is de gemiddelde 

score 2,1. Deze score weerspiegelt de gevoeligheid voor non-compliance. Opvallend is dat 

particulieren aangeven meer gevoelig te zijn voor fiscale non-compliance (score 2,4) dan 

ondernemers (score 1,9). De resultaten van de Fiscale Monitor, die zijn gebaseerd op 

zelfrapportages van burgers, geven weer dat de belastingmoraal voor wat betreft het eigen 

gedrag in Nederland hoog is. 

 

 

6.8.2 Meten van sociale normen 

 

De (perceptie van de) sociale norm staat voor het beeld dat iemand heeft van de opvattingen 

van (belangrijke) anderen. De beeldvorming over de opvattingen en het gedrag van anderen 
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bepaalt mede het eigen fiscale gedrag. Naargelang iemand inschat dat anderen het naleven van 

regels belangrijk vinden zal de geneigdheid tot nakoming toenemen.733  

 

De Fiscale Monitor stelt een aantal vragen die betrekking hebben op de belastingmoraal voor 

zover die de sociale norm betreft, ondermeer “Mensen in mijn omgeving zouden het sterk 

afkeuren als ik mijn belastingverplichtingen niet na zou komen” en “Nederlanders vinden 

belastingontduiking over het algemeen niet acceptabel”. Deze vragen leveren een score op van 

3,9 op een schaal van 5.734 Deze scores geven aan dat belastingplichtigen het beeld hebben dat 

anderen overwegend van mening zijn dat men zich aan de regels moet houden.  

 

Daarnaast is gevraagd hoeveel procent van de aangiften naar de mening van 

belastingplichtigen bewust niet helemaal correct wordt ingevuld. Particulieren en ondernemers 

geven aan dat 25 tot 26% van de aangiften bewust onjuist zal zijn. Opvallend is dat fiscaal 

adviseurs, deskundigen op fiscaal gebied, dit percentage lager inschatten op 18 tot 19%.735 

Zowel particulieren als ondernemers geven derhalve aan dat in hun beeld voor het overgrote 

deel van de aangiften geldt dat beoogd is deze juist in te vullen.  

 

  

6.8.3 Meten van mogelijkheden tot (niet-)nakoming 

 

De perceptie van mogelijkheden tot nakoming of niet-nakoming van de fiscale verplichtingen 

heeft invloed op het fiscale gedrag.736 Wanneer belastingplichtigen menen dat nakoming van 

de fiscale verplichtingen eenvoudig is, terwijl niet-nakoming moeilijk is zal de geneigdheid 

om te voldoen aan de fiscale verplichtingen groter zijn dan in de omgekeerde situatie. Op 

verschillende plaatsen in de Fiscale Monitor worden vragen gesteld over ervaren mogelijk-

heden om te voldoen aan de fiscale verplichtingen. Deze vragen hebben soms betrekking op 

het zelfstandig voldoen aan de verplichtingen, soms op de kwaliteit van de instrumenten die 

burgers daarbij ondersteunen.  

 

Uit de vragen over hulp bij aangifte voor particulieren kan worden afgeleid dat meer dan de 

helft van de particulieren hulp vraagt bij het doen van aangifte of het doen van aangifte zelfs 

helemaal uitbesteed. Zekerheid dat de aangifte goed wordt ingevuld is daarvoor de belang-

rijkste reden. Anderen vinden het invullen te ingewikkeld, of willen er zoveel mogelijk 

uithalen. De overgrote meerderheid van de degenen die met het aangifteprogramma van de 

Belastingdienst werken vindt het programma (zeer) duidelijk. 83% van deze belasting-

plichtigen vindt het programma niet (zeer) ingewikkeld. De vooraf ingevulde aangifte wordt 

door een zeer grote meerderheid van de particulieren als positief ervaren.  
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Van de ondernemers doet een kwart alle belastingzaken zelf, 40% besteedt een deel uit en 

35% besteedt alle belastingzaken uit. Van de ondernemers die (deels) zelfstandig zijn 

belastingzaken behandelt is ongeveer 90% tevreden over de aangifte programma’s van de 

Belastingdienst. Het programma van de vennootschapsbelasting scoort echter aanmerkelijk 

lager (80%) en het programma voor de omzetbelasting wat hoger (95%). Het merendeel van 

de ondervraagden ziet dus mogelijkheden om aan zijn fiscale verplichtingen te voldoen, 

hetgeen positief bijdraag aan de bereidheid tot nakoming.  

 

 

6.8.4 Meten van afschrikking 

 

Tot slot bevat de Fiscale Monitor het onderwerp pakkans en sancties, dat zich richt op de 

vraag in hoeverre belastingplichtigen afschrikking ervaren.737 Ook deze factoren zijn van 

invloed op de compliance. 

 

Vragen die in dit verband gesteld worden zijn ondermeer “Hoe groot is, volgens u, de kans dat 

de Belastingdienst ontdekt dat iemand teveel of niet bestaande aftrekposten in een belasting-

aangifte heeft opgevoerd?” en “Hoe groot is, volgens u, de kans dat de Belastingdienst ontdekt 

dat iemand niet alle inkomsten heeft opgegeven in een belastingaangifte?”. De verschillende 

vragen over de pakkans worden samen weergegeven in één score. Deze score bedraagt voor de 

pakkans 3,5 op een 5-puntsschaal, waarbij de 5 staat voor hoge perceptie van de pakkans. 

Uitgedrukt in een percentage is het aantal mensen dat de kans op ontdekking van fouten in de 

aangifte neutraal tot zeer groot acht 84%. De gepercipieerde pakkans is derhalve zeer hoog, 

want slechts 16% van de belastingplichtigen schat de kans op ontdekking van fouten als (zeer) 

klein in.  

 

Naast de perceptie van de pakkans is ook de perceptie van de gevolgen van fiscale regel-

overtreding van invloed op het fiscale gedrag van mensen. De pakkans wordt overwegend als 

meer zwaarwegend wordt aangemerkt dan de zwaarte van de sanctie.738 De Fiscale Monitor 

vraagt belastingplichtigen ook hoe ernstig zij denken dat de gevolgen zijn wanneer de 

Belastingdienst ontdekt dat iemand bewust zijn belastingaangifte niet juist heeft ingevuld. De 

ernst van de gevolgen van ontdekking van fraude wordt door belastingplichtigen hoog 

ingeschat. Slechts 6% van de belastingplichtigen denkt dat de gevolgen (helemaal) niet ernstig 

zijn, terwijl 72% van de ondervraagden meent dat de gevolgen van ontdekking van fraude 

(heel) ernstig zijn. De overige 22% denkt neutraal over de ernst van de gevolgen. 

Geconcludeerd kan worden dat de gevolgen van ontdekking van bewuste fouten in de 

belastingaangifte als ernstig worden ingeschat.  

 

Bovenstaande beschrijving van de resultaten van de Fiscale Monitor illustreren de wijze 

waarop onderzoek naar compliance plaatsvindt. Uit de beschrijving blijkt dat de 
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theorievorming over compliance empirisch wordt getoetst. Deze informatie wordt door de 

Belastingdienst gebruikt om zijn beleid te evalueren en verder te ontwikkelen.  

 

 

Confrontatie van houdinggegevens en gedraggegevens 

De Fiscale Monitor is een instrument dat wordt ingezet om zicht te krijgen op overtuigingen, 

attitudes, gehanteerde normen en gedragsintentie van (groepen van) belastingplichtigen. De 

gehanteerde onderzoeksmethoden betreffen verbale beschrijvingen van respondenten, die 

daarbij al dan niet hun fiscale gedrag in het verleden betrekken.739 Omdat houding en (fiscaal) 

gedrag niet perse overeenkomen levert deze onderzoeksaanpak beperkingen op.740  

 

Wanneer echter houdingsgegeven volgens de Fiscale Monitor worden geconfronteerd met 

(geaggregeerde) gedragsgegevens waarover de Belastingdienst vanuit zijn bestand beschikt, 

blijkt dat houding en gedrag van burgers overeenkomen.741 Ook uit een analyse van door de 

Belastingdienst uitgevoerd belastingcontroles blijkt dat de zelfgerapporteerde fiscale houding 

van burgers volgens de Fiscale Monitor overeenstemt met het in de belastingcontroles 

waargenomen gedrag.742 

 

 

6.9 Samenvatting 
 

De bereidheid van burgers om hun fiscale verplichtingen zelfstandig na te komen 

(compliance) is van belang voor de belastingheffing omdat medewerking van de burgers sterk 

bijdraagt aan de efficiency en de effectiviteit van de belastingheffing.  

 

In de afgelopen jaren is meer dan ooit sociaalwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de 

factoren die invloed uitoefenen op de bereidheid van mensen om aan hun fiscale verplichting-

en te voldoen. Naast intrinsieke factoren als persoonlijke en sociale normen en de beleving 

van de ingewikkeldheid van processen die samen de belastingmoraal vormen, spelen ook 

extrinsieke factoren als straffen en belonen een rol.  

 

Persoonlijke normen zijn duurzame overtuigingen van mensen die ze tijdens hun leven op 

basis van kennis van de wereld om hen heen vormen. In hun actuele gedragsbeslissingen 

spelen persoonlijke normen steeds een rol.743 Empirisch onderzoek wijst uit dat interne 

                                                
739

 Elffers,1989, p. 166. 
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 Elffers, H. e.a., “Belastingweerstand: houding versus gedrag”, E.S.B., nr. 3490, 1985, pp. 90-94. 
741

 Kamerstukken II 2010-2011, 31 066 nr. 98, Doorlichting algemene beleidsdoelstelling Belastingdienst. 
742

 Kamerstukken II 2011–2012, 33 240 IXB, nr. 1, Rijksjaarverslag 2011, Financiën jaarverslag IXB, zie ook 

Kamerstukken II 2011–2012, 33 000 IXB, nr. 2, Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën 

(IXB) voor het jaar 2012. 
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 Fishbein, M. en I. Ajzen, Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory en research, Boston, Addison-

Wesley Pub. Co., 1975. 
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normen een belangrijke factor vormen voor de bepaling van het fiscale gedrag van mensen.744 

Beïnvloeding van de interne norm door het verstrekken van informatie aan belastingplichtigen 

wordt om die reden gezien als een effectief handhavinginstrument. Deze informatie kan 

betrekking hebben op het belang van naleving van de regels, op de sancties die volgen op 

overtreding, op de hoeveelheid mensen die de norm naleven of andere onderwerpen.745 

 

De perceptie van de sociale norm staat voor het beeld dat iemand heeft van de opvattingen van 

(belangrijke) anderen ten aanzien van bepaald gedrag. In de fiscale rechtshandhaving is een 

voorbeeld van een dergelijke gedraging het al dan niet tijdig, juist en volledig indienen van 

een belastingaangifte. De beeldvorming over de opvattingen en het gedrag van anderen 

beïnvloedt de gedragskeuze. Wanneer iemand denkt dat relevante anderen in zijn omgeving de 

regels naleven zal hij daartoe ook geneigd zijn, maar als hij het beeld heeft dat anderen minder 

waarde hechten aan nakoming, dan zal hij daartoe minder bereid. 

 

De inschatting van de mogelijkheden om de regels wel of juist niet na te leven heeft eveneens 

invloed op de bepaling van het uiteindelijk gedrag. Wanneer burgers het als lastig ervaren om 

te voldoen aan hun fiscale verplichtingen zal het sociaal gewenste gedrag vaker uitblijven dan 

wanneer nakoming eenvoudig is. Goede voorlichting, eenvoudige processen en adequate 

ondersteuning van burgers ondersteunen de intentie om te voldoen aan hun fiscale 

verplichtingen. Invloed kan door de handhaver ook worden bereikt door niet-nakoming te 

bemoeilijken.  

 

Naaste interne norm, sociale norm en inschatting van mogelijkheden tot (niet) nakoming 

wordt het belastinggedrag bepaald door afschrikking. Deze kan zich richten op beïnvloeding 

van de interne norm, de perceptie van de sociale norm en de inschatting van de mogelijkheden 

tot onbestrafte regelovertreding. Daarnaast kan afschrikking zich richten op directe 

beïnvloeding van gedrag. 

 

Beïnvloeding van het gedrag van burgers kan op een directe wijze plaatsvinden via straffen en 

belonen (afschrikking), of op een indirecte wijze via de beïnvloeding van mentale processen 

(overtuigen). Ook combinaties van afschrikken en overtuigen zijn denkbaar. Op basis van de 

sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur zijn combinatiemodellen voor handhaving 

uitgewerkt die aanwijzingen geven voor efficiënte en effectieve rechtshandhaving.  

 

Problem solving en responsive regulation zijn handhavingsmodellen die binnen de fiscale 

rechtshandhaving hun weg hebben gevonden. De modellen bieden enerzijds mogelijkheden 

voor de Belastingdienst om de handhaving efficiënter en effectiever te maken, maar hun 
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 Zie bijvoorbeeld, Wenzel, M., “An analysis of norm processes in tax compliance”, Journal of Economic Psychology, 25, 

2004, p. 213-228, zie ook Tyler, T.R., en E.A. Lind, “Intrinsic versus community-based justice models: When does group 

membership matter?”, Journal of Social Issues,46, 1990, pp. 83-94. 
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justice”, Social Psychology Quarterly, 67, 2004, pp. 70-87, zie ook Wenzel, M., “The social side of sanctions: Personal and 

social norms as moderators of deterrence”, Law and Human Behavior, 28, 2004, pp. 547-567. 



152 
 

toepassing in de praktijk brengt anderzijds ook risico’s mee voor de legitimiteit van de 

Belastingdienst en de fiscale rechtshandhaving.  

 

Compliance is vooral verbonden met de sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit. 

In die benadering spreekt men van legitimiteit wanneer een overheid of bestuursorgaan in de 

perceptie van burgers goed en rechtvaardig is. Mensen ervaren dat het goed is om besluiten en 

regels van dit instituut bereidwillig op te volgen, zonder dat ze daartoe worden gedwongen uit 

angst voor straf of anticipatie op beloning. Naleving is daardoor verbonden met ervaren 

rechtvaardigheid en legitimiteit. Andersom draagt naleving van de regels door burgers bij aan 

de legitimiteit van de overheid. Burgers verwachten immers dat de overheid erover waakt dat 

andere burgers, net als zijzelf, aan de regels worden gehouden. In de directe contacten met 

burgers moet de Belastingdienst daarom zowel respect voor de burger uitstralen, als een 

zekere mate van strengheid in de naleving van het recht. 

 

De bereidheid tot naleving van burgers wordt op het niveau van houding door de 

Belastingdienst (ondermeer) gemeten via de Fiscale Monitor en op het niveau van gedrag via 

bestandsanalyse en systematische analyse van uitgevoerde belastingcontroles. Uit de 

verschillende onderzoeken blijkt dat de compliance indicatoren in Nederland op een hoog 

niveau scoren.  
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7. Recht en behoorlijkheid 
 

 

 

 

7.1 Inleiding 
 

Belastingbetalers en fiscus zijn tot elkaar veroordeeld.746 Het belastingrecht dat de materiële 

grondslag vormt voor de belastingheffing en regels geeft voor het procesverloop van de 

belastingheffing brengt de partijen tot elkaar. Het belastingrecht bepaalt echter niet alleen dat 

Belastingdienst en burger een relatie met elkaar hebben, het regelt ook wat het doel is van die 

betrekking en hoe ze zich, binnen die betrekking, ten opzichte van elkaar verhouden.747  

 

Het fiscale bestuursrecht geeft vorm aan het proces van de belastingheffing door te bepalen 

hoe procedures en interacties tussen inspecteur en belastingplichtige moeten verlopen. 

Kenmerkend voor het beeld dat de wetgever van de fiscale rechtsbetrekking heeft is dat de 

wetgever een “kwetsbare” positie voor de inspecteur veronderstelt. De inspecteur is namelijk 

voor het verkrijgen van de voor de belastingheffing noodzakelijke informatie afhankelijk van 

de belastingplichtige en bevindt zich daardoor in de veronderstelde kwetsbare positie.  

 

De wetgever compenseert de afhankelijkheidspositie van de inspecteur door hem bevoegd-

heden te verstrekken die zijn positie ten opzichte van de belastingplichtige verstrekt en 

waarmee hij, zo nodig, de informatieverstrekking door de belastingplichtige kan afdwingen.748 

Het gevolg van deze wettelijke compensatie is dat een asymmetrische verdeling van rechten 

en plichten binnen de fiscale rechtsbetrekking bestaat.749 De inspecteur heeft voornamelijk 

bevoegdheden en de belastingplichtige vooral verplichtingen.750  

 

Tegelijkertijd verstrekt het formele recht ook middelen aan belastingplichtigen om zich te 

verweren tegen al te voortvarend optreden van de inspecteur. Het formele recht beoogt 

daarmee evenwicht te brengen tussen de posities van de inspecteur en die van belasting-

plichtige. Ook de belastingrechter heeft hierin taak.751 Daarnaast is ter bescherming van de 

burger het klachtrecht bij de Nationale ombudsman in het leven geroepen.752  
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Evenwicht tussen de posities van inspecteur en belastingplichtige is belangrijk omdat de 

inspecteur in staat moet worden gesteld om de belasting te heffen terwijl de burger de 

machtsuitoefening door de inspecteur als legitiem ervaart. Bij een te zwakke positie voor de 

inspecteur komt de fiscale rechtshandhaving in gevaar en ook zijn legitimiteit, bij een te sterke 

positie van de inspecteur komt de vrijwillige aanvaarding van de machtsuitoefening, en dus 

ook de legitimiteit, onder druk.  

 

Omdat de verwachtingen over de machtsverhoudingen tussen de inspecteur en de belasting-

plichtige in de tijd veranderen, past het recht zich voortdurend aan en verschuift het 

evenwichtspunt. Dat is nodig om de legitimiteit van het recht te behouden. We zullen zien dat 

de overheid aan de ene kant de bevoegdheden van de inspecteur stelselmatig uitbreidt en aan 

de andere kant de bescherming van de burger verstevigt. Het functioneren van de Nationale 

ombudsman past in dit kader.  

 

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop het formele belastingrecht de fiscale rechtsbetrek-

king heeft vorm gegeven en gaat daarbij in op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

Vervolgens komen de rol en de werkwijze van de Nationale ombudsman aan de orde, waarbij 

wordt nagegaan hoe rechtsnormen en behoorlijkheidsnormen zich tot elkaar verhouden. De 

vraag die in dit hoofdstuk aan de orde komt is in hoeverre het recht, dat een objectieve 

benadering van de werkelijkheid als basis kent elementen in zich heeft die aansluiten op de 

individuele beleving van individuele burgers.  

 

 

7.2 De fiscale rechtsbetrekking 
 

De fiscale relatie tussen Belastingdienst en burger is aan te merken als een rechtsbetrekking 

met de inspecteur en de belastingplichtige als rechtssubjecten.753 Kenmerkend voor een 

rechtsbetrekking is dat het recht de verhoudingen in de relatie reguleert en dat de mogelijk-

heden voor partijen om de betrekking naar eigen subjectief inzicht invulling te geven beperkt 

zijn.754 Het formele belastingrecht regelt in belangrijke mate de omgangsvormen tussen 

inspecteur en belastingplichtige die daar aan gebonden zijn.
755

 De wijze waarop de fiscale 

rechtsbetrekking in de dagelijkse toepassing van het recht invulling krijgt is daarnaast 

afhankelijk van de concrete omstandigheden en het feitelijke optreden van partijen.756  

 

Een belangrijke taak van het formele belastingrecht is het brengen van balans tussen de 

posities van inspecteur en belastingplichtige.757 Aangezien de wetgever van mening is dat de 
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inspecteur, vanwege het feit dat hij voor de verkrijging van de voor de belastingheffing 

noodzakelijke informatie afhankelijk is van de belastingplichtige, zich in een kwetsbare 

positie bevindt heeft hij de inspecteur daarvoor gecompenseerd.758 De wettelijke invulling van 

de fiscale rechtsbetrekking levert dan ook geen gelijke posities op voor inspecteur en 

belastingplichtige. In de gecreëerde juridische asymmetrie is de positie van de inspecteur 

namelijk sterker dan die van de burger. Deze asymmetrie uit zich in de vorm van de 

toekenning van wettelijke bevoegdheden voor machtsuitoefening aan de inspecteur en het 

opleggen van verplichtingen aan belastingplichtige. Omdat beide partijen gebonden zijn aan 

het recht heeft de asymmetrie in het recht daadwerkelijk betekenis voor de invulling van de 

relatie tussen inspecteur en belastingplichtige. 

 

Vanuit de sociaalwetenschappelijke invalshoek is het echter ook van belang dat burgers het 

gevoel hebben dat de relatie met de inspecteur in evenwicht is.759 Dit draagt bij aan de 

aanvaarding van de machtsuitoefening door de overheid. Voor het ervaren van evenwicht door 

burgers is echter niet vereist dat er sprake is van volledige juridische symmetrie.760 

Asymmetrie, zoals die aanwezig is in de fiscale rechtsbetrekking, komt ook in andere 

publiekrechtelijke verhoudingen voor. Zij is aanvaardbaar wanneer ze een kenbaar doel dient 

en passend is bij de geldende opvattingen over de verhouding tussen overheid en burger.761 

We zullen nu zien hoe de fiscale rechtsbetrekking juridisch en feitelijk is ingevuld.762 

 

 

7.2.1 Juridische asymmetrie 

 

Juridische asymmetrie houdt in dat het recht ongelijke posities creëert voor de rechtssubjecten 

in de rechtsbetrekking. In de fiscale rechtsbetrekking is deze juridische asymmetrie sterk 

aanwezig. Het recht heeft in een sterke positie voor de inspecteur voorzien en een veel minder 

sterke positie voor de belastingplichtige.  

 

Blijkbaar heeft de wetgever niet durven vertrouwen op de vrijwillige bereidheid van de 

burgers en heeft hij de dominante positie voor de inspecteur nodig geacht om de informatie-

achterstand te compenseren en de belastingheffing te waarborgen. Hoewel deze keuze van de 

wetgever overwegend als billijk wordt ervaren zijn er ook auteurs die hierover een kritisch 

standpunt innemen. Stevens bijvoorbeeld meent dat de complexiteit van de belastingheffing in 

materiële en formele zin, en de nadelige gevolgen daarvan, voor een belangrijk deel voort-

komen uit “geïnstitutionaliseerd wantrouwen” van de kant van de overheid.763 Doordat de 

                                                
758

 Muller, M., “De toekomst van de fiscale rechtsbescherming”, WFR 2008/1231. 
759

 Zie paragraaf 5.2. 
760

 Alm, J. e.a., ”Combining psychology and economics in the analysis of compliance: From enforcement to cooperation”, 

EconomicAnalysis & Policy, vol. 42, nr. 2, 2012, pp. 133-151. 
761

 Tyler, T.R., Psychology and the design of legal institutions, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2007, p. 33. 
762

 De wijze van invulling van de fiscale rechtsbetrekking is geen statisch gegeven, maar is voortdurend aan verandering 

onderhevig, zie bijvoorbeeld Bellingwout, J.W., “Horizontaal ideaal”, WFR 2008/1309. 
763

 Commissie-Stevens, Regels op maat, eindrapport van de commissie Stevens, Slotaanbevelingen aan het kabinet voor 

de aanpak van regeldruk, Den Haag, Ministeries van Financiën en Economische Zaken, 2007. 



156 
 

overheid niet durft te vertrouwen op de spontane bereidheid van burgers is het uitgebreide 

stelsel van maatregelen noodzakelijk geworden dat aan de ene kant de Belastingdienst 

mogelijkheden biedt om te controleren en te domineren, en dat aan de andere kant de burger 

middelen biedt om zich hiertegen te verzetten. 764  

 

De verweermiddelen die de belastingplichtige ten dienste staan bieden weliswaar bescherming 

tegen het handelen van de inspecteur, maar ze gaan niet zover dat er gelijkwaardige posities 

ontstaan. Ze beogen slechts om al te voortvarend handelen van de zijde van de inspecteur af te 

remmen en om willekeur te voorkomen. Daarmee sluiten ze aan bij de algemene stelregel van 

de rechtsstaat dat de mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de belastingplichtige 

bij het verlenen van de bijzondere bevoegdheden aan de inspecteur afgewogen moet worden 

tegen het belang van een zo nauwkeurig mogelijke belastingheffing. Niet ontkend kan worden 

echter, dat het laatste belang binnen de fiscale wet- en regelgeving veel gewicht heeft 

gekregen.765 Stelselmatige uitbreiding van de bevoegdheden van de inspecteur in de afgelopen 

decennia, bijvoorbeeld in de verwerving van derdeninformatie, versterken de positie van de 

inspecteur nog eens.766  

 

 

7.2.2 Behoorlijkheidsnormen in het recht 

 

Versterking van de positie van de burger bieden echter de behoorlijkheidsnormen die in de 

Awb zijn opgenomen. Al moet daarbij worden opgemerkt dat het hier voornamelijk formele 

beginselen van behoorlijk bestuur betreft die door de fiscale rechter, vanwege de devolutieve 

werking van beroep, nauwelijks worden getoetst.767 De rechter doet normaliter eenvoudigweg 

wat de inspecteur had behoren te doen, hij behandelt de zaak materieel en doet de zaak daarna 

af.768 De rechter vernietigt of wijzigt zo nodig de belastingbeschikking zelf, zonder terug-

wijzing van de zaak naar de inspecteur, waardoor de aandacht vrijwel uitsluitend uitgaat naar 

de inhoud van de zaak en de formele, procedurele aspecten, vaak onbelicht blijven.769  

 

De devolutieve werking van beroep leidt er dus toe dat de formele algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur in belastingzaken die voor de rechter worden gebracht weinig aandacht 

krijgen. Dat neemt niet weg dat de inspecteur in zijn handelen wel gebonden is aan de 

voorschriften in de Awb en dat er dus sprake is van voor de inspecteur geldende 

behoorlijkheidsnormen.  
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De materiële beginselen van behoorlijk bestuur, die vanuit een oogpunt van rechts-

bescherming een veel grotere betekenis hebben zijn niet opgenomen in de Awb. De reden 

hiervoor is dat die beginselen moeilijk in algemeen geldende normen kunnen worden 

beschreven, ze zijn daarvoor te afhankelijk van de context van de concrete situatie.770 Ook 

deze gejuridiseerde behoorlijkheidsvoorschriften, die ontwikkeld zijn in de jurisprudentie, 

moeten door de Belastingdienst in zijn handelen worden gerespecteerd.771 

 

 

7.2.3 Feitelijke asymmetrie 

 

Naast de vraag van de juridische verhoudingen tussen belastingplichtige en inspecteur is de 

vraag interessant in hoeverre de juridische ongelijkheid betekenis heeft in de dagelijkse 

uitvoeringspraktijk. Werkt de juridische ongelijkheid daadwerkelijk door in de feitelijke 

relatie of hebben feitelijke omstandigheden een zodanige invloed op de machtsverhoudingen 

dat de verschillen in posities wegvallen?772 We zullen enkele feitelijke factoren beschouwen. 

 

De Belastingdienst is een grote, complexe organisatie is die beschikt over ruime financiële, 

technische en administratieve middelen. De omvang maakt specialisatie en verdieping op 

deelgebieden mogelijk, waardoor een deskundigheidvoorsprong kan worden opgebouwd ten 

opzichte van de “kleine” belastingplichtige.773  

 

Aan de andere kant zijn er signalen dat de omvang van de Belastingdienst juist een probleem 

is geworden. De veelheid en de diversiteit van de taken maken de Belastingdienst tot een zeer 

complexe organisatie waarin de aandacht wordt verstrooid en de beheersing van de beschik-

bare informatie een probleem is geworden.774 De afstemming van besluiten en de beheersing 

van de werkprocessen schiet daardoor soms te kort, waardoor de afhankelijkheid van de 

informatieverstrekking door de belastingplichtige prominent in de relatie aanwezig blijft.775  

 

Bovendien is het, naarmate de samenleving dynamischer, gevarieerder en complexer wordt, 

voor controlerende overheidsdiensten, waaronder de Belastingdienst, moeilijker om een 

algemeen beeld te vormen van de mate van fraude en om in concrete situaties de relevante 

feiten aan het licht te brengen en juist te waarderen.776 Tot slot is onder invloed van de 

voortschrijdende professionalisering in de samenleving het aantal fiscale adviseurs dat zich 
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heeft georganiseerd in omvangrijke samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren drastisch 

toegenomen, waardoor ook zij zich kunnen specialiseren.  

 

Het feitelijke evenwicht tussen de posities van de Belastingdienst en de burger is daarom 

afhankelijk van een groot aantal factoren en het is om die reden moeilijk om in algemene 

temen te omschrijven hoe de onderlinge verhoudingen feitelijk liggen. Duidelijk is echter dat 

de formele belastingbepalingen een heldere toon zetten voor de verhoudingen tussen 

belastingplichtige en inspecteur en dat die toon ook in de dagelijkse praktijk doorklinkt.  

 

Tegelijkertijd stellen we vast dat de feitelijke verhoudingen voortdurend aan veranderingen 

onderhevig zijn. De invoering van horizontaal toezicht bijvoorbeeld brengt nieuwe elementen 

in de relatie als vertrouwen, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid die vorm krijgt 

via een tax control framework.777  

 

We zullen nu de verschillende juridische factoren die invloed uitoefenen op de fiscale relatie 

verder uitdiepen. Daarbij zal duidelijk worden dat het formele recht een krachtige toepassing 

van het materiële belastingrecht mogelijk maakt, maar tegelijkertijd bepalingen bevat die 

gericht zijn op het verkrijgen van instemming van de burgers voor het handelen door de 

overheid.778 Ook zullen we zien dat deze juridische evenwichtskunst leidt tot een voortdurende 

verfijning en uitbreiding van de regelgeving, die soms zo ver wordt doorgevoerd dat 

ongewenste effecten ontstaan.779  

 

 

7.3 Het formele belastingrecht 
 

De fiscale wetgever heeft in de formele belastingwetten aanwijzingen gegeven voor de wijze 

waarop het proces van de belastingheffing moet verlopen en voor de wijze waarop de posities 

van de belastinginspecteur en de belastingplichtige zich tot elkaar verhouden.780 De 

beschrijving van de procedure van de belastingheffing en het steeds opnieuw vinden van een 

balans tussen de tegenstrijdige belangen van overheid en burger zien sommige schrijvers als 

het belangrijkste doel van het formele belastingrecht.781 Men veronderstelt namelijk dat slechts 

wanneer burgers evenwicht ervaren in de relatie met de overheid zij haar machtsuitoefening 

aanvaarden en de relatie als legitiem beschouwen.782  

 

De zoektocht naar een balans tussen de posities van inspecteur en belastingplichtige heeft zijn 

beslag gekregen in meerdere wetten. Zowel in de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
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(AWR) en de invorderingswet, als in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn bepalingen 

opgenomen die het handelen van de inspecteur sturen.783 Wat verder opvalt is dat meer recente 

wetgeving een ander evenwichtspunt bepaalt in de verhoudingen tussen inspecteur en 

belastingplichtige dan de oudere wetgeving. Hieruit blijkt dat het recht dynamisch is en over 

het vermogen bezit om zich aan te passen aan gewijzigde maatschappelijke opvattingen en 

omstandigheden.784 De verschillende formele belastingwetten kunnen echter wel onderling 

spanning oproepen. 

 

Uit de wijze waarop de wettelijke regelingen tot stand zijn gekomen blijkt bovendien dat het 

voor de wetgever niet mogelijk is om op eenvoudige wijze vast te stellen waar het evenwichts-

punt tussen de posities van inspecteur en belastingplichtige moet liggen. De wetgever is 

slechts in staat om op hoofdlijnen de bevoegdheden en verplichtingen te verdelen over de 

partijen. Alleen in geval er sprake is van een fundamentele wijziging in de opvattingen over de 

invulling van de fiscale rechtsbetrekking is het aan de wetgever om in te grijpen. We zullen nu 

het karakter van de twee, voor het belastingrecht belangrijkste, formele wetten bekijken. 

 

 

7.3.1 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) 

 

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) schept een relatie tussen inspecteur en 

belastingplichtige op een wijze die past binnen de maatschappelijke verhoudingen van zo’n 

vijftig jaar geleden.785 Ontwikkelingen in de loop der tijd, die hebben geleid tot een minder 

gesloten stelsel van rechtsbescherming, waren toen nog niet aan de orde. De rechtshandhaving 

stond nadrukkelijk voorop met als gevolg dat de inspecteur vooral over bevoegdheden 

beschikt en de belastingplichtigen voornamelijk verplichtingen heeft.  

 

De inspecteur kan zijn bevoegdheden naar bevind van zaken inzetten om te bewerkstelligen 

dat belastingplichtigen hun fiscale verplichtingen nakomen.786 Het karakter van de AWR lijkt 

dan ook voornamelijk bepaald door de opvatting dat de afhankelijke informatiepositie van de 

inspecteur moet worden gecompenseerd door bevoegdheden om dwangmaatregelen in te 

zetten. Afschrikking van de kant van de inspecteur wordt noodzakelijk (en effectief) geacht 

om de medewerking van belastingplichtigen te verkrijgen.787  

 

Tegelijkertijd bood de AWR ook toen al aan burgers mogelijkheden om zich te verweren 

tegen onrechtmatig handelen door de inspecteur via een gesloten systeem van rechts-
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bescherming. De combinatie van bevoegdheden voor de inspecteur en verweermiddelen voor 

de burger leverde echter zeker geen gelijkwaardigheid op tussen de partijen. Dat was destijds 

ook niet gewenst omdat het in het toenmalige tijdbeeld paste dat de overheid een dominante 

positie ten opzichte van de burgers in nam. Aansluiting bij deze overtuiging leverde een bij die 

tijd passend evenwicht op.  

 

 

Wijziging van de AWR 

Het destijds verkregen evenwicht past niet langer bij de opvattingen van de huidige tijd. De 

spanning is nu zelfs zo groot dat een wijziging van de AWR op stapel staat. Daartoe heeft de 

verantwoordelijke Staatssecretaris een brief gezonden aan de Voorzitter van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal.788 De staatssecretaris heeft bericht dat hem signalen hebben 

bereikt dat de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet meer is toegesneden op de eisen van 

de moderne tijd. Hij merkt daarbij op dat modernisering van de AWR gewenst lijkt om aan de 

eisen te kunnen beantwoorden die het sterk veranderde karakter van de processen bij de 

Belastingdienst met zich meebrengen en de moderne behoeften die in de samenleving bestaan 

om efficiënt en doelgericht met de Belastingdienst te communiceren over de individuele 

fiscale belangen.  

 

Thema’s die daarbij onder meer een rol van betekenis spelen zijn de mogelijkheid van een 

open stelsel van fiscale rechtsbescherming, aangifte- versus aanslagbelasting, hoe in de 

toekomst om te gaan met het nieuw feit, informatieverplichtingen van belastingplichtigen 

alsmede de positie van de fiscus tijdens het instellen van een boekenonderzoek.789 De 

herziening van de AWR zal de verhoudingen tussen inspecteur en belastingplichtige 

herijken.790  

 

 

7.3.2 Algemene wet bestuursrecht (Awb)  

 

De Awb stamt uit het jaar 1992 en geldt voor het gehele bestuursrecht. Deze wet staat vooral 

in het teken van rechtsbescherming. Zij richt zich op een behoorlijk verloop van de interactie 

tussen overheid en burger en lijkt vooral oog te hebben voor de aanvaarding van de machts-

uitoefening door de burger. In tegenstelling tot de AWR verstrekt de Awb niet zozeer 

bevoegdheden aan de inspecteur, maar legt hij deze juist verplichtingen op die voornamelijk 

bestaan uit fatsoensnormen voor het overheidoptreden. Het uitgangspunt van de Awb is 
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namelijk dat waar men van burgers tact mag wensen, men die van de overheid mag 

verlangen.791  

 

Ter illustratie van het karakter van de Awb volgen hier enkele voorbeelden van bepalingen 

waaruit blijkt dat er sprake is van een wederkerige rechtsbetrekking. Overheidsorganen mogen 

geen schijn van vooroordeel oproepen, daarom moet de ambtenaar die een bezwaarschrift 

behandelt een ander zijn dan degene die het primaire besluit heeft genomen.792 Ook moeten 

overheidsorganisaties hun taak zonder vooringenomenheid vervullen.793 Ze mogen burgers 

niet als tegenstander behandelen, maar moeten ze de gelegenheid bieden om hun rechten 

geldend te maken en in vrijheid tot een standpunt te komen.794 Verder moet de overheid 

zorgvuldig onderzoek doen naar de feiten waarop ze haar besluit baseert.795 Daarbij zal ze 

rekening moeten houden met belangen van betrokkenen, zoals het tijdsbeslag en de kosten die 

ermee gemoeid zijn. De keuze mag voor de burger niet onevenredig bezwarend zijn.796 Tot 

slot moet de overheid voorlichting geven aan de burgers over de inhoud regelgeving en de 

toepassing ervan. De overheid moet dit op een neutrale toon doen waarbij het belang van de 

burger voorop staat. De overheid streeft immers het belang na van de burgers, ze is dienstbaar 

aan de burgers en heeft geen eigen belang dat wordt na gestreefd.797 Bovendien streeft ze naar 

meer gelijkwaardigheid in de relatie met burgers. 

 

In termen van legitimiteit betekenen deze bepalingen in de Awb dat de overheid transparanter 

moet zijn over haar handelen in de contacten met burgers, meer respect en inlevingsvermogen 

moet tonen en de burger beter moet informeren. Procedurele voorschriften maken nu deel uit 

van de wet. Dit betekent dat rechtmatigheid vereist dat de inspecteur deze voorschriften juist 

toepast.  

 

 

7.4 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
 

Naast de wetgever waakt ook de belastingrechter over de balans tussen bevoegdheden voor de 

inspecteur en bescherming van de burgers.798 Daartoe heeft de rechter in de loop der tijd zijn 

functie binnen de Trias Politica enigszins opgerekt.799 Waar de rechter aanvankelijk louter 
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oordeelde op basis van de wet, wordt nu ook recht gesproken met inachtneming van de 

rechtsbeginselen.800 Dit is een brede tendens die zich ook buiten de fiscaliteit voordoet.  

 

Een belangrijke reden voor de oprekking van de rechterlijke taak is het gebruik van 

zogenaamde vage normen in de wet, bijvoorbeeld het begrip goed koopmansgebruik, dat aan 

de rechter een marge laat om recht te doen aan de bijzonderheden van het geval.801 Ook door 

slordige wetgeving neemt het houvast dat de wet de rechter biedt af.802 Verder speelt de keuze 

van de wetgever om de fiscale wetgeving te gebruiken als instrument voor andere doelen dan 

de belastingheffing een belangrijke rol. Doordat het instrumentalisme van de wetgever de 

systematiek van het rechtssysteem van de belastingheffing soms geweld aandoet wordt de 

wetgever tot op bepaalde hoogte partij in de wetgeving.803 Deze ontwikkeling leidt ertoe dat 

de fiscale rechter, om de partijdigheid van de wetgever als het ware te corrigeren, niet alleen 

betekenis toekent aan de wettelijke regels maar het handelen van de inspecteur ook 

nadrukkelijker toetst aan de rechtsbeginselen.804  

 

Deze koers is ingezet met de zogenaamde doorbraakarresten waarin de rechter bepaalde dat de 

toepassing van de wet moest wijken voor de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.805 

Later bepaalde de belastingrechter bijvoorbeeld ook dat de Belastingdienst in het contact met 

de burger altijd het fair play beginsel in acht dient te nemen.806  

 

 

7.4.1 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

 

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn rechtsbeginselen met een concreet karakter 

die op een directe wijze betekenis hebben voor de fiscale rechtshandhaving. Het zijn 

gejuridiseerde behoorlijkheidsvoorschriften voor de belastinginspecteur die, omdat ze niet 

toepasbaar zijn op een alles-of-niets manier, niet kunnen worden aangemerkt als 

rechtsregels.807 De toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt altijd 

afgewogen in de context van concrete situaties, ze hebben in die zin een relatief gewicht.  

 

Kenmerkend voor de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is, zoals gezegd, dat ze 

directe betekenis hebben voor de dagelijkse praktijk, ze zijn daarvoor voldoende specifiek.808 

Daarin wijken ze af van de meer fundamentele rechtsbeginselen, die vaak een hoog abstractie-

niveau kennen en daardoor niet goed toepasbaar zijn in concrete situaties. Hoewel de 
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algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet de diepgaande abstracte betekenis hebben 

van de fundamentele rechtsbeginselen, kunnen ze vanwege hun verbondenheid daarmee, 

aangemerkt worden als juridische basisrichtlijnen voor de inspecteur.809 De algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur zijn onderdeel van het recht, waardoor ze een dwingende 

werking hebben voor de Belastingdienst.810 

 

 

Formele en materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen onderscheiden worden in formele en 

materiële beginselen. Beide typen richten zich op gebreken in de procedure van totstand-

koming van besluitvorming, maar er is ook een verschil.  

 

De formele algemene beginselen van behoorlijk bestuur raken het proces van totstandkoming 

van het besluit en niet de inhoud.811 De materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

raken de inhoud van het besluit. Het belang van deze tweedeling is dat de reparatie van een 

formeel gebrek tot een andere inhoud van het besluit kan leiden, maar dat dit in het algemeen 

niet het geval zal zijn, terwijl herstel van een inhoudelijk gebrek tot een andere inhoud moet 

leiden.812 Strijd met een materieel algemeen beginsel van behoorlijk bestuur heeft in de 

praktijk derhalve een veel directere betekenis.  

 

 

Toepassing door de Belastingdienst 

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur betreffen primair normen voor de Belasting-

dienst, ook al zijn ze door de rechter ontwikkeld. Belastingplichtigen hoeven voor een appèl 

op de toepassing van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dan ook niet naar de 

rechter. De Belastingdienst dient immers overeenkomstig het recht te handelen en dat 

impliceert dat men de uitspraken van de rechter in vergelijkbare gevallen zelfstandig toepast. 

Men spreekt in dit verband van rechtsbedeling die de basis vormt voor het handelen van de 

Belastingdienst.  

 

Rechtsbedeling is een juridische activiteit die (ook) in de wijze van uitvoering van de wet-

geving besloten ligt.813 De Belastingdienst past zelfstandig de beginselen van behoorlijk 

bestuur toe en wanneer een belastingplichtige aanspraak maakt op toepassing van een beginsel 
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zal de Belastingdienst op zijn eigen handelen reflecteren.814 Alleen in geval de Belastingdienst 

negatief beslist op de aanspraak is een gang naar de rechter nodig.815  

 

Dat neemt niet weg dat de toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur toch 

vaak enigszins precair is, zeker wanneer het de toepassing van een materieel beginsel 

betreft.816 Toekenning van de aanspraak kan, als de inspecteur bijvoorbeeld een toezegging 

heeft gedaan die tegen de wet ingaat, immers betekenen dat de inspecteur in strijd met de wet- 

en regelgeving moet handelen. De inspecteur creëert dus een contra-legem situatie. Dit strijdt 

ook met de uitgangspunten van een organisatie die zijn bestaansrecht en geloofwaardigheid 

ontleent aan de handhaving van de wet- en regelgeving. De toepassing van behoorlijkheids-

beginselen kan daardoor tot enige verstarring leiden in de omgang met burgers.817 Dat is 

ongewenst omdat behoorlijkheidnormen tot doel hebben om interacties met burgers soepel te 

laten verlopen.818  

 

Het is cruciaal dat bij de toepassing van behoorlijkheidnormen een “regel is regel” toepassing 

achterwege blijft.819 Behoorlijkheidsnormen vereisen immers een toepassing met gevoel voor 

de situatie. De overheid heeft immers ook een zelfstandige verantwoordelijkheid in fiscaal-

ethische zaken.820 Een verantwoordelijkheid die door de medewerkers van de Belastingdienst 

op professionele wijze in de uitvoering van het belastingrecht vorm moet worden gegeven.821  

 

Twee materiële beginselen van behoorlijk bestuur nemen binnen het belastingrecht een 

belangrijke plaats in, dit zijn het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel.822 Het zijn 

gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen met grote betekenis voor de fiscale rechtshandhaving. 

We zullen ze hieronder kort behandelen. 
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7.4.2 Vertrouwensbeginsel 

 

Het vertrouwensbeginsel verlangt dat bestuursorganen opgewekt vertrouwen niet bescha-

men.823 Wie op goede gronden meent te mogen vertrouwen dat een bestuursorgaan een 

bepaald besluit zou nemen, wordt door het vertrouwensbeginsel beschermd.824 Dat is ook 

onder bijzondere omstandigheden het geval als de inspecteur met het nemen van dat besluit in 

strijd moet handelen met een wettelijke bepaling. Het vertrouwensbeginsel kan de wet terzijde 

schuiven en de uitoefening van bevoegdheden van de inspecteur beperken.825 Het 

vertrouwensbeginsel is, als materieel algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, derhalve een 

behoorlijkheidsnorm met een zeer sterke werking. 

 

Dat betekent uiteraard niet dat de inspecteur moet voldoen aan iedere verwachting, hoop of 

illusie van een burger. Er moet wel sprake zijn van reëel opgewekt vertrouwen. Of een 

verwachting ten aanzien van het handelen van de inspecteur door het vertrouwensbeginsel 

wordt beschermd, hangt af van een aantal factoren en wordt in het uiterste geval door de 

rechter bepaald. Van belang bij die afweging is ondermeer wie het vertrouwen heeft opgewekt 

en welke handelingen of uitspraken het vertrouwen hebben gewekt. 

 

Ook binnen de belastingrechtspraak kwam het vertrouwenbeginsel tot ontplooiing. Nadat de 

Tariefcommissie in 1957 in haar uitspraken pionierswerk verrichtte kwamen met enkele 

tussenstappen in 1978 de zogenaamde doorbraakarresten tot stand.826 De doorbraak bestond er 

uit dat de belastingplichtige mocht afgaan op standpunten die de belastingadministratie had 

neergelegd in ministeriële resoluties, ondanks het feit dat dit strijd opleverde met de juiste 

toepassing van de wet.827 De strikt legalistische visie die altijd leidend was binnen de 

fiscaliteit, werd hier los gelaten. 

 

Sindsdien groeide de werking van het vertrouwensbeginsel, waardoor in steeds meer situaties 

de toepassing van de wet moest wijken voor het vertrouwensbeginsel.828 Waar aanvankelijk 

slechts vertrouwen kon worden ontleend aan gepubliceerd beleid van de Staatssecretaris 

kunnen belastingplichtigen thans ook rechtens te beschermen vertrouwen ontlenen aan 
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824
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algemene voorlichting door de Belastingdienst, aan een specifieke inlichting op verzoek van 

belastingplichtige en aan een toezegging door de inspecteur.829 Daarnaast kan van opgewekt 

vertrouwen sprake zijn wanneer er sprake is van een impliciete standpuntbepaling die, onder 

omstandigheden, bij de belastingplichtige de indruk hebben kunnen wekken dat een door de 

inspecteur gedurende een aantal jaren betreffende dezelfde aangelegenheid gevolgde gedrags-

lijn berust op een weloverwogen standpuntbepaling.830  

 

Essentieel voor het vertrouwensbeginsel is dat de rechter van oordeel is dat de burger moet 

kunnen vertrouwen op toezeggingen van de inspecteur, zelfs als een juiste toepassing van de 

wet daarvoor moet wijken. De belastingrechter stelt bij de toepassing van het vertrouwens-

beginsel derhalve het belang van een zorgvuldige procedure boven het belang van een juiste 

toepassing van de wet. Het gevolg van die afweging is dat een situatie ontstaat waarin de 

betrokken belastingplichtige gunstiger wordt behandeld dan de belastingplichtigen ten aanzien 

van wie de wet wel juist is toegepast. Het vertrouwensbeginsel bewerkstelligt derhalve 

consistentie in de tijd, maar schept inconsistentie in de behandeling van belastingplichtigen.  

 

 

7.4.3 Gelijkheidsbeginsel 

 

Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden en ongelijke 

gevallen ongelijk naar de mate waarin ze verschillen.831 Dat betekent dat een ongelijke 

behandeling van gevallen in een redelijke verhouding dient te staan tot de verschillen tussen 

die gevallen.832 Een ongelijke behandeling van gelijke gevallen is alleen toegestaan indien 

daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat.833  

 

Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen rechtsbeginsel dat in verschillende verschijnings-

vormen voorkomt.834 Zo kan het zich voordoen als beginsel van behoorlijke regelgeving, als 

beginsel van behoorlijk procesrecht of als beginsel van behoorlijk bestuur.835 Het ethische 

karakter van het gelijkheidsbeginsel brengt de opdracht voor de overheid met zich mee om het 

in al zijn geledingen zo veel mogelijk te realiseren.836 Het behoort heel het bestuur te door-

trekken en is één van de hoofdbestanddelen van het ambtelijke “ethos”.837  
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 Happé, R.H., Het gelijkheidsbeginsel in ethisch perspectief, Kluwer, Deventer, 1989, p. 10. 
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De overheid dient geen onderscheid te maken tussen haar burgers, ongeacht welke waarden 

deze burgers erop nahouden. De overheid mag er geen bijzondere vrienden op nahouden, zij 

heeft te doen met burgers die haar allen even lief zijn.838 Deze benadering wordt door vrijwel 

iedereen als billijk en acceptabel gekenschetst omdat hij aansluit bij de fundamentele 

algemeen gedeelde waarde dat alle mensen recht hebben op een gelijke behandeling.839 Vanuit 

een oogpunt van legitimiteit is dan ook vereist dat toepassing van het gelijkheidsbeginsel word 

nagestreefd.  

 

Binnen het belastingrecht werd het gelijkheidsbeginsel als materieel algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur voor het eerst toegepast in 1979.840 In dit arrest besloot de Hoge raad dat de 

toepassing van de wet achterwege moest blijven vanwege de toepassing van het gelijkheids-

beginsel. Een consistente behandeling van verschillende belastingplichtigen ging hier voor een 

juiste toepassing van de wet, behoorlijkheid boven inhoudelijke juistheid derhalve. 

Opmerkelijk is dat hier, ondanks de afwijking van de wet, toch rechtmatig is gehandeld. Ook 

het gelijkheidsbeginsel behoort immers tot het recht, zodat uiteindelijk wel overeenkomstig 

het recht is gehandeld. Rechtmatigheid weegt dus zwaarder dan wetmatigheid. 

 

Het arrest vormt het beginpunt van een periode met veel aandacht voor de ontwikkeling en de 

toepassing van het gelijkheidsbeginsel in het belastingrecht.841 Dat is gezien de uitwerking van 

het gelijkheidsbeginsel in de fiscaliteit begrijpelijk omdat het behalve gelijkheid, vanuit een 

oogpunt van wetmatigheid ook juist ongelijkheid creëert. Het gelijkheidsbeginsel schakelt de 

behandeling van de ene belastingplichtige gelijk aan de behandeling van die van een ander, tot 

zover wordt gelijkheid gecreëerd. Maar omdat wordt afgeweken van de wet ontstaat juist 

ongelijkheid in de wetstoepassing met alle belastingplichtigen ten aanzien van wie de wet 

correct is toegepast. Het materiële gelijkheidsbeginsel creëert dus ongelijkheid vanuit een 

oogpunt van wetmatigheid, maar gelijkheid in de zin van rechtmatigheid.  

 

Sinds de genoemde uitspraak van de Hoge Raad moet de belastingrechter immers in de aan 

hem voorgelegde gevallen steeds twee beginselen tegen elkaar afwegen; het legaliteitsbeginsel 

en het gelijkheidsbeginsel. Dat betekent in de voorliggende gevallen een keuze tussen 

inhoudelijke juistheid (overeenkomstig wet- en regelgeving) en behoorlijkheid. De noodzaak 

tot het maken van deze keuze komt voort uit de omstandigheid dat zowel wet als algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur als rechtsnorm worden aangemerkt. Er is dus sprake van 

strijd tussen twee rechtsnormen, waarvan de één tevens kan worden aangemerkt als 

behoorlijkheidsnorm.842  
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De toepassing van het beginsel levert in de praktijk soms nieuwe problemen op die door de 

Hoge Raad met een almaar verdergaande verfijning worden opgelost. Deze verfijning leidt tot 

kritiek. Happé bijvoorbeeld is van mening dat het gelijkheidsbeginsel op sommige punten een 

zeer technisch, uiterst gecompliceerd en zelfs op bepaalde punten arbitrair karakter kent.843  

 

Zuurmond, oud-voorzitter van de belastingkamer van de Hoge Raad, zei in een interview het 

volgende: “Soms wordt een belangrijk deel van het belastingrecht gevormd door rechtspraak 

van de Hoge Raad. Dat kan wel eens tot ongewenste situaties leiden. Zo vind ik dat de 

rechtspraak op het gebied van het gelijkheidsbeginsel te ver is doorgeschoten. Met name de 

toepassing van de meerderheidsregel is in feite onuitvoerbaar geworden en leidt – paradoxaal 

genoeg – tot willekeurige uitkomsten omdat men ervan afhankelijk is hoeveel gevallen de 

belastingplichtige kan aandragen. Achteraf gezien hadden we er niet aan moeten beginnen. 

Maar dat is wijsheid achteraf.”844  

 

Bovenstaande maakt duidelijk dat de belastingrechter waakt over de balans tussen bevoegd-

heden voor de inspecteur en de rechtsbescherming van burgers. Dit heeft geleid tot een 

verruiming van de taakopvatting van de rechter die gebaseerd is op toepassing van rechts-

beginselen in de rechterlijke beoordeling.845  

 

Naast de belastingrechter waakt ook de Nationale ombudsman over een goed verloop van de 

interactie tussen overheid en burgers. De Awb biedt de mogelijkheid om een klacht in te 

dienen bij de Nationale ombudsman wanneer burgers zich onheus bejegend voelen door de 

overheid.846 

 

 

7.5 De Nationale ombudsman 
 

Naast de juridische instrumenten waarover de belastingrechter, beschikt, bestaat sinds 1980 

het instituut van de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman neemt binnen het recht 

een bijzondere positie in. Hij is in beginsel verplicht naar aanleiding van klachten van burgers 

onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde gelegen-

heid heeft gedragen en kan naar aanleiding van het door hem ingesteld onderzoek aan het 

bestuursorgaan aanbevelingen doen.847 Zijn aanbevelingen hebben een zwakke rechtskracht, 

bestuurorganen kunnen deze naast zich neerleggen. 

 

De Nationale ombudsman biedt een klachtrecht aan de individuele burger die het slachtoffer 

dreigt te worden van overheidsoptreden en die geen andere mogelijkheid meer heeft om een 
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standpunt van een onafhankelijke derde te vragen over zijn ongenoegen daarover.848 Maar ook 

kan de ombudsman uit eigen beweging een onderzoek instellen.849 De Nationale ombudsman 

draagt bij aan de voortdurende zoektocht naar evenwicht tussen de posities van overheid en 

burger.850  

 

De klachtbehandeling van de Nationale ombudsman richt zich niet zozeer op de zaak, maar 

meer op de persoon achter de zaak. De aandacht gaat primair uit naar de wijze waarop 

overheidsorganen de relatie invulling geven met de persoon wiens zaak door het overheids-

orgaan wordt behandeld.  

 

 

7.5.1 Behoorlijkheidsnormen 

 

Behoorlijkheidsnormen van de Nationale ombudsman zijn gericht op de relatie van de 

overheid met de burger en in het bijzonder op de beleving van die relatie door de burger.851 

Dat geldt wat minder voor de aspecten van Ze bestaan naast de (inhoudelijke en procedurele) 

rechtsnormen in de vorm van wet- en regelgeving en rechtsbeginselen.852 Behoorlijkheids-

normen komen voor in de wet, met name in de Awb, in de jurisprudentie en in de 

klachtbehandeling van de Nationale ombudsman. In deze paragraaf gaan we in op de 

behoorlijkheidsnormen die door de Nationale ombudsman zijn ontwikkeld en worden 

toegepast in zijn klachtbehandeling. 

 

De behoorlijkheidsnormen van de Nationale ombudsman moeten worden onderscheiden van 

rechtsnormen.853 Ze refereren namelijk niet zozeer aan een objectief normenstelsel, maar 

eerder aan een stelsel van fatsoensregels dat afhankelijk wordt gesteld van de feitelijke situatie 

en de beleving van de betrokken burger. In de opvatting van de Nationale ombudsman bepaalt 

het vermogen om zowel rechtmatig als behoorlijk te handelen in belangrijke mate het oordeel 

van de burger over het functioneren van de overheidsdienst waar hij mee te maken heeft.854 

Met die opvatting en de wijze van klachtbehandeling neemt de Nationale ombudsman een 

positie in die ligt tussen de juridische en de sociaalwetenschappelijke benadering van 

legitimiteit omdat zijn werkwijze een semi-juridisch karakter kent.855 Weliswaar toetst hij het 
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optreden van de overheid in een concrete situatie aan algemeen geformuleerde normen, maar 

deze normen hebben geen (of slechts een zwakke) rechtskracht.  

 

Anders dan rechtsregels, zijn de behoorlijkheidsnormen van de Nationale ombudsman 

contextgebonden. Ze zijn daarin vergelijkbaar met de algemene maatregelen van behoorlijk 

bestuur die eveneens een contextgebonden invulling kennen.856 Bij toepassing van het 

vertrouwensbeginsel bijvoorbeeld toetst de rechter met in achtneming van de omstandigheden 

van het geval of de burger mocht vertrouwen dat een bepaalde fiscale behandeling ten aanzien 

van hem zou worden toegepast, op grond van de door de inspecteur gedane uitlatingen.857 

Daarbij is dan wel sprake van een “geobjectiveerde subjectiviteit”, de vraag is of belasting-

plichtige onder de gegeven omstandigheden de uitlatingen als een toezegging heeft kunnen 

opvatten.  

 

Met een dergelijke, enigszins flexibele, invulling van de norm wordt voorkomen dat een starre 

“regel is regel” toepassing ontstaat.858 Deze werkwijze maakt het mogelijk om de essentie van 

de behoorlijkheidsnorm in iedere aangebrachte situatie steeds opnieuw te realiseren.  

 

Wel speelt in een dergelijke vorm van beoordeling steeds een subjectief element van de 

beoordelaar mee, wat de aanvaarding van de oordelen kan belemmeren. De legitimiteit van de 

beoordelaar, de Nationale ombudsman, is voor het functioneren van het beoordelings-

mechanisme dan ook cruciaal.859 Zeker omdat de Nationale ombudsman, anders dan de 

rechter, niet over harde machtsmiddelen beschikt die de acceptatie van zijn besluiten kunnen 

onderstrepen.860  

 

 

Behoorlijke bejegening en fatsoen 

Behoorlijkheidsnormen zijn dus aan te merken als normen van fatsoen waaraan het optreden 

van overheidsinstanties kan worden getoetst.861 Indien het optreden van het betrokken 

bestuursorgaan voldoet aan de vereisten die daaraan vanuit het oogpunt van behoorlijkheid – 

in de termen van de Nationale ombudsman - in de gegeven context kunnen worden gesteld, 

wordt de gedraging door de Nationale ombudsman als behoorlijk aangemerkt.862 In het andere 

geval als onbehoorlijk. 
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Dat betekent echter niet, zelfs niet wanneer zowel aan de rechtsnormen als de behoorlijkheids-

normen van de Nationale ombudsman is voldaan, dat burgers perse het gevoel hebben dat ze 

rechtvaardig en behoorlijk behandeld zijn.863 Soms kunnen mensen eenvoudigweg niet 

tevreden worden gesteld, bijvoorbeeld omdat ze besluiten van de overheid niet kunnen 

begrijpen of simpelweg niet kunnen aanvaarden. Hoewel de aanpak van de Nationale 

ombudsman dus bijdraagt aan de acceptatie van het overheidsoptreden, biedt deze geen 

garantie dat burgers uiteindelijk tevreden kunnen worden gesteld.  

 

Een toestand waarin alle burgers volledig het overheidshandelen aanvaarden is niet haalbaar. 

Het voorkomen van klachten is dan ook onmogelijk. Burgers verschillen in hun beleving van 

omstandigheden en zijn bovendien niet altijd redelijk.864 Het is van belang dat spanningen die 

het gevolg zijn van strijdige belangen en overtuigingen in kaart worden gebracht en waar 

mogelijk worden weggenomen.865 Maar men zal ook moeten accepteren dat dit soms niet lukt.  

 

 

Belastingdienst  

De Belastingdienst is nadrukkelijk in beeld bij de Nationale ombudsman.866 Jaarlijks worden 

er veel klachten ingediend over de Belastingdienst. Dat is gezien de omvang van de 

organisatie logisch en het zegt niet zoveel over de zorgvuldigheid van de bejegening van 

belastingplichtigen. Belangrijk in dat verband is de constatering van de Nationale ombudsman 

dat het met de Belastingdienst steeds beter gaat.867  

 

In zijn jaarrapport meldt de Nationale ombudsman dat het aantal klachten over de Belasting-

dienst een trend van jaarlijkse daling vertoont, al heeft deze trend zich in 2010 niet voort-

gezet.868 De vermelding in het jaarrapport dat de Belastingdienst grote bereidheid vertoont om 

mee te werken aan interventies van de kant van de Nationale Ombudsman geeft aan dat de 

Belastingdienst gevolg geeft aan de aanwijzingen van de Nationale ombudsman.  

 

 

Wat leren beoordelingen van de Nationale ombudsman 

Het feit dat er klachten over een organisatie worden ingediend wil niet zeggen dat er ernstige 

fouten worden gemaakt of onzorgvuldig wordt gehandeld. Een betere indicatie voor de 

                                                
863

 Lind, E.A., Presentatie 19 januari 2012, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 2012, 

http://nieuws.prettigcontactmetdeoverheid.nl, geraadpleegd op 31 januari 2012. 
864

 Hertogh, M.L.M., “Wie klaagt bij de Ombudsman?”, in Werken aan behoorlijkheid, De nationale ombudsman in zijn 

context, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, p. 201. 
865

 Brenninkmeijer, A. F. M., Eerlijk bestuur, Den Haag, Nationale ombudsman, 2006, http://www.nationaleombudsman-

nieuws.nl/ geraadpleegd op 20 maart 2007. 
866

 Nationale ombudsman, De Belastingdienst:lessen uit de praktijk van de Nationale ombudsman, Nationale ombudsman, 

2010, http://www.nationaleombudsman.nl/ rapporten/ 2010/015, geraadpleegd op 12 december 2010. 
867

 Brenninkmeijer A.F.M. e.a., “Met de Belastingdienst gaat het steeds beter, een impressie vanuit het werk van de 

Nationale Ombudsman”, WFR 2010/6846. 
868

 Nationale ombudsman, “Wat vindt u ervan? Reflectie op burger en overheid, Verslag van de Nationale ombudsman 

over 2010”, Den Haag, Bureau Nationale ombudsman, 2011, p. 53. 



172 
 

zorgvuldigheid waarmee overheidsorganisaties de interactie met de burgers invult vormen de 

rapportages van de Nationale ombudsman waaruit de aard van de klachten blijkt. Deze rappor-

tages, die voor iedere klacht worden opgemaakt, zijn openbaar en worden gepubliceerd op de 

website van de Nationale ombudsman.869  

 

De rapportages bevatten het oordeel van de Nationale ombudsman met betrekking tot een 

klacht en zijn mening over een passende interventie. Ze geven een indicatie voor de mate van 

behoorlijkheid in het functioneren van overheidsorganen.870 Daarin is zeker een tot op 

bepaalde hoogte geobjectiveerd oordeel te herkennen omdat de Nationale ombudsman niet 

volledig de beleving van burgers volgt. Want hoewel de norm in de context van de concrete 

situatie wordt ingevuld en de beleving van de betrokkene centraal staat, kennen de 22 

behoorlijkheidsnormen in de behoorlijkheidswijzer ook een kern die vooraf, dus los van de 

concrete situatie, is bepaald en een algemene gelding heeft.  

 

Behoorlijkheidsnormen die in algemene termen zijn geformuleerd en zijn opgenomen in een 

gepubliceerde behoorlijkheidswijzer creëren een geobjectiveerd en normatief beeld van wat 

onder een behoorlijke bejegening wordt verstaan. De aanpak van de Nationale ombudsman 

kent dan ook parallellen met de juridische aanpak, zoals die door de rechter wordt gehanteerd, 

terwijl vanuit de behoorlijkheidswijzer een bepaalde mate van sturing op het handelen van 

overheidsorganisaties uitgaat.  

 

 

7.5.2 Behoorlijkheidswijzer 

 

De behoorlijkheidswijzer is een opsomming van behoorlijkheidsnormen die door de Nationale 

ombudsman worden gehanteerd. Mede met behulp van de in de afgelopen jaren ingediende 

klachten heeft de Nationale ombudsman een verfijnd stelsel van toetsingscriteria ontwikkeld. 

Deze criteria zijn verwoord in een 22-tal behoorlijkheidsnormen die samen de behoorlijk-

heidswijzer vormen.871 De behoorlijkheidsnormen in de behoorlijkheidswijzer worden 

regelmatig aangepast aan gewijzigde opvattingen over wat een fatsoenlijke bejegening van 

burgers inhoudt. Hierdoor blijft de behoorlijkheidswijzer goed afgestemd op de beleving en 

verwachtingen van burgers.  

 

De meeste recente versie van de behoorlijkheidswijzer wordt gepubliceerd op internet, zodat 

ze de behoorlijkheidsnormen kenbaar zijn voor zowel bestuursorganen als burgers.872 Ze 

vormen in zekere zin een gedragscode voor de overheid: “In een tijd waarin het overheids-

handelen – terecht- niet meer voetstoots door de burgers wordt aanvaard, maar kritisch wordt 
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bejegend, dient het voor de overheid duidelijk te zijn aan welke normen haar handelen moet 

voldoen. Voor de burgers moet duidelijk zijn welke kwaliteit van handelen zij van hun 

overheid mogen verwachten.”873 Wanneer een overheidsorgaan naar het oordeel van de 

Nationale ombudsman een steek heeft laten vallen, geeft het rapport aan welke van de 22 

behoorlijkheidsnormen uit de behoorlijkheidswijzer is overtreden.874  

 

Raadpleging van de behoorlijkheidswijzer leert dat de lijst behoorlijkheidnormen op een 

aantal punten overeenkomt met de theorievorming over procedurele (en interactionele) 

rechtvaardigheid. Daarbij valt op dat juist deze aspecten bij de ontwikkeling van de 

behoorlijkheidswijzer door de jaren aan prominenter worden. Waar het karakter van de 

behoorlijkheidswijzer 2009 nog duidelijk juridisch was, is de versie van 2012 meer gericht op 

rechtvaardigheidsbeleving.875 Dat is niet zo verwonderlijk omdat de huidige Nationale 

ombudsman, Brenninkmeijer, sterk geïnteresseerd is in de sociaalpsychologische aspecten van 

de relatie tussen overheid en burger. 876  

 

 

7.5.3 Behoorlijkheidstoetsing  

 

De Nationale ombudsman onderscheidt behoorlijkheidsnormen van rechtsnormen. Rechts-

normen zijn naar zijn opvatting aan te merken als formele normen, terwijl behoorlijkheids-

normen eerder kunnen worden aangemerkt als een hoofdzakelijk ethische categorie. De 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die niet alleen kunnen worden aangemerkt als 

behoorlijkheidsnorm, maar ook als rechtsnorm vormen naar het idee van de Nationale 

ombudsman een dwarsverband tussen de beide categorieën.877 Rechtsnormen, ook de 

procedurele, zijn echter tot op zekere hoogte steeds objectief en normatief. Ze sluiten daarom 

niet altijd aan bij de persoonlijke beleving van burgers.  

 

In zijn werkwijze probeert de Nationale ombudsman juist wel aan te sluiten bij de 

(subjectieve) beleving van burgers. Naar zijn overtuiging is het plichtmatig naleven van 

formele rechtsnormen niet voldoende om het vertrouwen van burgers te winnen. De overheid 

moet streven naar een niveau van behoorlijkheid dat is ingegeven door ethische overwegingen 

die ertoe leiden dat de burgers het handelen ervaren als juist en billijk, aldus de Nationale 
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ombudsman.878 De behoorlijkheidstoetsing door de Nationale ombudsman richt zich, anders 

dan de rechter die de formele juistheid van besluiten toetst, daarom op een ethische toets van 

het overheidsoptreden.879 Deze ethische toets betreft de ervaring van het overheidsoptreden 

door burgers.880 Dat is ook het geval bij gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen omdat achter de 

rechtsnorm, de categorie van behoorlijkheid als ethische norm steeds herkenbaar is.881 Deze 

categorie vereist naast de juridische toetsing een ethische evaluatie in de vorm van een 

behoorlijkheidstoets.882  

 

Belangrijk is dat de behoorlijkheidstoets een groter deel bestrijkt van het overheidshandelen 

dan de rechtmatigheidstoets. De juridische toets gaat immers enkel over de rechtmatigheid van 

besluiten en daarmee verwante handelingen van de Belastingdienst. Deze toets betreft slechts 

beslissingen (veelal beschikkingen) met rechtsgevolgen, beslissingen dus die invloed hebben 

op de rechtspositie van de burger. Het recht – en dus de rechtmatigheid - gaat over die rechts-

positie. Sociaalwetenschappelijke legitimiteit bestrijkt zoals gezegd een veel groter deel van 

het handelen van de Belastingdienst. Het betrekt namelijk ook informeel overleg, voorlichting, 

hulp bij het invullen van de aangifte, enzovoort, en dat zijn geen besluiten met een juridisch 

gevolg. Aangezien het (fiscale) handelen van de Belastingdienst breder is dan de juridische 

besluitvorming heeft de sociaalwetenschappelijke benadering een ruimer bereik. De, al dan 

niet gejuridiseerde, behoorlijkheidsnormen en de behoorlijkheidstoets sluiten hierbij aan.  

 

De behoorlijkheidstoetsing door de Nationale ombudsman kan dan ook als volgt worden 

getypeerd. De Nationale ombudsman toetst het overheidsoptreden aan een prescriptieve norm 

(behoorlijkheidsnormen volgens de behoorlijkheidswijzer) met een (zeer) zwakke rechts-

kracht. Op grond van de Awb is namelijk sprake van een door het recht aangewezen advies-

functie.883 In zijn beoordeling zoekt hij nadrukkelijke aansluiting bij de persoonlijke beleving 

van burgers.884 Zijn oordelen krijgen gewicht omdat overheidsorganen bereid zijn deze op te 

volgen, wat hun prescriptieve karakter onderschrijft. 

 

Het behoorlijkheidsconcept van de Nationale ombudsman kent dus een juridische basis en een 

werkwijze met een juridisch karakter en is tegelijkertijd sterk gericht op de individuele 

(rechtvaardigheids)beleving van mensen.885 Het behoorlijkheidsconcept combineert objectieve 
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en subjectieve elementen van rechtvaardigheid en biedt om die reden een voor deze studie 

interessant perspectief.  

 

We zullen nu eerst onderzoeken hoe de werkwijze van de Nationale ombudsman zich 

verhoudt tot het fiscale bestuursrecht en op welke wijze de Nationale ombudsman invloed kan 

uitoefenen op het handelen door overheidsorganen. Daarna zullen we in het hiernavolgende 

hoofdstuk bezien hoe de behoorlijkheidsnormen zich verhouden tot aspecten van rechtvaardig-

heidsbeleving.  

 

 

7.6 Juridische status  
 

 

7.6.1 Juridische status van behoorlijkheidsnormen 

 

Behoorlijkheidsnormen kunnen, zoals hiervoor is opgemerkt, onderdeel zijn van het recht, er 

is dan sprake van rechtsnormen.886 Een voorbeeld van een gejuridiseerde behoorlijkheidsnorm 

is de hoorplicht bij bezwaar op grond van de Awb.887 Gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen 

hebben de juridische status van rechtsnorm en functioneren ook als zodanig. Het bestuurs-

orgaan is er in zijn handelen aan gebonden en de burger kan zich er, al dan niet via de rechter, 

op beroepen.  

 

Daarnaast bestaan niet-gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen.888 Deze kunnen niet worden 

aangemerkt als rechtsnorm. Ze hebben geen juridische status en geen (of zwakke) rechts-

kracht, maar hebben de status van advies waaraan overheidsorganisaties rechtens niet zijn 

gebonden. In de behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman zijn een aantal niet-

gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen opgenomen. Voorbeelden zijn het vereiste van voort-

varendheid en het vereiste van administratieve nauwkeurigheid. 

 

Ten aanzien van gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen ontstaat de vraag hoe ze zich 

verhouden tot inhoudelijke rechtsnormen. Wanneer behoorlijkheidsnorm tevens als rechts-

norm worden aangemerkt ontstaat spanning tussen de procedurele en de inhoudelijke 

gerichtheid van verschillende rechtsnormen; welke invalshoek moet prevaleren?  

 

Binnen het recht krijgt, wanneer de inhoudelijke en procedurele rechtsnorm met elkaar botsen, 

in beginsel de rechtsnorm die gericht is op de inhoud van de besluitvorming meer gewicht dan 

de procedurele rechtsnorm. De inhoudelijke juistheid van de uitspraak op een bezwaarschrift 
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weegt bijvoorbeeld zwaarder dan de procedurele norm dat gehoord moet worden bij bezwaar. 

Aantasting van de hoorplicht leidt niet tot inhoudelijke gevolgen en ook de overige 

consequenties van de schending van de regel zijn zeer beperkt.889  

 

Uitzonderingen op dit beginsel zijn slechts mogelijk wanneer het recht dit uitdrukkelijk 

bepaalt. In deze uitzonderingsgevallen gaat de procedurele behoorlijkheidsnorm boven de 

inhoudelijke regel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van de materiële algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur.890 Zo kan toepassing van het vertrouwensbeginsel 

(behoorlijkheidsnorm) tot gevolg hebben dat de rechter bepaalt dat een belastingaanslag in 

afwijking van de wet (inhoudelijke norm) moet worden vastgesteld. 

 

 

7.6.2 Juridische status van toetsende instanties 

 

Voor de juridische status van behoorlijkheidsoordelen maakt het niet alleen verschil uit wat de 

juridische status is van de behoorlijkheidsnorm waaraan het overheidsoptreden wordt getoetst, 

maar ook wat de juridische status is van de toetsende instantie.  

 

Wanneer de rechter een oordeel velt over de behoorlijkheid van overheidsoptreden heeft dat 

besluit de juridische status van rechterlijk oordeel met grote rechtskracht. Het betreffende 

overheidsorgaan is aan dat oordeel gebonden en moet er uitvoering aan geven.  

 

Behoorlijkheidbeslissingen van de Nationale ombudsman hebben de juridische status van 

advies en missen daardoor rechtskracht.891 Overheidsorganen kunnen deze beslissingen naast 

zich neerleggen. Dat is ook het geval wanneer de Nationale ombudsman het 

overheidsoptreden toetst aan een gejuridiseerde behoorlijkheidsnorm.  

 

 

7.6.3 Juridische status van behoorlijkheidstoetsing  

 

Ten aanzien van de behoorlijkheidstoetsing door de Nationale ombudsman heeft zich een 

uitgebreide discussie ontsponnen rond de vraag hoe rechtsnormen en behoorlijkheidsnormen 

zich tot elkaar verhouden.892 Concreet hield de vraag in of het mogelijk is om onderscheid te 

maken tussen rechtmatigheidtoets en behoorlijkheidtoets; of vallen rechtmatigheid en 

behoorlijkheid per definitie samen?893  
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Verschillende auteurs zijn van mening dat rechtmatigheidtoetsing door de ombudsman leidend 

zou moeten zijn voor zijn behoorlijkheidoordelen, een rechtmatigheidstoets dient de basis te 

zijn voor het behoorlijkheidsoordeel.894 De Nationale ombudsman zelf denkt daar anders over, 

hij ziet twee onderscheiden vormen van toetsing van het overheidsoptreden.895  

 

Langbroek en Rijpkema ondersteunen de Nationale ombudsman in zijn opvatting dat 

behoorlijkheidsnormen en rechtsnormen moeten worden onderscheiden en ieder een eigen 

toetsing vereisen.896 Ze stellen daarbij voorop dat, hoewel de rechtmatigheidtoets en de 

behoorlijkheidtoets los van elkaar moeten worden uitgevoerd, er samenhang bestaat tussen de 

twee toetsvormen. In veel gevallen houdt schending van een rechtsregel niet alleen onrecht-

matigheid in, maar tevens onbehoorlijkheid.  

 

Van een directe schending van de behoorlijkheid is sprake als de geschonden rechtsregel zelf 

uitdrukking geeft aan een behoorlijkheidsnorm, bijvoorbeeld het vertrouwensbeginsel in het 

belastingrecht. Dergelijke situaties ontstaan wanneer sprake is van gejuridiseerde 

behoorlijkheidsnormen.  

 

Van een indirecte schending bij onrechtmatig handelen is sprake wanneer de rechtsregel zelf 

geen behoorlijkheidsnorm bevat, maar het onrechtmatig handelen om een andere reden in 

strijd is met het behoorlijkheidsvereiste.897 Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer de 

belastinginspecteur een correctie op de aangifte aanbrengt na afloop van de navorderings-

termijn.898 In dat geval handelt hij niet alleen onrechtmatig omdat hij de wettelijke termijn 

overschrijdt, maar tevens onbehoorlijk.  

 

Echter, niet ieder onrechtmatig handelen is in strijd is met het behoorlijkheidsvereiste. Niet 

iedere onrechtmatigheid raakt immers de belangen van de burgers, laat staan dat daardoor 

onvoldoende zorg en respect voor hun belangen wordt betracht.899 Zo levert de situatie waarin 

de belastinginspecteur ten onrechte een correctie op de aangifte achterwege laat wel onrecht-

matigheid op, namelijk handelen in strijd met het legaliteitsbeginsel en het gelijkheids-

beginsel, maar geen onbehoorlijkheid.  

 

Het feit dat onrechtmatig is gehandeld betekent dus niet automatisch dat er ook sprake is van 

onbehoorlijkheid. Die behoorlijkheidtoets zal apart moeten worden uitgevoerd aan de hand 
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van behoorlijkheidscriteria, waarbij aangegeven moet worden welke criteria zijn geschonden 

om van onbehoorlijkheid te kunnen spreken. Andersom geldt dat niet ieder rechtmatig 

handelen behoorlijk is.900 De reden daarvoor is dat het onmogelijk is om via de wet volledig 

en optimaal uitdrukking te geven aan het behoorlijkheidsvereiste.901 Factoren als de 

complexiteit van het wetgevingsproces en de beperkte voorzienbaarheid van het toepassings-

bereik van regels, maken dat wetten niet steeds gericht zijn op het optimaliseren van de 

behoorlijkheid, maar vaak slechts op het garanderen van een minimumniveau van 

behoorlijkheid.  

 

 

7.6.4 Vier mogelijke posities 

 

De vier posities die ontstaan wanneer rechtmatigheids- en behoorlijkheidstoets als aparte 

toetsingen worden aangemerkt zijn de volgende: Het handelen is zowel rechtmatig als 

behoorlijk, het handelen is wel rechtmatig maar niet behoorlijk, het handelen is niet rechtmatig 

maar wel behoorlijk en tot slot, het handelen is noch rechtmatig noch behoorlijk. Voor de 

rechtmatigheidtoets zijn vooral de derde en vierde positie van belang, terwijl voor de 

behoorlijkheidstoets de tweede en vierde aandacht verdienen. Overigens blijft het uitgangs-

punt dat een overheid die goed functioneert beide toetsen kan doorstaan, deze handelt zowel 

rechtmatig als behoorlijk.902 

 

In situaties waarin sprake is van gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen betekent dit dat 

overheidsinstellingen een hoger niveau van behoorlijkheid moeten nastreven dan op grond dan 

de wettelijke minimumnorm is vereist.903 Rechtens voldoen aan gejuridiseerde behoorlijk-

heidsnormen betekent immers niet automatisch dat ook aan de ethische aspecten van de 

behoorlijkheidsnorm is voldaan.904 Anders dan de rechter, die in beginsel “slechts” de 

rechtmatigheid van het overheidsoptreden beoordeelt kan de Nationale ombudsman ook zijn 

aandacht richten op de ethische aspecten van het overheidsoptreden. 

 

In het voorgaande is aan de orde geweest hoe rechtmatigheid en behoorlijkheid zich tot elkaar 

verhouden, in het hiernavolgende hoofdstuk wordt de verhouding tussen behoorlijkheid en 

rechtvaardigheidsbeleving besproken. We zullen in dat hoofdstuk de behoorlijkheidsnormen 

in het recht en in de behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman toetsen aan de 

verschillende aspecten van procedurele en interactionele rechtvaardigheid. Doel hiervan is na 
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te gaan in hoeverre behoorlijkheidsnormen het fiscale bestuursrecht en de klachtbehandeling 

door de Nationale ombudsman aansluiten bij aspecten van rechtvaardigheidsbeleving en wat 

het effect daarvan is op de legitimiteit van het handelen door de Belastingdienst en de 

belastingheffing.  

 

 

7.7 Samenvatting 
 

De fiscale relatie tussen Belastingdienst en burger is een door het recht gereguleerde rechts-

betrekking. De verhoudingen binnen de relatie zijn niet gelijkwaardig maar er is sprake van 

asymmetrie. Deze juridische asymmetrie uit zich in de vorm van de toekenning van bevoegd-

heden voor machtsuitoefening aan de inspecteur en het opleggen van verplichtingen aan 

belastingplichtige. De reden voor de asymmetrie is dat de inspecteur afhankelijk is van de 

informatieverstrekking door burgers. Zonder medewerking van de burger kan de inspecteur 

niet de juiste belasting heffen.  

 

Burgers moeten de voor de belastingheffing benodigde informatie aanleveren zodat de 

inspecteur de verschuldigde belasting tot het juiste bedrag kan vaststellen. Moderne burgers 

voldoen echter niet zonder meer aan hun fiscale verplichtingen. Ze doen dat slechts wanneer 

ze het recht en de uitvoerende instantie als legitiem aanmerken en daarvoor is niet voldoende 

dat rechtmatig wordt gehandeld. Burgers moeten zich ook rechtvaardig en behoorlijk 

behandeld voelen.  

 

Behoorlijkheidsnormen komen voort uit de overtuiging dat de legitimiteit van het recht en het 

overheidsoptreden wordt versterkt wanneer de overheid zorgvuldige omgangsvormen hanteert 

in de interactie met burgers. Ze zijn opgenomen in zowel wet en jurisprudentie, als in de 

behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman. Behoorlijkheidsnormen stimuleren 

overheidsorganen om zorgvuldig om te gaan met burgers en in die zin dragen ze bij aan de 

legitimiteit van het recht. Belangrijke behoorlijkheidsnormen binnen het fiscale bestuursrecht 

zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het vertrouwensbeginsel en het 

gelijkheidsbeginsel.  

 

Het vermogen om naast rechtmatig ook behoorlijk te handelen bepaalt naar de overtuiging van 

de Nationale ombudsman in belangrijke mate het oordeel van de burger over de kwaliteit van 

de relatie met de overheidsdienst en de mate waarin de burger bereid is die relatie te aan-

vaarden en erin te investeren. Zijn toets richt zich op de behoorlijkheid van het overheids-

optreden. Rechtmatigheidstoets en behoorlijkheidstoets worden door hem aangemerkt als 

aparte beoordelingen.  

 

De analyse in dit hoofdstuk maakt duidelijk dat het fiscale bestuursrecht en de werkwijze van 

de Nationale ombudsman, die zich kenmerken door een prescriptieve benadering vanuit een 

stelsel van objectieve normen, elementen in zich heeft die lijken aan te sluiten bij de theorie-

vorming rond rechtvaardigheidsbeleving. We zullen in het hiernavolgende hoofdstuk nader 
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analyseren of dit werkelijk het geval is. De vraag die we zullen behandelen is in welke mate 

normen binnen het fiscale bestuursrecht en de klachtbehandeling door de Nationale 

ombudsman daadwerkelijk in doel en strekking overeenstemmen met aspecten van 

rechtvaardigheidsbeleving.  
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8. Sociale wetenschap en behoorlijkheid  
 

 

 

 

8.1 Inleiding 
 

In het voorgaande hoofdstuk kwam aan de orde welke aspecten van rechtvaardigheidsbeleving 

in behoorlijkheidsnormen binnen het fiscale bestuursrecht en de klachtbehandeling van de 

Nationale ombudsman kunnen worden herkend. Het huidige hoofdstuk diept de overeen-

komsten en verschillen tussen de behoorlijkheidsnormen en aspecten van rechtvaardigheids-

beleving binnen deze beide contexten verder uit. Het doel van deze verdieping is te 

achterhalen in hoeverre binnen het fiscale bestuursrecht en de klachtbehandeling normen zijn 

ontwikkeld die inhoudelijk aansluiten bij aspecten van procedurele en interactionele 

rechtvaardigheid en in welke mate deze gericht zijn op de persoonlijke rechtvaardigheids-

beleving van burgers.905  

 

Verschillende behoorlijkheidsnormen in het fiscale bestuursrecht vertonen, zoals beschreven 

in het voorgaande hoofdstuk, verwantschap met aspecten van rechtvaardigheidsbeleving. 

Wanneer deze normen daadwerkelijk betrekking hebben op de subjectieve beleving van 

burgers betekent dit dat de overheid via het recht niet alleen vanuit een normatieve aanname 

een “gerechtvaardigde aanspraak kan maken op de gehoorzaamheid van zijn burgers”, maar 

ook aandacht heeft voor de feitelijke aanvaarding van haar besluiten. Binnen de objectieve, 

normatieve benadering van het fiscale bestuursrecht zijn dan immers ook subjectieve 

elementen geïntegreerd. In dat geval liggen het juridische en het sociaalwetenschappelijke 

legitimiteitsconcept minder ver uiteen dan aanvankelijk in deze studie werd verondersteld.906  

 

Daarnaast zullen de behoorlijkheidsnormen in de behoorlijkheidswijzer van de Nationale 

ombudsman op gelijke wijze worden geëvalueerd. Het onderliggende doel van de evaluatie is 

te onderzoeken in hoeverre prescriptieve behoorlijkheidsnormen overheidsorganen voor-

schrijven dat ze in hun handelen oog moeten hebben voor de feitelijke aanvaarding van hun 

handelen door burgers. De evaluatie betreft de fiscale rechtshandhaving en heeft dus in het 

bijzonder betrekking op het optreden van de Belastingdienst.  

 

De evaluatie vindt in twee stappen plaats. De eerste stap geeft een beschrijving van de 

algemene karakteristieken van behoorlijkheidsnormen en vergelijkt die met de algemene 

karakteristieken van aspecten van procedurele en interactionele rechtvaardigheid. Daarna 

wordt voor elk aspect van procedurele en interactionele rechtvaardigheid apart onderzocht of 

                                                
905 Distributieve rechtvaardigheid is anders, dan de behoorlijkheidsnormen, gericht op de inhoudelijkheid van de 
besluitvorming. Om die reden wordt distributieve rechtvaardigheid niet in deze analyse betrokken.  
906

 Zie paragraaf 2.5. 
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de verwante behoorlijkheidsnorm in het fiscale bestuursrecht en/of de klachtbehandeling de 

essentie van het aspect bevat.  

 

Uit de evaluatie zal blijken in hoeverre het mogelijk is om binnen een objectieve, al dan niet 

gejuridiseerde, werkwijze op basis van een prescriptieve normenstelsel subjectieve elementen 

te integreren. Een drietal innovatie ontwikkelingen binnen de rechtshandhaving die er in zijn 

geslaagd om objectieve en subjectieve elementen te integreren worden vervolgens beschreven. 

Doel van deze beschrijving is te laten zien dat de samenhang van juridische en sociaal-

wetenschappelijke elementen nieuwe inzichten oplevert in de rechtshandhaving door de 

overheid. Deze nieuwe inzichten kunnen bijdragen aan bevordering van de legitimiteit van de 

overheid. 

  

Het hoofdstuk sluit af met een beschrijving van onderzoeksresultaten uit de Fiscale Monitor. 

Dit onderzoek, dat jaarlijks wordt uitgevoerd door de Belastingdienst, is illustratief voor de 

wijze waarop empirisch onderzoek naar de beleving en aanvaarding van overheidshandelen 

wordt uitgevoerd binnen het domein van de belastingheffing. In de beschrijving van de 

onderzoeksresultaten komen een aantal onderwerpen terug die in dit hoofdstuk en de 

voorafgaande hoofdstukken zijn besproken.  

 

 

8.2 Algemene karakteristieken van behoorlijkheidsnormen 
 

Behoorlijkheidsnormen betreffen niet primair de inhoud of het resultaat van de besluit-

vorming, maar vooral de procedures waarmee tot besluitvorming kan worden gekomen. 

Daarbij staat niet zozeer de inhoud van de vastgelegde procedureregels centraal, maar gaat de 

aandacht vooral uit naar de wijze waarop de procedures worden toegepast en de beleving van 

burgers daarvan. Door de vastlegging van procedurevoorschriften in behoorlijkheidsnormen 

weten overheidsinstanties aan welke eisen hun optreden moet voldoen en weten burgers wat 

ze kunnen verwachten van de overheid.907 Behoorlijkheidsnormen beogen de legitimiteit van 

het recht en van overheidsorganen te bevorderen. Ze komen voor in het fiscale bestuursrecht 

en in de behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman. 

 

Behoorlijkheidsnormen lijken aan te sluiten op aspecten van procedurele en interactionele uit 

de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur omdat ze zich richten op de procedurele en 

interactionele aspecten van het overheidsoptreden. Ze kunnen al dan niet gejuridiseerd zijn, 

maar in beide vormen kennen ze een prescriptief karakter, waardoor de wijze waarop ze 

worden toegepast verwantschap vertoont met de juridische werkwijze waarin concrete 

situaties worden getoetst aan een abstract geformuleerde norm.  

 

                                                
907

 Verbeet, G.A., “Werken aan behoorlijkheid”, in Werken aan behoorlijkheid, De nationale ombudsman in zijn context, 

Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, p. 13. 
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Dat prescriptieve karakter van behoorlijkheidsnormen heeft nog een andere, namelijk ethische, 

kant. Anders dan de descriptieve beschrijving in de sociaalwetenschappelijke onderzoeks-

literatuur waarin moreel neutraal wordt waargenomen dat behoorlijkheid in het overheids-

optreden bijdraagt aan de aanvaarding van dat optreden, heeft de toepassing van 

behoorlijkheidsnormen een morele component.  

 

De Nationale ombudsman spreekt van een ethische toets wanneer hij spreekt over 

behoorlijkheidstoetsing.908 De overheid moet behoorlijk handelen en de behoorlijkheids-

normen in de behoorlijkheidswijzer helpen daarbij. Die normatieve component is ook 

aanwezig in de gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen. De overheid moet zich steeds 

behoorlijk gedragen, niet vanuit een instrumentele overweging in de zin dat dit bijdraagt aan 

de rechtvaardigheidsbeleving en aanvaarding van burgers, maar omdat behoorlijk handelen 

door de overheid vanuit een ethisch oogpunt vereist is. Begunstigend beleid bijvoorbeeld moet 

ook worden toegepast als de verwachting is dat de rechtvaardigheidsbeleving van de burger er 

niet door wordt bevorderd.  

 

 

Gericht op procedures 

Uit de sociaal wetenschappelijke onderzoeksliteratuur blijkt dat aanvaarding en nakoming van 

wettelijke verplichtingen van een complex van factoren afhangt.909 Rechtvaardigheidsbeleving 

van burgers is daarin een belangrijke factor. Niet het objectieve handelen verklaart de mate 

van legitimiteit van de overheid of de Belastingdienst, maar de individuele waarneming en 

interpretatie van dat overheidshandelen door burgers. Om die reden spreekt men in de sociale 

wetenschappen van ervaren legitimiteit, een begrip dat nauw verwant is aan ervaren recht-

vaardigheid.910 Omdat mensen niet goed in staat zijn om de inhoudelijke rechtvaardigheid van 

het overheidshandelen te beoordelen, het ontbreekt meestal aan de daarvoor benodigde 

informatie, veronderstel men in de sociale wetenschappen dat mensen op basis van procedu-

rele informatie tot rechtvaardigheidsoordelen komen.911 Dit betreft aspecten van procedurele 

en interactionele rechtvaardigheid. 

 

 

Gericht op beleving van burgers 

In de juridische context staat daarbij echter niet de werkelijke beleving van burgers voorop, 

maar wordt een vorm van “geobjectiveerde beleving” daarvoor in de plaats gesteld. In de 

juridische beoordeling van het overheidsoptreden gaat om de vraag hoe de burgers het 

                                                
908

 A. F. M., Eerlijk bestuur, Den Haag, Nationale ombudsman, 2006, http://www.nationaleombudsman.nl/ geraadpleegd 

op 20 maart 2007  
909

 Zie paragraaf 5.7 en 5.8 voor een uitgebreide behandeling van de sociaalwetenschappelijke benadering van 

rechtvaardigheid. 
910

 Bos, C. van den, Vertrouwen in de overheid: wanneer hebben burgers het, wanneer hebben ze het niet,en wanneer 

weten ze niet of de overheid te vertrouwen is? Een essay over de sociaal-psychologische werking van vertrouwen en de 

mens als informatievergarend individu, Utrecht, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011. 
911

 Zie paragraaf 5.7 voor een uitgebreide behandeling van dit onderwerp. 
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overheidshandelen hebben kunnen beleefd. Zo is bij de toepassing van het vertrouwens-

beginsel sprake van opgewekt vertrouwen wanneer de belastingplichtige op grond van 

handelen van de inspecteur erop “mocht vertrouwen” dat een door hem gewenste fiscale 

behandeling zou volgen.  

 

De klachtbehandeling door de Nationale ombudsman richt zich meer op de werkelijke 

beleving van burgers dan de juridische aanpak. Daarbij richt hij zich vooral op de wijze van 

toepassing van procedures en veel minder op de behoorlijkheid van de procedures. Het 

handelen van instanties en ambtenaren vormt de kern van de behoorlijkheidsbeoordeling. Niet 

de personen en instituties, maar hun gedragingen, zijn onderwerp van de behoorlijkheids-

vraag.912  

 

 

Prescriptief karakter 

Behoorlijkheidsnormen, zowel in het fiscale bestuursrecht als in de behoorlijkheidswijzer van 

de Nationale ombudsman, zijn gelieerd aan het recht en daardoor aan posities van macht en 

gezag. Die hoedanigheid heeft zijn weerslag op het karakter en de vormgeving van behoorlijk-

heidsnormen. Het karakter van de behoorlijkheidsnormen is namelijk zowel normatief als 

objectief. Behoorlijkheidsnormen schrijven voor hoe de overheid zich heeft te gedragen in de 

relatie met burgers en ze vormen derhalve een (objectieve) norm waaraan het overheids-

optreden kan worden getoetst. Behoorlijkheidsnormen hebben tevens een prescriptief 

karakter.913  

 

Kenmerkend voor de vormgeving van behoorlijkheidsnormen is dat ze zich richten op het 

handelen van de overheid, binnen de fiscaliteit op het handelen van de Belastingdienst. 

Hoewel ze gericht zijn op de beleving van burgers, hebben ze de vorm van een voorschrift 

voor de uitvoerende overheidsinstantie. Publicatie van de behoorlijkheidsnormen draagt er aan 

bij dat burgers zich erop kunnen beroepen, maar hier gaat ook een preventieve werking van 

uit.  

 

De Nationale ombudsman heeft rechtens niet de bevoegdheid om gedragsvoorschriften uit te 

vaardigen.914 In zijn toelichting op de behoorlijkheidsnormen maakt hij dan ook geen gebruik 

van juridische terminologie, maar formuleert hij de betekenis van behoorlijkheidsnormen als 

volgt: “De behoorlijkheidsnormen die de Nationale ombudsman heeft opgesteld, helpen 

overheden goed om te gaan met burgers en hun belangen.”  

 

Overheidsinstanties zijn dus (rechtens) niet gebonden aan de gedragsvoorschriften die de 

Nationale ombudsman in de vorm van behoorlijkheidsnormen in zijn behoorlijkheidswijzer 

                                                
912

 Mommers, L., Legitimiteit en virtualisering van geschiloplossing, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2007, p. 27. 
913

 Zie voor een bespreking van het prescriptieve, dan wel descriptieve karakter van behoorlijkheidsnormen 

Brenninkmeijer, A. F. M., Eerlijk bestuur, Den Haag, Nationale ombudsman, 2006, http://www.nationaleombudsman.nl/ 

geraadpleegd op 20 maart 2007  
914

 Zie paragraaf 7.5. 
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publiceert. Toch zijn overheidsinstanties overwegend bereid om de aanwijzingen van de 

Nationale ombudsman op te volgen, ze kunnen of willen niet negeren. De behoorlijkheids-

normen van de Nationale ombudsman functioneren als een gedragscode voor de overheid en 

worden niet ter discussie gesteld.915 Ze werken in de praktijk, tot op zekere hoogte, uit als 

prescriptieve gedragsvoorschriften voor de overheid.  

 

De Nationale ombudsman informeert bovendien de Tweede Kamer actief over het 

functioneren van verschillende onderdelen van de overheid en neemt ondermeer langs deze 

weg deel aan het publieke debat.916 Rapportages en publicaties van de Nationale ombudsman 

kunnen dan ook niet worden aangemerkt als (neutrale) beschrijvingen van de werkelijkheid. 

Zij dienen een beleidsmatig doel en kennen een sturend karakter.  

 

Behoorlijkheidsnormen in de behoorlijkheidswijzer en andere publicaties van de Nationale 

ombudsman wijken daarin dus af van de sociaalwetenschappelijke theorievorming die immers 

zo zuiver en neutraal mogelijk fenomenen in de werkelijkheid beschrijft. Vanwege het 

verschil in karakter kan worden vastgesteld dat behoorlijkheidsnormen niet volledig samen 

met aspecten van rechtvaardigheidsbeleving zoals die zijn beschreven in de sociaal-

wetenschappelijke onderzoeksliteratuur. We zullen nu per aspect van procedurele en 

interactionele rechtvaardigheid bezien in welke mate dit verschil in karakter oproept met 

behoorlijkheidsnormen.  

 

 

8.3 Behoorlijkheid en procedurele rechtvaardigheid  
 

Hiervoor is opgemerkt dat wanneer mensen beschikken over onvoldoende informatie om tot 

een goed gefundeerd oordeel te komen over de vraag of ze eerlijk en rechtvaardig zijn 

behandeld, ze hun rechtvaardigheidsoordeel bepalen op basis van de informatie waarover ze 

(wel) beschikken.917 Vaak is dat informatie die betrekking heeft op procedures en de kwaliteit 

van de interactie bij de uitvoering van die procedures. Als burgers ervaren dat de procedure 

correct is verlopen zijn ze (meer) geneigd om de inhoudelijke uitkomst als eerlijk en recht-

vaardig te beoordelen. Omdat burgers in de fiscaliteit door gebrek aan kennis en vanwege de 

geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst niet goed in staat zijn om een inhoudelijk 

oordeel te vormen, spelen procedurele en interactionele aspecten vaak een belangrijke rol in de 

vorming van rechtvaardigheidsoordelen over het handelen van de Belastingdienst.  

 

 

8.3.1 Aspecten van procedurele rechtvaardigheid 

 

                                                
915

 Meurs, P.L., “Leren van de Nationale ombudsman”, in Werken aan behoorlijkheid, De Nationale ombudsman in zijn 

context, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, p. 30.  
916

 Idem, p. 29 e.v. 
917

 Zie ook paragraaf 5.7.4. 
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Procedurele rechtvaardigheid is, zoals opgemerkt, de perceptie dat mensen zich rechtvaardig 

behandeld weten omdat in hun beleving de procedures correct zijn gevolgd. Er bestaan diverse 

benaderingen van rechtvaardigheidsbeleving die geleid hebben tot verschillende rechtvaardig-

heidstheorieën.918 Ook in de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur rond (rechts)-

handhaving wordt veel aandacht besteed aan rechtvaardigheidsbeleving. Uit deze uitgebreide 

literatuur kunnen, hoewel er enige variatie in voorkomt, de volgende zes aspecten van 

procedurele rechtvaardigheid in relatie tot handhaving worden getraceerd: ethiek, mogelijkheid 

tot correctie, consistentie, accurate informatievoorziening, onpartijdigheid en controle.919  

 

Deze aspecten laten zich als volgt kort toelichten. Ethiek richt zich op de mate waarin het 

overheidsoptreden overeenstemt met algemene geldende opvattingen van eerlijkheid en 

fatsoen.920 Burgers ervaren procedures alleen rechtvaardig wanneer ze aansluiten bij hun besef 

van goed en fout. Schending van privacy bijvoorbeeld staat haaks op het normbesef van veel 

burgers. Wanneer de Belastingdienst de privacy van een burger op flagrante wijze schendt zal 

deze de procedure evident niet als rechtvaardig ervaren.  

 

De mogelijkheid tot correctie gaat over de gelegenheid om beklag te doen bij de handhavende 

instantie, de rechter of een klachteninstantie.921 Bezwaar, beroep en de mogelijkheid van het 

indienen van een klacht bij de uitvoerende instantie of de Nationale ombudsman zijn hier 

voorbeelden van. Consistentie betreft het handelen in de tijd en over (groepen van) mensen.922 

Mensen vinden het belangrijk dat het overheidsoptreden voorspelbaar is. Ze willen op 

dezelfde manier worden behandeld als in het verleden, of hoe ze denken dat anderen worden 

behandeld. Wijzigingen in de fiscale wetgeving of de beleidsaanpak van de Belastingdienst 

kunnen leiden tot een gevoel van onrechtvaardigheid bij burgers. 

 

Accurate informatievoorziening heeft betrekking op de validiteit van beslissingen.923 Mensen 

willen op een zorgvuldige en accurate manier worden geïnformeerd. Onpartijdigheid betekent 

de afwezigheid van vooroordelen en voorkeursbehandeling, hier is sprake van enige overlap 

met het ruim geformuleerde begrip ethiek. Controle tot slot betreft het gevoel van mensen dat 

ze een bepaalde mate van macht hebben over het proces van handhaving en over de uitkomst 

daarvan. Het gevoel van controle van mensen is enerzijds nauw verbonden met formele 

(bezwaar, beroep, klachtrecht) en informele (interactie) mogelijkheden van burgers om zich te 

                                                
918 Zie paragraaf 5.8.3. 
919

 Makkai, T. en J. Braithwaite, “Procedural justice and regulatory compliance,” Law and Human behavior, 1996, 20, pp. 

83-98.  
920

 Vergelijk de juridische benadering van (fiscale) ethiek, zie bijvoorbeeld, Niessen, R.E.C.M., “Waarop berust fiscale 

ethiek?”, in J.L.M. Gribnau (red.), Belastingrecht en ethiek in debat, Opstellen over ethische aspecten van belastingheffing, 

Deventer, FED, 1999, pp. 95-100. 
921

 Pligt, J. van der, W. Koomen en F. van Harreveld, Bestraffen, belonen en beïnvloeden, een gedragswetenschappelijk 

perspectief op handhaving, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007. 
922

 Leventhal, G.S., “What should be done with equity theory? New approaches to the study of fairness in social 

relationships”, Detroit, Wayne State University, 1976.  
923

 Bos, C. van den, “Procedurele rechtvaardigheid: beleving en implicaties”, in Werken aan behoorlijkheid, De Nationale 

ombudsman in zijn context, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, p. 190 
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laten gelden in de besluitvorming en anderzijds met de mate van transparantie van het systeem 

van handhaving.924  

 

 

8.3.2 Procedurele rechtvaardigheid en fiscaal bestuursrecht  

 

Een vergelijking van deze aspecten van procedurele rechtvaardigheid met de behoorlijkheids-

normen die in het fiscale bestuursrecht gelden levert een interessant beeld op. De zes aspecten 

van procedurele rechtvaardigheid komen namelijk, in één of andere vorm, terug in het recht. 

Dat is echter niet altijd het geval geweest, de verschillende aspecten zijn in de loop der jaren 

geleidelijk binnen het fiscale bestuursrecht gebracht. Ze kenmerken de ontwikkeling op het 

gebied van de invulling van de (fiscale) rechtsbetrekking. Bovendien tonen ze in meer 

algemene zin aan dat het recht dynamisch is en over de potentie beschikt om evoluerende 

verwachtingen vanuit de samenleving met betrekking tot de overheid in zich op te nemen. We 

zullen de zes aspecten van procedurele rechtvaardigheid en hun evenknie in het fiscale 

bestuursrecht nu één voor één behandelen. 

 

Het aspect ethiek als aspect van procedurele rechtvaardigheid geeft aan dat de overheid in haar 

handelen moet aansluiten bij de algemene standaarden van eerlijkheid en moraal. Dit aspect 

sluit binnen de juridische context aan bij de fundamentele waarden van het recht, te weten 

rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en doelgerichtheid en bij grondrechten als het discriminatie-

verbod, het brief- en telefoongeheim, het huisrecht en het recht op privacy.925 Grondrechten 

die in de loop der tijd tot erkenning en wasdom zijn gekomen. Ethiek als aspect van 

procedurele rechtvaardigheid komt bovendien terug in uitgangspunten van het recht als het 

verbod van misbruik van bevoegdheden en de uitgangspunten van redelijkheid en evenredig-

heid. Daarmee wordt bedoeld dat de overheid in redelijkheid belangen moet afwegen en 

belastingplichtigen niet onnodig en buiten evenredigheid mag bezwaren.926 Ook de gelijkheid 

van partijen voor de rechter is een voorbeeld van het aspect ethiek.927 

 

Het aspect mogelijkheid tot correctie is terug te vinden in de mogelijkheid van bezwaar bij de 

inspecteur en beroep bij de rechter en het indienen van een klacht bij de Nationale 

ombudsman. Bij dit aspect zien we de dynamiek van het recht terug. In de mogelijkheid tot 

correctie werd al in het Romeinse recht voorzien door de plicht van hoor en wederhoor. Pas 

veel later echter werden de formele mogelijkheden van bezwaar en beroep geopend zoals we 

die in hun huidige vorm kennen in de AWR en de Awb. De rechtsbescherming die de 

bezwaarprocedure biedt werd bij de invoering van de Awb nog versterkt door de plicht om een 

                                                
924

 Pligt, J. van der, W. Koomen en F. van Harreveld, Bestraffen, belonen en beïnvloeden, een gedragswetenschappelijk 

perspectief op handhaving, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, pp. 43 e.v. 
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 Zie art. 1, 10, 12 en 13 Grondwet. 
926

 Zie art. 3:4, lid 2 Awb. 
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 HR 10 februari 1988, BNB 1988/160. 
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ander dan de behandelaar van de primaire besluitvorming het bezwaar te laten behandelen en 

de plicht om belastingplichtige te horen.928  

 

Consistentie in tijd en over (groepen van) belastingplichtigen vinden we ondermeer terug in de 

(materiële) algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name in het vertrouwensbeginsel 

en het gelijkheidbeginsel. Onduidelijk is wel welke werkzame stoffen consistentie bevat in 

relatie tot rechtvaardigheidsbeleving. Een verdere uitwerking van dit aspect van procedurele 

rechtvaardigheid, specifiek binnen de context van de fiscale rechtshandhaving, kan er 

mogelijk toe bijdragen dat het fiscale optreden van de overheid nog scherper kan worden 

toegesneden op de rechtvaardigheidsbeleving van burgers. Ook ten aanzien van consistentie 

blijkt de dynamiek van het recht. Pas sinds de doorbraakarresten in 1978 gelden deze 

beginselen binnen het belastingrecht, daarvoor paste de belastingrechter onverkort de 

wetgeving toe.  

 

Het aspect accurate informatievoorziening betreft de validiteit en motivering van besluiten. 

Dit aspect van procedurele rechtvaardigheid is herkenbaar in artikel 3:2 Awb, dat voorschrijft 

dat bestuursorganen bij de voorbereiding van besluiten de nodige kennis moeten vergaren 

omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.929 Het gevoel van accuratesse bij de 

belastingplichtige kan echter vooral ontstaan door een deugdelijke motivering en het 

voorkomen van onverklaarbare fouten door schrijf- en typefouten.930 Administratieve 

accuratesse is in dit verband van belang.931  

 

Onpartijdigheid van bestuursorganen is verweven met de fundamentele waarden van het recht. 

Als aspect van procedurele rechtvaardigheid echter richt het zich specifiek op het voorkomen 

van de schijn van vooringenomenheid. Procedurele rechtvaardigheid richt zich immers op de 

perceptie van belastingplichtigen. Dit zien we terug in de Awb. Het betreffende voorschrift in 

de Awb schrijft voor dat het bestuursorgaan zijn taak vervult zonder vooringenomenheid en 

waakt ertegen dat zijn ambtenaren die een persoonlijk belang bij het besluit hebben, de 

besluitvorming beïnvloeden. Deze formulering beoogt te bewerkstelligen dat bestuursorganen 

daadwerkelijk vrij zijn van vooringenomenheid en vooroordeel.932 Ook de onpartijdigheid van 

de rechter in de beeldvorming van burgers is hier van groot belang.933 

 

Tot slot het aspect controle over het proces van handhaving en over de uitkomst. Het belang 

van dit aspect van procedurele rechtvaardigheid is onderkend in het fiscale bestuursrecht. Zij 

het dat de elementen van dit, als verzamelbegrip aan te merken, zeer ruime aspect van 

procedurele rechtvaardigheid op verschillende plaatsen binnen het fiscale bestuursrecht 

                                                
928

 Zie art. 7:2 Awb. 
929

 Zie art. 3:2 Awb. 
930

 Zie art. 3:46 Awb.  
931

 Zie art. 16, lid, c AWR, inzake schrijf- en tikfouten. 
932

 Zie art. 2:4 Awb. 
933

 Zie art. 8:15 Awb. 
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kunnen worden aangetroffen. De oorzaak hiervan is dat verschillende elementen in de loop 

van de tijd zijn opgenomen in het recht.  

 

Elementen van controle over het proces komen terug in fundamentele waarden van het recht 

als rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Duidelijkheid en vooral voorspelbaarheid over de 

wijze waarop normen worden toegepast geven bij burgers een gevoel van controle. Ook 

transparantie over het verloop van het proces en uitleg over het besluit geeft duidelijkheid. De 

mogelijkheid van bezwaar en beroep en de hoorplicht in respectievelijk de AWR en de Awb 

versterken eveneens het gevoel van controle, het biedt de burger de mogelijkheid om initiatief 

te nemen in het verloop van het beslisproces. De genoemde normen met betrekking tot 

controle maken al langere tijd deel uit van het juridische systeem. Het motiveringsbeginsel, 

dat het bestuursorgaan de plicht oplegt om inzicht te verschaffen aan belastingplichtigen over 

het waarom van het besluit en langs die weg bijdraagt aan het gevoel van controle, is als 

gezegd in de Awb opgenomen als formeel beginsel van behoorlijk bestuur. Ook ten aanzien 

van controle geldt dat een nadere uitwerking van dit aspect van procedurele rechtvaardigheid 

gericht op de fiscaliteit kan bijdragen om de relevante, werkzame factoren binnen dit aspect 

scherp in beeld te krijgen.  

 

Uit bovenstaande vergelijking van de zes aspecten van procedurele rechtvaardigheid met 

behoorlijkheidnormen in het fiscale bestuursrecht valt op dat alle zes aspecten op herkenbare 

wijze terug gevonden kunnen worden in het juridisch systeem. Dat is opmerkelijk omdat we 

aanvankelijk veronderstelden dat de juridische en sociaalwetenschappelijke benadering van 

legitimiteit sterk verschilden. Naar nu blijkt zijn er ook een aantal belangrijke overeenkomsten 

tussen de beide concepten aan te wijzen, in ieder geval voor zover het aspecten betreft die 

verbonden zijn met de perceptie van procedurele rechtvaardigheid.  

 

 

8.3.3 Procedurele rechtvaardigheid en klachtbehandeling 

 

In de bewaking van de naleving van de behoorlijkheidsvoorschriften is, naast de rol van de 

belastingrechter, een taak weggelegd voor de Nationale ombudsman. De Nationale 

ombudsman neemt vanwege de combinatie van een formele installering via de Awb en 

beperkte juridische bevoegdheden een bijzondere plaats in binnen het (fiscale) bestuurs-

recht.934 De adviserende taakopdracht leidt er namelijk toe dat overheidsinstanties niet (via het 

recht) gebonden zijn aan zijn adviezen. Toch is hiervoor geconstateerd dat de Nationale 

ombudsman desondanks normen met een prescriptief karakter formuleert, waar overheids-

instanties zich overwegend aan gebonden achten.935  

 

De behoorlijkheidsnormen die zijn opgenomen in de behoorlijkheidswijzer van de Nationale 

ombudsman komen in sterke mate overeen met aspecten van procedurele rechtvaardigheid. 

                                                
934

 Zie ook paragraaf 7.5 en verder.  
935

 Zie ook paragraaf 8.2. 
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Dat ligt voor de hand omdat de huidige ombudsman, blijkens zijn rapportages en publicaties, 

geïnspireerd is door theorievorming rond aspecten van procedurele rechtvaardigheid. Nu uit 

de bovenstaande analyse blijkt dat de behoorlijkheidsnormen in het fiscale bestuursrecht het 

wezen bevatten dan aspecten van procedurele rechtvaardigheid kan worden aangenomen dat 

dit ook het geval is voor de behoorlijkheidsnormen die de Nationale ombudsman hanteert. Een 

uitgebreide analyse van de verschillende aspecten van procedurele rechtvaardigheid in relatie 

tot de behoorlijkheidsnormen van de Nationale ombudsman blijft om die reden achterwege. 

De uitwerking in de behoorlijkheidsnormen is zeer uitgebreid en dekt de verschillende 

aspecten van procedurele rechtvaardigheid volledig af. De behoorlijkheidsnormen sluiten aan 

bij de het wezen van de aspecten van procedurele rechtvaardigheid.936 

 

  

8.3.4 Tussenbalans  

 

De zes aspecten van procedurele rechtvaardigheid zijn, in een bepaalde vorm, terug te vinden 

in zowel het fiscale bestuursrecht als in de behoorlijkheidsnormen volgens de behoorlijkheids-

wijzer van de Nationale ombudsman. Binnen het fiscale bestuursrecht gelden de behoorlijk-

heidsnormen die in de wet of in de jurisprudentie zijn opgenomen als gedragsvoorschriften 

voor de overheid. Overheidsorganen als de Belastingdienst zijn rechtens verplicht deze 

voorschriften zelfstandig na te leven. Als het overheidsorgaan de voorschriften naar de mening 

van de burger niet correct naleeft kan hij zijn zaak voorleggen aan de rechter die het 

overheidsoptreden toetst aan de behoorlijkheidsnormen in het fiscale bestuursrecht. De 

behoorlijkheidsnormen in de behoorlijkheidswijzer zijn gepubliceerd zodat deze voor burger 

en overheidsorgaan bekend zijn. Ze beogen een handelingsinstructie voor bestuursorganen te 

zijn. In de klachtbehandeling toetst de Nationale ombudsman het overheidsoptreden aan de 

behoorlijkheidsnormen.  

 

De vaststelling lijkt gerechtvaardigd dat factoren die in de sociaalpsychologische onderzoeks-

literatuur worden beschreven als aspecten van procedurele rechtvaardigheid in het recht en in 

de klachtbehandeling door de Nationale ombudsman als belangrijke elementen in de relatie 

met burgers worden onderkend. Dit leidt tot de constatering dat aspecten van procedurele 

rechtvaardigheid binnen de fiscale rechtsbetrekking onder de aandacht zijn en dat het recht er 

in geslaagd is om subjectieve elementen van rechtvaardigheidsbeleving op te nemen in haar 

objectieve regelstelsel. Verondersteld mag worden, op grond van de besproken theorie-

vorming, dat de integratie van aspecten van procedurele rechtvaardigheid in het recht en de 

klachtbehandeling een positief effect heeft op de legitimiteitsverwerving door de Belasting-

dienst.  

 

 

                                                
936

 Nationale ombudsman, Behoorlijkheidswijzer, versie oktober 2012, Nationale ombudsman, 

http://www.nationaleombudsman.nl/, geraadpleegd op 15 oktober 2012. 
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8.3.5 Evaluatie  

 

Uit de verdiepende analyse blijkt dat de behoorlijkheidsnormen in het fiscale bestuursrecht en 

de klachtbehandeling door de Nationale ombudsman aansluiten op de essentie van de aspecten 

van procedurele rechtvaardigheid.937 Er is dus sprake van een overlap tussen de juridische en 

sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit, maar dat wil zeker niet zeggen dat de 

beide benaderingen (volledig) samenvallen. Het prescriptieve, objectieve karakter van rechts-

normen en behoorlijkheidsnormen verschilt immers fundamenteel van het descriptieve, 

subjectieve karakter van aspecten van procedurele rechtvaardigheid in de sociaalwetenschap-

pelijke literatuur.  

 

Belangrijk is wel de vaststelling dat (al dan niet gejuridiseerde) behoorlijkheidsnormen een 

bijdrage beogen te leveren aan de gepercipieerde legitimiteit van het overheidoptreden. Voor 

wat betreft de gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen, bijvoorbeeld de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur, is dus sprake van een onverwacht verband tussen de beide 

benaderingen van legitimiteit. Deze gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen zijn immers aan te 

merken als rechtsnomen die onderdeel uitmaken van de juridische benadering van legitimiteit, 

terwijl ze tegelijkertijd ook sociaalwetenschappelijke legitimiteit bevorderen. Er is dus sprake 

van objectieve rechtsnormen die niet alleen de juridische legitimiteit waarborgen, maar die via 

procedurele rechtvaardigheid ook de subjectieve rechtvaardigheidsbeleving van burgers 

bevorderen.  

 

Twee aspecten van procedurele rechtvaardigheid, “consistentie” en “controle”, die binnen de 

fiscale rechtshandhaving betekenis hebben voor de rechtvaardigheidsbeleving zijn binnen de 

theorievorming slechts in globale termen beschreven. Het verdient aanbeveling om deze twee 

aspecten specifiek voor de fiscale context nader uit te werken omdat ze gerichte aanwijzingen 

kunnen opleveren voor de wijze waarop de rechtstoepassing door de Belastingdienst (nog) 

scherper op de beleving van burgers kan worden toegesneden.  

 

In het voorgaande bleek dat waargenomen of gepercipieerde rechtvaardigheid leidt tot 

aanvaarding van de rechtshandhaving. Binnen waargenomen rechtvaardigheid kunnen 

verschillende percepties worden onderscheiden: distributieve, procedurele en interactionele 

rechtvaardigheid.938 Met deze evaluatie is de behandeling van de aspecten van procedurele 

rechtvaardigheid in relatie tot behoorlijkheidsnormen afgesloten, we gaan nu over tot de 

bespreking van de aspecten van interactionele rechtvaardigheid in relatie tot behoorlijkheid.  

 

 

                                                
937 Voor een uitgebreide behandeling van het verschil tussen de juridische en de sociaalwetenschappelijke benadering 
van legitimiteit verwijs ik naar de paragrafen 3.3 en 3.4 en de verdere verdieping in de hoofdstukken 4 en 5.  
938 Distributieve rechtvaardigheid is anders, dan de behoorlijkheidsnormen, gericht op de inhoudelijkheid van de 
besluitvorming. Om die reden wordt distributieve rechtvaardigheid niet in deze analyse betrokken.  
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8.4 Behoorlijkheid en interactionele rechtvaardigheid  
 

Binnen de perceptie van procedurele rechtvaardigheid wordt de perceptie van interactionele 

rechtvaardigheid onderscheiden. Interactionele rechtvaardigheid richt niet zozeer op het 

volgen van procedures, maar richt zich specifiek op de omgangsvormen die de handhaver ten 

opzichte van de burger hanteert.939 Volgens sommige schrijvers is de belangrijkste factor van 

vertrouwen in de overheid de mate van interactionele rechtvaardigheid, waaronder zij een 

beleefde en respectvolle behandeling verstaan waarin mensen zich gehoord en gerespecteerd 

als persoon weten.940 Zoals opgemerkt worden de aspecten van interactionele rechtvaardigheid 

wel beschouwd als onderdeel van procedurele rechtvaardigheid, soms ook worden ze als 

aparte groep aangemerkt.941 En in publicaties waarin interactionele rechtvaardigheid als een 

aparte perceptie van rechtvaardigheid wordt benoemd, is de grens met procedurele recht-

vaardigheid vaak enigszins diffuus.  

 

Het tamelijk strikte onderscheid tussen procedurele en interactionele rechtvaardigheid en de 

bijbehorende aspecten dat in deze studie wordt gehanteerd is dan ook enigszins arbitrair. De 

indeling die in de huidige studie wordt gehanteerd is ingegeven door de vraag of een aspect 

van rechtvaardigheidsbeleving vooral betrekking heeft op de procedure, dan wel op de 

interactie met de burger.  

 

De aspecten van interactionele rechtvaardigheid zijn, meer nog dan de aspecten van 

procedurele rechtvaardigheid, aan de persoon van de ambtenaar en de burger. Waar de vraag 

of de juiste procedures op de juiste wijze zijn toegepast nog enige geobjectiveerde informatie 

over het (verwachte) handelen van de ambtenaar geeft, is daar bij de aspecten van 

interactionele rechtvaardigheid nauwelijks sprake van. Het procedurele aspect “mogelijkheid 

tot correctie” bijvoorbeeld is minder persoonlijk en meer procedureel gericht dan aspecten als 

ervaren “vriendelijkheid” of “inlevingsvermogen”. In deze paragraaf komt aan de orde in 

hoeverre deze nauw met de persoonlijke beleving verbonden aspecten van interactionele 

rechtvaardigheid een tegenhanger kennen in de vorm van behoorlijkheidsnormen in het fiscale 

bestuursrecht en de klachtbehandeling door de Nationale ombudsman.  

 

 

8.4.1 Aspecten van interactionele rechtvaardigheid 

 

Burgers verwachten van de overheid dat deze onpartijdig is, respectabele intenties heeft en 

aanspreekbaar is op haar handelen. In de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur zijn 

deze drie genoemde voorwaarden verder verfijnd. De zes aspecten die in de literatuur met 

betrekking tot interactionele rechtvaardigheid, in relatie tot handhaving, worden genoemd zijn; 

                                                
939

 Tyler, T.R., “Restorative justice and procedural justice: Dealing with rule breaking”, Journal of Social Issues, 2006, 62, 

p. 307-326. 
940

 Tyler, T.R., Why people obey the law, Princeton, Princeton University Press, 2006, p. 73. 
941

 Brenninkmeijer, A.F.M., “ Soorten rechtvaardigheid en hun invloed op een mediation”, Tijdschrift conflicthantering, 

2011, nr. 4. 
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inspraak (“voice”), uitleg, respect, beleefdheid, vriendelijkheid en inlevingsvermogen.942 De 

toelichting op deze begrippen kan kort zijn omdat ze qua betekenis grotendeels overeenkomen 

met het spraakgebruik.  

 

Onder inspraak, men spreekt ook wel van “voice”, verstaat men het bieden van de 

mogelijkheid aan betrokkene om een verklaring te geven of zich te rechtvaardigen voor zijn 

gedrag.943 Uitleg geven door het bestuursorgaan kan betrekking hebben op de overwegingen 

die geleid hebben tot de besluitvorming, maar ook op het belang van de regelgeving of de 

handhaving ervan. Respect richt zich op het “voor vol aanzien van de burger”, waarmee wordt 

bedoeld dat niet over de burger wordt beslist maar met hem. Beleefdheid, vriendelijkheid en 

inlevingsvermogen betreffen alledaagse omgangsvormen die mensen op basis van hun sociale 

vaardigheden toepassen. Daarbij kan ten aanzien van vriendelijkheid nog worden opgemerkt 

dat het gaat om een vriendelijke houding die tegelijkertijd als professioneel wordt ervaren.944 

  

Lind stelt vast dat het een zeer zeldzame ervaring van burgers is om in rechtstreeks contact te 

komen met (vertegenwoordigers) van de overheid. Dat moment bepaalt hoe men in de relatie 

staat tot die overheid. Tel ik mee, hoe belangrijk ben ik, word ik gerespecteerd en is dit een 

relatie waarop ik kan vertrouwen? Deze, overwegend onbewuste, overwegingen van de burger 

geven de bejegening van de burger door de ambtenaar zijn gewicht. Waar de inhoud van het 

besluit iets zegt over de wet en de geldende regels, raakt de bejegening de persoon van de 

burger.945  

 

Het is deze onbewuste diagnose van de persoonlijke positie van mensen die het oordeel over 

de kwaliteit van relatie met de overheid bepaalt. Wanneer de “evaluatie” de burger leert dat hij 

wordt gerespecteerd door de overheid, vergroot dit de kans dat hij de relatie als vertrouwen-

wekkend ervaart en waardevol. Een dergelijke positieve beeldvorming draagt bij aan de 

bereidheid om te investeren in de relatie en verplichtingen die er uit voortkomen te aanvaarden 

en na te komen. Op grond van deze redenering worden, in de meest recente opvattingen over 

ervaren rechtvaardigheid, de volgende aspecten van bejegening als meest zwaarwegend 

aangemerkt; “voice”, uitleg van besluiten en respect.946  

                                                
942

 Ouwerkerk, J, e.a. Streng doch rechtvaardig?Interactie tussen handhaver en gehandhaafde als determinant van 

regelnaleving, strafacceptatie en perceptie van rechtvaardigheid, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, pp. 10 e.v., 

Zie ook Tyler, T.R., Why people obey the law, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2006, p. 73, Zie ook Pligt, 

J. van der e.a., Bestraffen, belonen en beïnvloeden, een gedragswetenschappelijk perspectief op handhaving, Den Haag, 

Boom juridische uitgevers, 2007, p. 56, Zie verder Bos, C. van den, “Procedurele rechtvaardigheid: beleving en 

implicaties”, in Werken aan behoorlijkheid, De Nationale ombudsman in zijn context, Den Haag, Boom Juridische 

uitgevers, 2007, pp. 186 e.v.  
943

 Ouwerkerk, J, e.a., Streng doch rechtvaardig?Interactie tussen handhaver en gehandhaafde als determinant van 

regelnaleving, strafacceptatie en perceptie van rechtvaardigheid, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, pp. 10 e.v. 
944

 Johnson, R.J., “Citizen expectations of police traffic stop behavior”, Policing: An International Journal of Police 

Strategies & Management, 2004, 27, p. 487-497. 
945

 Lind, E.A., Presentatie 19 januari 2012, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 2012, 

http://nieuws.prettigcontactmetdeoverheid.nl, geraadpleegd op 31 januari 2012.  
946

 Ouwerkerk, J, e.a., Streng doch rechtvaardig?Interactie tussen handhaver en gehandhaafde als determinant van 

regelnaleving, strafacceptatie en perceptie van rechtvaardigheid, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 11. 
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Interactionele vaardigheden 

Het sociale gedrag van de behandelend ambtenaar bepaalt in belangrijke mate in hoeverre de 

belastingplichtige interactionele rechtvaardigheid ervaart in het contact met de Belasting-

dienst.947 De behandelend ambtenaar kan iemand zijn die toezichtstaken uitvoert, maar ook 

iemand die dienstverlenende taken verricht of werkzaam is bij de belastingtelefoon. De 

inzichten over interactionele rechtvaardigheid hebben vooral betrekking op interactie tussen 

ambtenaar en burger voor zover het persoonlijk of telefonisch contact betreft. Op schriftelijke 

correspondentie en contacten via internet zijn de aspecten van interactionele rechtvaardigheid 

minder toepasbaar.948  

 

Een gevoel van ervaren rechtvaardigheid bij burgers kan een behandelend ambtenaar bewerk-

stelligen door te laten zien dat hij luistert naar de burger en dat hij, toegesneden op de persoon 

van de burger, uitlegt waarom een bepaald besluit is genomen. Deze omgangsvormen geven, 

zoals gezegd, aanwijzingen over de wijze waarop de burger als persoon wordt gezien en over 

de positie die hij inneemt binnen de relatie met de overheid.949 De beleving die de bejegening 

oproept bij de burger neemt hij mee in de (toekomstige) beoordeling van de relatie met de 

overheid. Het is langs deze weg dat aspecten van interactionele, of ervaren rechtvaardigheid, 

invloed uitoefenen op de mate van vertrouwen in en het legitimiteitsoordeel over de overheid.  

 

Interactionele vaardigheden kunnen tot op bepaalde hoogte worden aangeleerd door 

ambtenaren, maar de uiteindelijke finesses moeten uit de persoon van de ambtenaar zelf 

komen.950 Zowel voor wat betreft de beschikking over het benodigde “talent”, als voor wat 

betreft de intrinsieke motivatie om vanuit zijn ambtelijke positie op een dergelijke respectvolle 

wijze met burgers om te gaan.951 Naast inhoudelijke kennis en het juist toepassen van 

geldende procedures maken ook het tonen van interesse in de beleving van burgers, het tonen 

van respect en vriendelijkheid onderdeel uit van de professionaliteit van ambtenaren.  

 

 

                                                
947

 Tyler, T.R., Presentatie 6 maart 2012, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012; Zie 

samenvattend verslag, “Procedurele rechtvaardigheid: de kloof dichten tussen rechtmatig en rechtvaardig “, 

http://www.juristenweblog.nl, geraadpleegd op 18 april 2012. 
948

 Lind, E.A., Presentatie 19 januari 2012, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 2012, 

http://nieuws.prettigcontactmetdeoverheid.nl, geraadpleegd op 31 januari 2012. 
949

 Tyler, T.R., Presentatie 6 maart 2012, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012; Zie 

samenvattend verslag, “Procedurele rechtvaardigheid: de kloof dichten tussen rechtmatig en rechtvaardig “, 

http://www.juristenweblog.nl, geraadpleegd op 18 april 2012. 
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 Vergelijk, Karssing, E., “Goed ambtenaarschap als seculiere roeping”, in G. van den Brink, T. Jansen en D. Pessers 

(red.), Beroepszeer, Waarom Nederland niet goed werkt, Amsterdam, Boom, 2005, zie ook Pessers, D.W.J.M., Regels zijn 

regels, Amsterdam, Balans, 2006. 
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 Tyler, T.R., Presentatie 6 maart 2012, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012; Zie 

samenvattend verslag, “Procedurele rechtvaardigheid: de kloof dichten tussen rechtmatig en rechtvaardig “, 

http://www.juristenweblog.nl, geraadpleegd op 18 april 2012. 
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8.4.2 Interactionele rechtvaardigheid en fiscaal bestuursrecht 

 

Een vergelijking van behoorlijkheidsvoorschriften in het fiscale bestuursrecht met de zes 

aspecten van interactionele rechtvaardigheid uit de sociaalwetenschappelijke onderzoeks-

literatuur leert dat de aspecten inspraak geven en uitleg geven in voorschriften binnen het 

fiscale bestuursrechtsysteem kunnen worden herkend. De wijze waarop deze als voorschriften 

in het rechtssysteem zijn geformuleerd wijkt echter, naar aard en strekking, af van de aspecten 

van interactionele rechtvaardigheid zoals die zijn geformuleerd in de sociaalwetenschappelijke 

onderzoeksliteratuur.952  

 

De juridische formulering geeft uitsluitend vormvereisten aan en zijn vanuit het rechtssysteem 

anders geformuleerd, en vanuit een ander perspectief dan dat van theorievorming.953 Artikel 

7:3 Awb bijvoorbeeld geeft aan dat van het horen van belanghebbenden afgezien kan worden 

indien het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, of kennelijk ongegrond. Terwijl het vanuit 

een oogpunt van rechtvaardigheidsbeleving juist in die gevallen, bij een voor belanghebbende 

ongunstig besluit, belangrijk is om de relatie in stand te houden.954 Wanneer de relatie onder 

druk komt is het juist belangrijk om te investeren in de relatie met de burgers en te tonen dat 

de overheid respect toont, inspraak toestaat en uitleg geeft over de besluitvorming.  

 

De overige aspecten van interactionele rechtvaardigheid zijn zo sterk aan de persoon van de 

ambtenaar en de persoon van de betrokken burger verbonden dat vastlegging in een 

objectieve, prescriptieve norm niet goed denkbaar is. Een weerspiegeling van de aspecten 

respect, beleefdheid, vriendelijkheid en inlevingsvermogen in objectieve, juridische normen is 

logischerwijs dan ook uitgebleven.  

 

 

8.4.3 Interactionele rechtvaardigheid en klachtbehandeling 

 

Aspecten als respect, beleefdheid en professionaliteit komen op herkenbare wijze voor in de 

behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman. In de toelichting op de behoorlijkheids-

normen wordt in algemene termen ook aandacht besteed aan het belang van inspraak geven en 

uitleg geven. Formulering en strekking sluiten aan bij de theorievorming.  

 

De aspecten vriendelijkheid en inlevingsvermogen komen echter niet terug in de behoorlijk-

heidswijzer van de Nationale ombudsman. Kennelijk zijn deze aspecten van interactionele 

rechtvaardigheid zo nadrukkelijk aan de persoon van de ambtenaar en de burger gebonden en 

aan de interactie tussen die twee, dat toetsing van het overheidsoptreden door de Nationale 

                                                
952

 Art. 7:2, art. 7:3, art. 7:5 en art.7:7 Awb. 
953

 Art. 12, lid 4 Besluit Fiscaal Bestuursrecht vormt hierop een uitzondering omdat is opgenomen dat de belanghebbende 

en/of zijn gemachtigde in de gelegenheid moeten worden gesteld om zich over het verslag van het horen uit te laten. 
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 Tyler, T.R., Presentatie 6 maart 2012, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012; Zie 

samenvattend verslag, “Procedurele rechtvaardigheid: de kloof dichten tussen rechtmatig en rechtvaardig “, 
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ombudsman als niet wenselijk of niet mogelijk werd beoordeeld. De vastlegging van deze, 

sterk aan de persoon van de behandelaar gebonden aspecten, in geobjectiveerde normen roept 

problemen op. Gedragsvoorschriften in de vorm van objectieve normen laten zich immers 

moeilijk rijmen met aspecten als ervaren vriendelijkheid en ervaren inlevingsvermogen.  

 

 

8.4.4 Evaluatie  

 

Aspecten van interactionele rechtvaardigheid kennen geen herkenbare tegenhanger in het 

fiscale bestuursrecht. Een aantal aspecten van interactionele rechtvaardigheid kent echter wel 

een corresponderende norm in de behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman.  

 

Uit de wijze waarop de Nationale ombudsman “waakt” over de behandeling van burgers door 

medewerkers van de overheid, waaronder medewerkers van de Belastingdienst, blijkt dat er 

aandacht bestaat voor het merendeel van de aspecten van interactionele rechtvaardigheid. Op 

grond van de aangehaalde sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur mag worden 

aangenomen dat deze aandacht voor interactionele rechtvaardigheid de rechtvaardigheids-

beleving van burgers bevordert. Belangrijk is de vaststelling dat de Nationale ombudsman via 

de behoorlijkheidsnormen, die een objectief en prescriptief karakter kennen, via interactionele 

rechtvaardigheid de subjectieve rechtvaardigheidsbeleving van burgers bevordert. Hier zien 

we terug dat een methode die aansluit bij de juridische benadering van legitimiteit, het toetsen 

van menselijk handelen aan een prescriptief normenstelsel, bijdraagt aan de sociaal-

wetenschappelijke legitimiteit van dat handelen.  

 

De aspecten vriendelijkheid en inlevingsvermogen komen niet op herkenbare wijze terug in de 

behoorlijkheidswijzer. Onderzoek leert echter dat juist ook deze, zeer persoonlijke kwaliteiten 

van ambtenaren, belangrijk zijn voor de rechtvaardigheidsbeleving van burgers. Feedback-

mogelijkheden hierover vinden we dus noch terug in het fiscale bestuursrecht, noch in de 

klachtbehandeling door de Nationale ombudsman. De mate waarin aandacht bestaat voor deze 

aspecten is dus afhankelijk van interne sturing binnen de Belastingdienst en de persoonlijke 

(sociale) vaardigheden en bereidwilligheid van de individuele ambtenaar.  

 

Voor deze en de andere aspecten van interactionele rechtvaardigheid geldt dat sturing op de 

finesses van interactionele rechtvaardigheid niet kan plaatsvinden via toetsing aan 

geobjectiveerde normen. Een “regel is regel” toepassing van behoorlijkheidsnormen moet 

immers worden voorkomen.955 Professionalisering van medewerkers en het ontwikkelen van 

een respectvolle en dienstbereide houding bij belastingambtenaren zijn daarvoor een meer 

geëigende weg.956 Daarbij moet de ontwikkeling van professionele integriteit van de 

professional in de pas lopen met de toegenomen ruimte en het appel op dienstbaarheid aan 

                                                
955

 Nationale ombudsman, Regel is regel is niet genoeg, Verslag van de Nationale ombudsman over 2006, Den Haag, De 

Nationale ombudsman, 2007.  
956

 Steenbergen, A.K.J.M. van, “Professionalisering van fiscale rechtshandhavers, een visie van binnenuit”, WFR 

2006/685. 
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burgers.957 De ontwikkeling van een dergelijke houding laat zich moeilijk (volledig) van 

buitenaf sturen. Er lijkt ook een belangrijke taak weggelegd voor de leiding van de organisatie 

om te sturen op voortdurende ontwikkeling van het vakmanschap van medewerkers in dit 

opzicht.  

 

 

8.5 Fiscale innovatie en legitimiteit 
 

In het voorgaande zagen we dat bepaalde inzichten in handhaving die beschreven zijn in de 

sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur een evenknie hebben in het recht of de klacht-

behandeling. De indruk zou kunnen ontstaan dat de rol van de sociale wetenschappen binnen 

de fiscale rechtshandhaving is uitgespeeld, nu blijkt dat deze relevante inzichten ook in 

normen binnen het recht en de klachtbehandeling zijn opgenomen. Kunnen de sociale weten-

schappen nog iets toevoegen aan de fiscale rechtshandhaving nu het recht haar handhavers 

(reeds)voorschrijft dat deze inzichten in het handelen moeten worden gerespecteerd? Dat is 

zeker het geval, de waarde van de sociale wetenschappen voor de fiscale rechtshandhaving 

blijft bestaan. Ten eerste omdat niet alle finesses en aspecten van procedurele en interactionele 

rechtvaardigheid via het recht en de klachtbehandeling kunnen worden gerealiseerd. Ten 

tweede omdat de sociale wetenschappen bij de voortdurende vernieuwing van de feitelijke 

invulling van de fiscale rechtsbetrekking een voortrekkersrol kunnen vervullen. Veranderende 

omstandigheden zullen ertoe leiden dat de sociale dimensie achter de juridische betrekking 

steeds opnieuw inhoud zal moeten krijgen. Deze vorm van “fiscale innovatie” blijft daarom 

naar mijn mening ook voor de toekomst van belang.  

 

Ter illustratie volgen hier drie voorbeelden van bestuursrechtelijke en fiscale innovatie die tot 

stand zijn gekomen binnen de sociale wetenschappen, maar die tevens raakvlak vertonen met 

de rechtswetenschap en de rechtshandhaving. Het betreft ontwikkelingen die de relatie 

overheid, burger raken in een meer abstracte zin. Kenmerkend voor deze innovaties is dat ze 

voortkomen uit de synthese van juridisch en sociaalwetenschappelijk denken over legitimiteit. 

De innovaties vertonen op dat gezichtspunt dus overeenstemming met de behoorlijkheids-

normen in het recht en de klachtbehandeling door de Nationale ombudsman.  

 

Vanuit een oogpunt van legitimiteitverwerving voor het recht zijn deze innovaties van groot 

belang. Ze bieden vergezichten voor mogelijke invullingen van de fiscale relatie waarmee de 

legitimiteit van de overheid, het recht en de fiscale rechtshandhaving op een wezenlijk hoger 

niveau kan worden gebracht. Deze innovaties richten zich niet op het uitgangspunt dat balans 

moet worden gevonden tussen tegenstrijdige belangen, maar openen de mogelijkheid om 

binnen de fiscale rechtsbetrekking uit te gaan van gemeenschappelijke belangen. Inspecteur en 

belastingplichtige werken in dat geval samen aan de realisatie van een rechtvaardige belasting-

                                                
957

 Vergelijk Soeharno, zijn stuk is geschreven voor de rechtspraak maar sluit aan bij de situatie van belastingambtenaren. 

Soeharno, J.E., “Blind vertrouwen; de norm van rechterlijke integriteit”, Rechtstreeks, nr. 3, 2011, pp.16 e.v. 
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heffing, waardoor de machtsuitoefening tot een minimum kan worden teruggebracht, en de 

aanvaarding ervan kan optimaliseren.  

 

 

8.5.1 Macht, vertrouwen en legitimiteit 

 

Een eerste innovatieve ontwikkeling die hier wordt behandeld is de (ontwikkeling van het 

“slippery-slope model” van Kirchler e.a.958 Dit model maakt duidelijk dat “vertrouwen” naast 

“macht” van belang is in de fiscale relatie: ”Systems intended to guarantee trust may, 

ironically, make it more difficult for citizens to demonstrate their trustworthiness, breed 

distrust and provoke non-cooperative behavior….. Interaction processes based on transparency 

and neutrality of the procedures, trustworthiness of tax institutions and tax authorities and 

respectful, polite and dignified treatment of taxpayers are likely to enhance voluntary 

compliance”. 959  

 

Volgens dit model kan de praktische invulling van de fiscale rechtsbetrekking bewegen op een 

continuüm tussen een antagonistisch klimaat en een synergetisch klimaat. In het ene uiterste 

zien belastingplichtigen en Belastingdienst elkaar als tegenstanders die elkaar bestrijden 

(“cops and robbers” benadering). In het andere uiterste werken ze samen, waarbij de 

Belastingdienst wordt aangemerkt als een dienstverlener aan de gemeenschap, en deel 

uitmakend van de gemeenschap (“service and cliënt” benadering).960  

 

De twee factoren die de bepalen welk soort fiscaal klimaat er heerst zijn de macht van de 

Belastingdienst en het vertrouwen in de Belastingdienst.961 Maar deze twee factoren zijn ook 

met elkaar verbonden. Zo leidt vertrouwen in de overheid tot gelegitimeerde macht die op zijn 

beurt leidt tot grotere aanvaarding van de fiscale machtsuitoefening door de overheid en de 

bijbehorende fiscale verplichtingen en tot bereidheid tot nakoming. Andersom levert het de 

Belastingdienst vertrouwen op wanneer hij erin slaagt om de burgers duidelijk te maken dat 

hij in staat is belastingfraude te bestrijden en er in slaagt om de collectieve lasten eerlijk over 

de burgers te verdelen. 

 

Door de begrippen “macht” en “vertrouwen” te operationaliseren kunnen ze worden betrokken 

in empirisch onderzoek en wordt het mogelijk om een optimum te vinden in hun onderlinge 

verhouding binnen de fiscale betrekking. De kennis die dit, en ander onderzoek rond 

legitimiteit oplevert, kan worden aangewend om de fiscale rechtsbetrekking minder “zakelijk” 

en meer “persoonlijk” te maken. Dat wil zeggen minder casusgericht, zoals dat gebeurt in de 

klassieke juridische aanpak, en meer aangesloten op de persoon van de belastingplichtige en 

zijn beleving van rechtvaardigheid. Deze lijn is door de Nederlandse Belastingdienst al eerder 
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 Kirchler, E., The economic psychology of tax behaviour, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. 
959

 Idem, p. 203 
960

 Gribnau, J.L.M., Vertrouwen, legitimiteit en belastingen, Tilburg, Tilburg University, 2012, p.36.  
961

 Alm, J., E. Kirchler en S. Muehlbacher, ”Combining psychology and economics in the analysis of compliance: From 

enforcement to cooperation”, Economic Analysis & Policy, vol. 42, nr. 2, 2012, pp. 133-151. 
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ingezet, maar kan nog verder worden doorgetrokken.962 De fiscale (rechts)handhaving kan 

daardoor naar mijn mening aan efficiency en effectiviteit winnen.  

 

 

8.5.2 Horizontaal toezicht 

 

Een tweede innovatieve ontwikkeling rond fiscale rechtshandhaving is de ontwikkeling van 

Horizontaal Toezicht. Een ontwikkeling die is ingezet door de Belastingdienst. In 2012 is 

Horizontaal Toezicht diepgaand geëvalueerd door de Commissie Horizontaal toezicht 

Belastingdienst.963 

 

Horizontaal toezicht gaat uit van een andere invulling van de fiscale (rechts)betrekking dan 

gebruikelijk was.964 Het uitgangspunt van een belangentegenstelling tussen de Belastingdienst 

en de belastingplichtige is verlaten en daarvoor in de plaat is de intentie tot samenwerking en 

wederzijdse transparantie in de plaats gesteld: ”De basis voor horizontaal toezicht is weder-

zijds vertrouwen…. De Belastingdienst wil open en transparant zijn, bijvoorbeeld door snel 

een standpunt in te nemen met begrip voor commerciële belangen en termijnen. De 

Belastingdienst doet daarbij een beroep op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid 

van belastingplichtigen. Voor de ondernemer betekent dit, dat hij zijn fiscale processen op 

orde heeft en eventuele vraagstukken met de Belastingdienst vooraf bespreekt.”965 

 

In deze meer horizontale benadering van belastingplichtigen is het uitgangspunt leidend dat de 

meeste belastingplichtigen bereid zijn om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen. Zonder de 

tegengestelde belangen tussen Belastingdienst en belastingplichtige te verdoezelen wordt 

gezocht naar gezamenlijke belangen zoals het snel verkrijgen van zekerheid over de fiscale 

positie, het voorkomen van imagoschade en het op efficiënte wijze heffen van belastingen. 

Vanuit die gezamenlijkheid wordt gekozen voor een oplossingsgerichte aanpak binnen een 

relatie die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en samenwerking.966  

 

Horizontaal toezicht bouwt voort op het gedachtegoed van de WRR.967 De samenleving wordt 

steeds complexer en meer wetgeving, meer bestuur en meer rechters vormen niet de oplossing. 

De vraag is hoe die complexe samenleving wel stuurbaar kan worden gehouden en het 

antwoord op die vraag is, door te horizontaliseren in de relatie tussen overheid en burgers: 

                                                
962

 Zie paragraaf 6.6.4. 
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 Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst, Fiscaal toezicht op maat, soepel waar het kan, streng waar het moet, 

Den Haag, Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst, 2012, p. 50. 
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 Huiskers –Stoop, E.A.M. en P.A.M. Diekman, “Compliance als hoeksteen voor horizontaal belastingtoezicht”, in 

Jaarboek Compliance 2012, Nederlands Compliance Instituut, 2012. 
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 Belastingdienst, Horizontaal toezicht, Samenwerken vanuit vertrouwen, 2008, http//www.Belastingdienst.nl/, 

geraadpleegd op 13 december 2010. 
966

 Kuiper, J.G., “Horizontaal toezicht en de Harvard-onderhandelingsmethode”, WFR 2008/1439. 
967

 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), De toekomst van de nationale rechtsstaat, rapporten aan 

de regering 63, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002, pp117 e.v. 
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door minder nadruk te leggen op de verticale werking van de relatie en meer nadruk op het 

vinden van gemeenschappelijke belangen.968  

 

In deze gewijzigde invulling van de fiscale rechtsbetrekking zijn verschillende sociaal-

wetenschappelijke inzichten herkenbaar.969 Zo is er sprake van een toename van het respect 

voor de belastingplichtige die niet langer als object, maar meer als subject wordt benaderd. 

Maar ook de inleving in de belangen van belastingplichtige en zijn mogelijkheden om 

inspraak te hebben en controle uit te oefenen over het verloop van de procedures nemen toe. 

Tegelijkertijd vertoont horizontaal toezicht parallellen met juridische inzichten, bijvoorbeeld 

met het fiscale fairplay-beginsel.970 Een beginsel op grond waarvan de Hoge Raad de 

Belastingdienst verbood om van bepaalde bevoegdheden gebruik te maken.971 Dat beginsel is 

ook gedeeltelijk gecodificeerd in de Awb.972  

 

Horizontaal toezicht lijkt in zijn bedoeling en vormgeving aan te sluiten op het zojuist 

besproken “slippery-slope” model. Vanuit de sociaalwetenschappelijke theorievorming mag 

worden verwacht dat horizontaal toezicht de legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving en 

van de Belastingdienst bevordert. Aandacht schenken aan de dimensie “macht” blijft volgens 

het model echter geboden. 

 

 

8.5.3 Prettig contact met de overheid 

 

Een derde voorbeeld van een aanpak die de juridische en de sociaalwetenschappelijke 

benadering van legitimiteit combineert is die van het Kennis- en informatiecentrum Prettig 

contact met de overheid (het Kenniscentrum).973  

 

Aanleiding voor de instelling van het Kenniscentrum was de lage waardering voor de formele 

behandeling van klacht- en bezwaarprocedures.974 Uit een in 2008 ingesteld onderzoek bleek 

dat dit knelpunt kon worden aangepakt door de inzet van medationvaardigheden bij klacht- en 

bezwaarprocedures.  

 

                                                
968

 Brenninkmeijer, A.F.M., “Nakoming van rechtsnormen: tussen orde en chaos”, in T. Barkhuysen, W. den Ouden en 

J.E.M. Polak (red.), Recht realiseren, Bijdragen rond het thema adequate naleving van rechtsregels, Deventer, Kluwer, 

2005, p. 235. 
969

 Herreveld, F.R., “Horizontaal toezicht; de weg naar toekomst, ook binnen het MKB”, WFR 2007/1325. 
970

 Herreveld, F.R., “Fair play en horizontaal toezicht”, WFR 2009/23. 
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 HR 23 september 2005, nr. 38 810, BNB 2006/21. 
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 Art. 2:4 Awb. 
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 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Prettig contact met de overheid, 2010, 

http://prettigcontactmetdeoverheid.nl/, geraadpleegd op 12 februari 2011. 
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 Bijleveld-Schouten, A., “Introductie” in Euwema e.a. (red.), Prettig contact met de overheid, Praktische handreiking voor 

het inzetten van mediationvaardigheiden, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010, p. 7. 
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Omdat de overheid efficiënt moet werken krijgen beslisprocessen een geautomatiseerde 

standaardverwerking en worden burgers met vragen bediend door call-centra.975 Die aanpak 

werkt prima voor standaardgevallen, maar als de burger uit de geautomatiseerde routine stapt, 

bijvoorbeeld om iets recht te zetten dat is misgegaan, dan wordt het routineproces verstoord en 

wordt het soms ingewikkeld voor de burger om zaken gedaan te krijgen.976 De burger is in die 

situaties afhankelijk van de overheid. Op die situaties richt zich het programma “prettig 

contact met de overheid”.977 Hoe kan de overheid en haar ambtenaren in de dagelijkse praktijk 

dat prettige contact realiseren, waarbij het onderliggende doel is om de legitimiteit van de 

overheid en de regelgeving te versterken.  

 

Het Kenniscentrum ontwikkelt op grond van gecombineerd juridische en sociaalwetenschap-

pelijk empirisch onderzoek in samenwerking met kennisinstituten en overheidsorganisaties 

naar manieren om deze interacties op een efficiënte en prettige manier vorm te geven.978 De 

resultaten worden gepubliceerd.979 Belangrijk is dat binnen het onderzoek een sociaal-

wetenschappelijke invalshoek (procedurele en interactionele rechtvaardigheid) steevast wordt 

gecombineerd met aandacht voor de juridische aspecten.980  

 

Beleidsvoorstellen worden vervolgens geformuleerd op grond van deze gecombineerde 

benadering.981 Daarbij wordt niet alleen gezocht naar de verhouding tussen de “informele 

aanpak” van besluitvorming en klachtbehandeling enerzijds en de formele regels van de Awb 

anderzijds, maar worden ook concrete vragen en knelpunten van ambtenaren in de uitvoering 

geïnventariseerd en in een “juridische handreiking informele aanpak” uitgewerkt.982 Een 

voorbeeld van een dergelijk beleidsvoorstel is het voorstel van een wettelijke “belplicht” voor 

ambtenaren.983 Dit voorstel werd geformuleerd naar aanleiding van een aantal succesvolle 

resultaten bij verschillende overheidsorganisaties en hield in dat ambtenaren bij een (mogelijk) 
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conflict met burgers verplicht zouden worden om te bellen en te horen wat er precies aan de 

hand is en welke belangen en emoties een rol spelen. Daarnaast kan informatie de bellende 

ambtenaar informatie verstrekken en vragen aan de burger hoe het (potentiële) conflict naar 

zijn idee het best kan worden opgelost. Deze aanpak, die naast de behandeling volgens dat 

Awb staat, kan worden tegemoet gekomen aan de persoon van de burger, zonder dat aan de 

inhoud wordt getornd.  

 

Naast de informele behandeling van bezwaarschriften en de inzet van mediation heeft het 

Kenniscentrum aandacht voor de Nieuwe zaaksbehandeling door de bestuursrechter.984 Vanaf 

2012 zal in het grootste deel van de zaken die de bestuursrechter behandelt de “nieuwe 

zaaksbehandeling” worden gehanteerd. Kernwoorden van de nieuwe zaakbehandeling zijn: 

finaliteit, snelheid, maatwerk en alternatieve oplossingen en "echt" conflict boven juridisch 

geschil. Ook belastingrechters zijn uitgenodigd om deze aanpak en de behandeling van hun 

zaken toe te passen.985 

 

Fiscale innovatie, met name wanneer deze de relatie tussen Belastingdienst en belasting-

plichtige betreft, raakt de legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving en de Belastingdienst. 

Wanneer innovaties plaatsvinden op dit terrein is het van belang de effectiviteit daarvan te 

bepalen. Omdat dergelijke innovaties met name gericht zijn op het behoud of de versterking 

van legitimiteit is het noodzakelijk om periodiek het niveau van de legitimiteit van de fiscale 

rechtshandhaving door de Belastingdienst te meten.  

 

  

8.6 Meten van legitimiteit 
 

Behoorlijkheid als legitimiteitsconcept, het onderwerp van dit hoofdstuk, omvat veel aspecten 

van de sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit. Binnen deze benadering neemt 

empirisch onderzoek een belangrijke plaats omdat sociale wetenschappen proberen 

verschijnselen in de werkelijkheid te beschrijven en te verklaren. Ook legitimiteit is object van 

empirisch onderzoek.  

 

In de onderzoeksliteratuur zijn tal van onderzoeken beschreven waarin de mate van 

legitimiteit, al dan niet in het kader van de belastingheffing, wordt gemeten.986 Ter illustratie 

voor de wijze waarop dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd volgen hier enkele onderzoeks-
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resultaten uit de Fiscale Monitor. Omdat de toelichtende tekst bij de Fiscale Monitor per jaar 

verschilt zal ik steeds de versie aanhalen van het jaar waarin de toelichting het meest 

illustratief is voor het onderwerp van bespreking. Er wordt om die reden verwezen naar de 

Fiscale Monitor van verschillende jaren.  

 

 

8.6.1 Fiscale Monitor 

 

Sinds 1994 meet de “Fiscale Monitor” wat de burger van de Belastingdienst vindt.987 De 

Fiscale Monitor meet over een groot aantal onderwerpen op hoofdlijnen de tevredenheid en 

het gerapporteerd gedrag.988 Het is een jaarlijks onderzoek dat een sluitend totaaloverzicht 

geeft van meningen en houdingen over de Belastingdienst op enig moment. Daarnaast schetst 

de Fiscale Monitor de ontwikkeling van de beeldvorming over de Belastingdienst door de 

jaren heen. De ervaring leert dat deze ontwikkelingen geen plotselinge, extreme wijzigingen 

opleveren, maar dat de opvattingen over een langere periode rond bepaalde scores 

schommelen en veranderingen in de beeldvorming zich geleidelijk aandienen.989  

 

De Fiscale Monitor sluit aan op het sociaalwetenschappelijke legitimiteitsconcept. Hij meet 

hoe percepties en gerapporteerd gedrag van belastingplichtigen zich ontwikkelen met 

betrekking tot onder meer:  

- Het functioneren van de Belastingdienst als organisatie;  

- Attitudes en percepties van regelnaleving en ontduiking; 

- Het ervaren contact met de Belastingdienst.  

- Het doen van aangifte.990 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van 

telefonisch onderzoek, schriftelijk onderzoek en onderzoek via internet.991 De, op 

representatieve wijze geselecteerde, respondenten worden onderscheiden in verschillende 

doelgroepen, ondermeer in particulieren en ondernemingen. De gegenereerde data worden 

geanalyseerd en de resultaten van deze analyse worden beschreven in een rapport dat jaarlijks 

wordt gepubliceerd. Hoewel de Fiscale Monitor meet over een groot aantal onderwerpen, 

zoals de tevredenheid over de behandeling van brieven, de belastingtelefoon, enz., zullen we 

in dit hoofdstuk slechts ingaan op de op hoofdlijnen van de onderzoeksresultaten, voor zover 

die betrekking hebben op bepaling van de mate van ervaren legitimiteit.  
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8.6.2 Meten van ervaren legitimiteit  

 

Hoofdlijnen 

De Fiscale Monitor 2011 geeft de volgende onderzoeksresultaten met betrekking tot ervaren 

legitimiteit. Het algemene rapportcijfer voor de Belastingdienst is een 6,5 op een schaal van 

10.992 Door het in een reeks van jaren te bezien kan het gelden als een indicator voor de 

algemene kwaliteit die burgers aan de Belastingdienst toerekenen (legitimiteit). Opmerkelijk is 

dat in de fiscale monitor van 1998 de algemene waardering voor de Belastingdienst eveneens 

uitkwam op 6,5 en deze score is sindsdien stabiel.993 De veronderstelde teloorgang van het 

vertrouwen in de overheid in het afgelopen decennia zien we in de Fiscale Monitor dus niet 

terug. 994 

 

In de Fiscale Monitor wordt niet alleen gevraagd naar de algemene waardering voor de 

Belastingdienst, maar wordt tevens onderzoek gedaan naar meer specifieke onderwerpen. Ook 

voor deze onderwerpen geldt dat ze door de jaren heen redelijk stabiel scoren. Door de scores 

op de specifieke onderwerpen onderling te vergelijken en af te zetten tegen de score op de 

algemene vraag kan de waardering voor verschillende aspecten van het optreden van de 

Belastingdienst in perspectief worden geplaatst. Ook deze resultaten leveren een indicatie op 

voor de ervaren rechtvaardigheid en de legitimiteit van het handelen door de Belastingdienst. 

Aspecten van procedurele en interactionele rechtvaardigheid als consistentie, accuratesse, 

onpartijdigheid, controle (transparantie), inspraak, uitleg, respect en inlevingsvermogen 

komen er op herkenbare wijze in terug. De Belastingdienst verdient in de ogen van burgers 

een voldoende op deze items.  

 

De waardering voor de wijze waarop belastingplichtigen worden behandeld scoort een ruime 

6.995 Deze score is gebaseerd op de reacties op ondermeer de volgende stellingen; de 

Belastingdienst doet al het mogelijke om mensen van dienst te zijn, de Belastingdienst 

behandelt mensen met respect, de Belastingdienst komt zijn toezeggingen na, de Belasting-

dienst behandelt iedereen rechtvaardig, de Belastingdienst houdt voldoende rekening met de 

omstandigheden van mensen, wie het niet eens is met de Belastingdienst krijgt voldoende kans 

om zijn standpunt toe te lichten en de Belastingdienst stelt zich autoritair op. 

 

Het imago van de Belastingdienst, opgebouwd uit vragen over een aantal deelonderwerpen, 

waarderen belastingplichtigen iets hoger, namelijk tegen de 7 op een schaal van 10.996 Dit 

geldt voor de deelonderwerpen; betrouwbaar, streng, deskundig, geloofwaardig en 
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verantwoordelijk. Zorgvuldigheid en dienstverlenend scoren iets lager, namelijk 6,6 en 

transparantie aanmerkelijk lager, namelijk 5,7.  

 

 

Verdieping  

Naast de hoofdlijnen van de resultaten biedt de Fiscale Monitor op een aantal onderwerpen 

een verdiepende analyse. Deze verdiepende analyses geven aan waar de Belastingdienst zich 

in de ogen van belastingplichtigen kan verbeteren. Particulieren willen bijvoorbeeld gewezen 

worden op aftrekposten waar ze recht op hebben, ze zien ook graag dat de deskundigheid van 

personen die de telefoon beantwoorden wordt vergroot en dat alle belastingontduikers worden 

opgespoord.997  

 

Ondernemers geven aan dat medewerkers van de Belastingdienst zelf geen bedrijf hebben en 

dat zich soms moeilijk kunnen verplaatsen in de situatie van het bedrijf, ook willen ze korte en 

directe lijnen met de Belastingdienst onderhouden en willen ze dat ambtenaren minder 

ambtelijk en meer zakelijk zijn.998  

 

Fiscaal adviseurs geven aan dat de Belastingdienst kan verbeteren door de snelheid van het 

handelen te verhogen, de bereikbaarheid te vergroten, de deskundigheid van medewerkers te 

versterken en meer begrip te tonen en mee te denken met de ondernemer en zijn adviseur.999 In 

de Fiscale Monitor van 2011 komt naar voren dat het opleggen en de hoogte van boetes 

gevoelens van ongenoegen oproepen bij belastingplichtigen. Ze geven als verbeterpunt aan de 

duidelijkheid van de uitleg voor de reden van de boete en de hoogte van boetes in relatie tot de 

begane fout.1000 

 

Invloed van verschillende elementen op beleving 

Verder is voor deze studie interessant dat de Fiscale Monitor 2011 een verdiepingsslag maakt 

ten aanzien van het algemene rapportcijfer. Onderzocht is hoeverre de volgende vijf elementen 

van invloed zijn op het rapportcijfer dat aan de Belastingdienst gegeven wordt: 

- persoonlijke norm, 

- belastingmoraal, 

- waardering voor de dienstverlening door de Belastingdienst, 

- waardering voor de behandeling door de Belastingdienst en, 

- waardering voor handelen uit vertrouwen door de Belastingdienst. 

 

De drie waarderingsaspecten, dit zijn de laatste drie aspecten, houden verband met het 

rapportcijfer. Waardering voor de dienstverlening en waardering voor de behandeling hebben 

allebei een positieve invloed op het rapportcijfer.1001 Dit bevestigt de theorievorming over 
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interactionele rechtvaardigheid omdat de waarderingsaspecten overeenkomen met aspecten 

van interactionele rechtvaardigheid; de Belastingdienst komt zijn toezeggingen na, de 

Belastingdienst behandelt iedereen rechtvaardig, de Belastingdienst houdt voldoende rekening 

met de omstandigheden van mensen en wie het niet eens is met de Belastingdienst krijgt 

voldoende kans om zijn standpunt toe te lichten.1002 

 

Dat is niet het geval voor de waardering voor handelen uit vertrouwen door de Belasting-

dienst. De resultaten geven hier een negatieve invloed aan op het rapportcijfer, dit lijkt in strijd 

met de onderzoeksliteratuur die aangeeft dat “vertrouwen geven”, “vertrouwen ontvangen” 

oproept.1003 Omdat verdiepende analyses ontbreken kan hier verder geen verklaring voor 

worden gegeven. Mogelijk is hier sprake van een verstoring in de meting.  

 

Persoonlijke norm en belastingmoraal hebben geen aantoonbaar verband met de waardering 

van het functioneren van de Belastingdienst. Dat lag ook niet in de lijn der verwachting omdat 

de persoonlijke norm en de belastingmoraal zijn gekoppeld aan het fiscale gedrag van de 

betrokkene zelf en niet zozeer aan het handelen door de Belastingdienst.1004 Tot slot valt op in 

de resultaten van de Fiscale Monitor door de jaren heen dat de Belastingdienst positief scoort 

op aspecten als betrouwbaar, streng, deskundig, geloofwaardig, verantwoordelijk en 

zorgvuldig.1005  

 

 

8.7 Samenvatting 
 

In dit hoofdstuk werden de behoorlijkheidsnormen in het fiscale bestuursrecht en de 

klachtbehandeling door de Nationale ombudsman geëvalueerd vanuit de sociaalwetenschap-

pelijke theorievorming over procedurele en interactionele rechtvaardigheid. De kwalitatieve 

evaluatie levert de volgende inzichten op.  

 

Behoorlijkheidsnormen zijn gelieerd aan het fiscale bestuursrecht en daardoor aan posities van 

macht en gezag. Die hoedanigheid heeft zijn weerslag op het karakter van de behoorlijkheids-

normen, dat is zowel prescriptief als objectief. Ze wijken hierin af van aspecten procedurele en 

interactionele rechtvaardig zoals die zijn beschreven in de sociaalwetenschappelijke 

onderzoeksliteratuur. Deze beschreven aspecten van rechtvaardigheidsbeleving zijn descriptief 

van aard zijn en kennen een neutraal karakter.  
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Binnen het fiscale bestuursrecht en de klachtbehandeling door de Nationale ombudsman 

bestaat (veel) aandacht voor procedurele elementen in de relatie tussen Belastingdienst en 

belastingplichtige. In de toets van het overheidsoptreden door de belastingrechter en de 

Nationale ombudsman worden deze procedurele elementen betrokken. De toets van het 

overheidsoptreden wordt door zowel de (belasting)rechter als de Nationale ombudsman 

uitgevoerd aan de hand van objectieve normen.  

 

De belastingrechter en de Nationale ombudsman kunnen beide deze objectieve normen tot op 

zekere hoogte toesnijden op de voorliggende situatie. De mogelijkheden daartoe zijn voor de 

Nationale ombudsman echter veel groter dan die van de belastingrechter. De rechter kan 

slechts in uitzonderlijke situaties, met name bij de toepassing van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, de omstandigheden van het geval betrekken, waarbij dan sprake is van 

“geobjectiveerde subjectiviteit”.  

 

De behoorlijkheidsnormen vallen vanwege de geobjectiveerde toets niet volledig samen met 

de sociaalwetenschappelijke theorievorming rond rechtvaardigheidsbeleving die zoals 

opgemerkt, een descriptieve beschrijving van de persoonlijke beleving van mensen betreft. 

Desondanks sluit de werking van behoorlijkheidsnormen in het fiscale bestuursrecht en in de 

klachtbehandeling door de Nationale ombudsman aan bij aspecten van procedurele 

rechtvaardigheid zoals die in de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur zijn 

beschreven.  

 

Dat geldt in mindere mate voor aspecten van interactionele rechtvaardigheid. Aspecten van 

interactionele rechtvaardigheid komen in het fiscale bestuursrecht niet op herkenbare wijze 

voor en binnen de klachtbehandeling door de Nationale ombudsman zien we ze slechts tot op 

bepaalde hoogte terug. Deze aspecten zijn zo nauw verbonden met de persoon van de 

behandelaar en de belastingplichtige dat het niet goed mogelijk lijkt om de essentie ervan in 

geobjectiveerde normen te verwoorden.  

 

Echter, voor zowel aspecten van procedurele als interactionele rechtvaardigheid geldt dat 

alleen de behandelend ambtenaar de finesses in de interactie met de burger kan inbrengen die 

ertoe leiden dat de burger zich rechtvaardig behandeld voelt. Toetsing achteraf van het 

optreden van de ambtenaar kent te allen tijde beperkingen en hoe goed zorgvuldig die toetsing 

achteraf ook verloopt, de verstoring in de relatie kan het vertrouwen in de overheid al hebben 

geschaad. Daarom is het belangrijk dat de ambtelijke professional in zijn interactie met de 

burger oog heeft voor factoren die rechtvaardigheidsbeleving van burgers beïnvloeden. De 

ambtelijke professional moet daartoe beschikken over de intrinsieke motivatie en over 

voldoende sociale vaardigheden om de interactie met de burger zorgvuldig en respectvol vorm 

te geven. Naast de verschillende vormen van toetsing van het acteren van bestuursorganen aan 

behoorlijkheids normen is de professionaliteit van de uitvoerende ambtenaren essentieel om te 

bereiken dat burgers zich rechtvaardig behandelt voelen door de overheid.  
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De indruk zou kunnen ontstaan dat de rol van de sociale wetenschappen binnen de fiscale 

rechtshandhaving is uitgespeeld nu veel inzichten uit de onderzoeksliteratuur terug te vinden 

zijn in het recht en de klachtbehandeling. Niets is echter minder waar want op het gebied van 

de “fiscale innovatie” vervullen de sociale wetenschappen een belangrijke voortrekkersrol. 

Dat geldt in het bijzonder voor zover deze vernieuwingen de invulling van de fiscale 

rechtsbetrekking betreffen. Uit de drie beschreven voorbeelden blijken de mogelijkheden die 

de samenhang van de juridische en sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit 

bieden.  

 

De beschrijving van enkele resultaten uit de Fiscale Monitor illustreren de wijze waarop 

aspecten van rechtvaardigheidsbeleving in het kader van de belastingheffing via empirisch 

onderzoek kunnen worden gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de Fiscale Monitor aansluit op 

het sociaalwetenschappelijke legitimiteitsconcept. Toetsing van het Belastingdienstoptreden 

aan het juridische normenstelsel, passend in het juridische legitimiteitsconcept, komt er niet in 

terug.  
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9. Legitimiteit van fiscale rechtshandhaving  
 

 

 

 

9.1 Inleiding 
 

Dit afsluitende hoofdstuk brengt de verschillende lijnen uit de huidige studie bij elkaar en 

analyseert vervolgens welke bijdragen rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving leveren 

aan de legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving.  

 

Door legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving zowel vanuit een juridisch als een sociaal-

wetenschappelijk concept te analyseren kunnen dimensies van legitimiteit vanuit beide 

wetenschappelijke disciplines in kaart worden gebracht. Een enigszins aangescherpt 

onderscheid tussen de beide legitimiteitsconcepten maakt het mogelijk om de verschillen 

tussen de beide zienswijzen te expliciteren, maar ook zullen de overeenkomsten aan de orde 

komen.  

 

De analyse in dit hoofdstuk legt het zwaartepunt bij de juridische benadering van legitimiteit. 

De reden hiervoor is dat de zelfstandige en als belangrijkst aangemerkte functie van 

legitimiteit, funderen van vrijwillige aanvaarding van de fiscale rechtshandhaving, nauw 

verbonden is met de juridische benadering.1006 De instrumentele functie van legitimiteit, 

bevordering van bereidwillige naleving door burgers, kent echter eveneens een groot belang 

en ook op die functie zal hierna worden ingegaan. De instrumentele functie is nauw verbonden 

met de sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit.  

 

De uit deze analyse verworven kennis kan uiteindelijk bijdragen aan de realisatie van het 

juridische doel van de fiscale rechtshandhaving: juridisch rechtvaardige belastingheffing. Het 

bevorderen van compliance is zoals opgemerkt een belangrijk nevendoel omdat zonder 

bereidwillige medewerking van burgers geen rechtvaardige belastingheffing gerealiseerd kan 

worden. 

 

Dit hoofdstuk begint met een vergelijking van het juridische en het sociaalwetenschappelijke 

legitimiteitsconcept. Vervolgens komt de vraag aan de orde in hoeverre er spanning of 

samenhang bestaat tussen deze concepten van legitimiteit. Daarna worden de bijdragen van 

rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving aan de legitimiteit van de fiscale rechts-

handhaving besproken. Het hoofdstuk sluit af met een analyse van het belang en de wijze 

waarop verantwoording kan worden afgelegd over de juridische kwaliteit of rechtmatigheid 
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van het handelen van de Belastingdienst. Uit deze analyse zal duidelijk worden dat, hoewel uit 

de theorievorming een beeld zou kunnen ontstaan dat de perfecte belastingheffing binnen 

handbereik ligt, de realiteit complex en weerbarstig is. Onderzoek naar rechtmatigheid is 

noodzakelijk om te bepalen op welk niveau de juridische kwaliteit van de fiscale 

rechtshandhaving nu werkelijk ligt. 

 

 

9.2 Vergelijking van twee legitimiteitsconcepten  
 

 

In de huidige studie wordt een samengestelde definitie van legitimiteit gehanteerd: van 

legitimiteit is sprake wanneer de besluiten van de Belastingdienst overeenkomstig wettelijke 

regels én rechtsbeginselen tot stand zijn gekomen én burgers de fiscale rechtshandhaving door 

de Belastingdienst aanvaarden.
1007

 Deze formulering van legitimiteit combineert de juridische 

en de sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit en maakt het mogelijk om deze 

twee benaderingen met elkaar te vergelijken. Uit deze vergelijking komen verschillen en 

overeenkomsten naar voren.  

 

 

9.2.1 Verschillen  

 

Tussen de juridische en de sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit bestaan 

enkele belangrijke verschillen. Het belangrijkste verschil betreft de aard van de concepten.  

 

Het juridische concept is een prescriptief concept. In de juridische benadering geldt als 

uitgangspunt dat het abstracte, objectieve normensysteem maatgevend is voor het overheids-

optreden en legitimiteit wordt daaraan afgemeten. Wanneer de overheid rechtmatig handelt 

worden burgers geacht de fiscale machtsuitoefening te aanvaarden en te gehoorzamen. Een 

juridische toets van het overheids-optreden richt zich op de vraag of gehandeld is 

overeenkomstig de prescriptieve, objectieve normen van het recht.  

 

Het sociaalwetenschappelijke concept kent een descriptief karakter. De sociaalwetenschap-

pelijke benadering is gericht op de beleving van burgers die deze beleving op neutrale wijze 

waarneemt en beschrijft. Men meet feitelijk of, en in welke mate burgers het handelen van de 

overheid als rechtvaardig percipiëren. Binnen dit concept hangt legitimiteit immers nauw 

samen met de vraag of de overheid, in de ogen van de burger, rechtvaardig heeft gehandeld. 

Wanneer de behandelend ambtenaar zorgt draagt voor een juiste toepassing van de geldende 

procedures en respectvol is in de interactie met de burger, bevordert dit de rechtvaardigheids-

beleving van burgers en daarmee de sociaalwetenschappelijke legitimiteit. Aandacht voor 

procedurele en interactionele rechtvaardigheid is van belang omdat vertrouwen en legitimiteit 

erdoor worden gevoed.  
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De spanning die soms tussen beide benaderingen wordt ervaren lijkt voort te komen uit dit 

verschil in karakter. Het juridische concept waarin de rechtmatigheid van fiscale besluiten 

voorop staat leidt tot een zakelijke, op concrete gevallen gerichte invalshoek, terwijl het 

sociaalwetenschappelijke legitimiteitsconcept de persoon van de burger en zijn individuele 

beleving centraal stelt. Door het abstracte karakter en de complexiteit van het juridische 

normenstelsel kan in de toepassing van het recht in een concreet geval, vanuit het juridische 

perspectief niet altijd worden aangesloten bij de individuele beleving van burgers. Dat levert 

soms de gesignaleerde spanning op. Er zijn echter ook belangrijke overeenkomsten tussen de 

beide benaderingen. 

 

 

9.2.2 Overeenkomsten  

 

Consistentie en respect 

Een belangrijke overeenkomst tussen de beide benaderingen is dat zowel de juridische als de 

sociaalwetenschappelijke benadering het belang van voorspelbaar en consistent optreden door 

de overheid benadrukt (rechtszekerheid en rechtsgelijkheid). Dergelijk overheidsoptreden 

verstrekt burgers duidelijkheid over de formele normen, geeft zekerheid en komt tegemoet aan 

de eis van rechtvaardigheid.1008 Het levert de overheid vertrouwen en legitimiteit op.1009 

Bovendien wordt vanuit beide wetenschappelijke disciplines benadrukt dat respect voor de 

burger als persoon en respect voor het (fiscale) normenstel zullen moeten worden 

gecombineerd in het overheidsoptreden. Door Stevens werd het belang van respect voor 

burgers en normenstelsel voor de fiscale rechtshandhaving als volgt verwoord: “De 

belangrijkste uitdaging van de Belastingdienst zal zijn de menselijke maat te bewaren en de 

kwaliteitseisen in balans te houden met de noodzaak tot efficiënte realisatie….”.1010 De 

Belastingdienst zal blijk moeten geven van een dienstbare houding naar de burger en van een 

fundamenteel respect voor de rechtsstaat.1011  

 

 

Koppeling tussen normen, waarden en legitimiteit  

Een tweede overeenkomst tussen de benaderingen is dat ze beide aannemen dat het overheids-

optreden om legitimiteit te verwerven moet aansluiten bij normen en waarden van burgers ten 

aanzien van het overheidsoptreden.1012 De verwachting van mensen bijvoorbeeld dat niet over 

hen wordt beslist, maar de ze invloed kunnen uitoefenen op het verloop van de procedurele en 
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het resultaat komt in beide benaderingen terug. Binnen het recht is deze verwachting 

bijvoorbeeld gehonoreerd in het ‘horen bij bezwaar’.  

 

In het juridische legitimiteitsconcept wordt de koppeling tussen overheidsoptreden en normen 

en waarden van burgers verondersteld wanneer de overheid overeenkomstig de democratisch 

vastgestelde wetten, jurisprudentie en rechtsbeginselen handelt. Het recht is immers via 

rechtsbeginselen verbonden met rechtswaarden die binnen de samenleving bestaan en 

grondrechten die fundamentele waarden belichamen. Het recht is in staat om ontwikkelingen 

in normen en waarden binnen de samenleving te volgen omdat het zich via rechtsvorming 

voortdurend ontwikkeld. Een voorbeeld waaruit de dynamiek van het recht blijkt is de 

ontwikkeling van behoorlijkheidsnormen binnen het fiscale bestuursrecht.1013 

 

Sociaalwetenschappelijk onderzoek laat zien dat burgers hun normen en waarden in het 

overheidshandelen herkennen wanneer aandacht wordt geschonken aan aspecten van 

distributieve, procedurele en interactionele rechtvaardigheid.1014 De normen en waarden van 

burgers, dat wil zeggen de verwachtingen die ze van het optreden van de overheid hebben, 

worden weergegeven in de verschillende aspecten van rechtvaardigheidsbeleving. Deze 

aspecten sluiten nauw aan bij de werkelijke verwachtingen van burgers omdat ze zijn 

ontwikkeld op basis van empirisch onderzoek.  

 

 

Overeenstemmende normen en waarden 

Een belangrijke bevinding uit de eerdere analyse is ook dat de inhoud van de relevante normen 

en waarden die de beide benaderingen waarnemen verwantschap toont.1015  

 

Zo blijkt uit de analyse dat de behoorlijkheidsnormen die het fiscale bestuursrecht oplegt aan 

de Belastingdienst overeenstemmen met verwachtingen die burgers hebben van het gedrag van 

de (fiscale) overheid, zoals die uit empirisch onderzoek blijken.1016 Een voorbeeld hiervan is 

de mogelijkheid van bezwaar en beroep, die overeenstemming heeft met de verwachting van 

burgers dat er een mogelijkheid van correctie in de procedure is ingebouwd. Een ander 

voorbeeld is de behandeling van de zaak door een onafhankelijke ambtenaar; dit geeft de 

verwachting weer dat onpartijdig wordt opgetreden door de overheid. Deze twee aspecten 

weerspiegelen breed gedeelde maatschappelijke behoorlijkheidsnormen voor persoonlijk 

contacten. 

 

Ook de onderliggende waarden, waaruit (zo is de veronderstelling) deze normatieve 

verwachtingen voortkomen, sluiten aan bij de rechtswaarden die als basis dienen voor de 

rechtsnormen. Zo hechten burgers veel waarde aan consistentie in het optreden van de 

overheid en dat stemt overeen met fundamentele rechtswaarden als rechtsgelijkheid en 

                                                
1013

 Zie paragraaf 8.3.2.  
1014

 Zie paragraaf 5.8.  
1015

 Zie paragraaf 8.3 en 8.4. 
1016

 Zie paragraaf 8.4. 
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rechtszekerheid. Ook hechten mensen veel waarde aan het gevoel dat ze als persoon serieus 

genomen worden door de overheid, en dat gevoel correspondeert met het fundamentele 

uitgangspunt van het recht dat de overheid de autonomie van mensen moet respecteren. Ook 

voor andere belangrijke en minder belangrijke onderwerpen geldt dat juridische en 

psychologische normen en waarden belangrijke parallellen vertonen. 

 

Deze constatering is vanuit een theoretisch oogpunt interessant. Ze bevat immers een 

empirische bevestiging van de “theoretische” rechtfilosofische opvatting van ondermeer 

Radbruch en Dworkin.1017 Zij veronderstellen dat legitimiteit van het recht, via rechtswaarden 

en rechtsbeginselen, intrinsiek verbonden is met normen en waarden van burgers in de 

samenleving. De geconstateerde overeenkomsten tussen enerzijds rechtsnormen en rechts-

waarden en anderzijds verwachtingen van individuele burgers zoals die in kaart zijn gebracht 

via empirisch onderzoek, ondersteunen deze rechtsfilosofische theorieën met empirisch 

materiaal.  

 

 

Normen zijn belangrijker dan afschrikking 

De laatste overeenkomst die hier wordt genoemd is dat beide concepten beschrijven dat 

afschrikkingsmaatregelen van ondergeschikt belang zijn voor het realiseren van efficiënte en 

effectieve belastingheffing. In zowel de juridische, als de sociaalwetenschappelijke theorie-

vorming rond fiscale rechtshandhaving veronderstelt men dat het merendeel van de burgers 

bereid is, het overgrote deel van zijn verplichtingen op eigen initiatief na te komen. In het 

klassieke juridische rechtsstatelijke denken heeft die veronderstelling de vorm van een 

normatieve aanname; burgers zijn bereid te gehoorzamen wanneer de overheid in overeen-

stemming met het recht handelt. In de sociaalwetenschappelijke benadering baseert men de 

opvatting dat burgers overwegend bereid zijn tot naleving van de regels op empirisch 

onderzoek en heeft ze een meer feitelijk karakter; men neemt waar dat interne en sociale 

normen van mensen in belangrijke mate het fiscale gedrag bepalen.  

 

In beide concepten is dus de zelfstandige bereidheid van mensen om de regels na te leven de 

kurk waarop het fiscale stelsel drijft; nakoming is de regel en niet-nakoming is uitzondering. 

Dat neemt niet weg dat vanuit beide wetenschappelijke disciplines de gedachtegang is te 

onderbouwen dat niet-nakoming moet worden bestreden omdat anders de uitzondering tot 

regel zal verworden. Wanneer niet-nakoming onbestraft blijft neemt de bereidheid tot 

nakoming af.  

 

Beide benaderingen veronderstellen derhalve dat (fiscale) rechtshandhaving zonder enige 

vorm van macht om bij (mogelijke) regelovertreding in te grijpen onuitvoerbaar is. In het 

fiscale recht blijkt dit uit de vaststelling dat de Belastingdienst met macht is bekleed via de 

AWR, de Awb en de Wet op de Invordering.1018 In de sociaalwetenschappelijke literatuur 

                                                
1017

 Zie paragraaf 4.4 en 4.5. 
1018

 Zie bijvoorbeeld, art. 11 e.v. Invorderingswet 1990.  
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blijkt de notie dat macht onontbeerlijk is voor fiscale rechtshandhaving uit de theorievorming 

rond legitimiteit en compliance. Voorbeelden hiervan zijn het “slippery-slope model” van 

Kirchler en de “handhavings-piramide” van Braithwaite.1019  

 

Deze beide modellen veronderstellen dat de zelfstandige nakoming van fiscale verplichtingen 

door burgers moet stoelen op een combinatie van eigen verantwoordelijkheid van burgers en 

macht van de kant van de overheid. Zelfstandige nakoming vormt het uitgangspunt van de 

fiscale rechtshandhaving omdat de efficiency en de (sociaalwetenschappelijke) legitimiteit 

daarbij het meest gebaat zijn, maar zonder de aanwezigheid van macht op de achtergrond 

verliest de fiscale rechtshandhaving legitimiteit. Hoe precies de optimale verhouding tussen 

vertrouwen en macht ligt voor het bevorderen van legitimiteit en compliance is een vraag waar 

met name Kirchler zich in zijn onderzoek op richt.1020  

 

 

9.2.3 Spanning en samenhang  

 

In het streven naar rechtvaardige belastingheffing is bereidwillige naleving door burgers 

efficiënt en effectief. Bereidwillige naleving is efficiënt omdat bijvoorbeeld het vergaren van 

informatie weinig capaciteit van de Belastingdienst kost wanneer deze juist wordt aangeleverd 

door de burger of zijn adviseur. Ook een vlotte betaling van de verschuldigde belasting, of het 

bereidwillig meewerken wanneer onjuiste informatie is verstrekt dragen bij aan een efficiënt 

en effectief verloop van de belastingheffing. Juiste en tijdige informatie-verstrekking en zo 

nodig herstel van onjuiste informatie noopt niet tot uitvoerige onderzoeken bij belasting-

plichtigen, terwijl tijdige betaling van de verschuldigde belasting de noodzaak tot dwang-

invordering voorkomt. Maar bereidwillige naleving (compliance) is ook effectief, omdat 

degene die het best op de hoogte is van de fiscaal relevante feiten, de belastingplichtige met 

zijn adviseur, de voor de juiste berekening van het verschuldigde belastingbedrag vereiste 

informatie aanlevert. Bereidwillige naleving draagt dus niet alleen bij aan de efficiency van de 

belastingheffing, maar ook bij aan de juridische kwaliteit ervan. De centrale doelstelling van 

de Belastingdienst, bevorderen van compliance, is vanuit deze overwegingen te verklaren.  

 

 

Combinatie van rechtvaardigheidsbeleving en rechtmatigheid 

Bevordering van de compliance is echter niet het einddoel van de fiscale rechtshandhaving 

want uiteindelijk draait fiscale rechtshandhaving om een juiste toepassing van het recht. Soms 

roept die combinatie van doelstellingen, compliance en juiste rechtstoepassing, binnen de 

fiscale rechtshandhaving spanning op. Het formele juridische stelsel staat immers niet altijd 

                                                
1019

 Kirchler, E., The economic psychology of tax behaviour, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, zie ook Alm, 

J., E. Kirchler en S. Muehlbacher, “Combining psychology and economics in the analysis of compliance: From 

enforcement to cooperation”, Economic analysis & policy, vol. 42, nr. 2, 2012, pp. 133-151, zie ook Braithwaite J., 

Restorative justice and responsive regulation, Oxford, Oxford University Press, 2002. 
1020

 Zie paragraaf 8.5.1. 
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toe dat de toepassing van de regels kan worden afgestemd op de persoonlijke beleving van 

burgers: rechtvaardigheidsbeleving en rechtmatigheid sporen in dat geval niet.  

 

Binnen de fiscale rechtshandhaving gebeurt het wel dat men deze spanning vermijdt door 

correctie van geconstateerde regelovertreding achterwege te laten. Soms ook brengt men wel 

de correctie aan, maar vermijdt men de spanning door deze niet te bespreken met de betrokken 

belastingplichtige of zijn fiscaal adviseur. In beide gevallen vermijdt men de spanning die de 

combinatie van rechtvaardigheidsbeleving en rechtmatigheid oproept door te kiezen voor het 

één of het ander: voor rechtvaardigheidsbeleving of voor rechtmatigheid. De vraag welke 

keuze in dergelijke situaties de beste is, zowel vanuit een oogpunt vanuit sociaalwetenschap-

pelijke als juridische legitimiteit, komt nu aan de orde.  

 

Moet men binnen de fiscale rechtshandhaving wanneer men regelovertreding constateert altijd 

overgaan tot correctie? Doet correctie van relatief kleine bedragen recht aan de situatie als 

blijkt dat de ondernemer zich grote inspanningen heeft getroost om op de juiste wijze aan zijn 

fiscale verplichtingen te voldoen? Past het om van met name ondernemers 100% juistheid te 

eisen in het besef dat ons belastingstelsel zo ingewikkeld is dat fiscaal foutloos handelen haast 

uitgesloten is? Is het niet beter dat de controlerend ambtenaar in dat geval belastingplichtige 

complimenteert met het behalen van een “acht” voor zijn fiscale toets (belastingcontrole), te 

melden dat er op enkele punten nog verbetering mogelijk zijn en het voor de burger 

onaangename ingrijpen in de vorm van de correctie van onjuistheden achterwege te laten? Dit 

zou verdedigbaar zijn omdat het denkbaar is dat een aanmerkelijk aantal ondernemers enige 

fouten maakt in de uitvoering van hun fiscale verplichtingen, bedoeld of onbedoeld, en maar 

relatief weinig ondernemers worden getoetst via belastingcontroles.  

 

Belastingplichtigen, fiscaal adviseurs maar ook belastingambtenaren lopen tegen deze vragen 

aan. Over het juiste antwoord zijn de meningen verdeeld. Aan de ene kant kan worden bepleit 

dat correcties altijd moeten worden aangebracht, terwijl aan de andere kant wordt betoogd dat 

met gevoel voor de situatie moet worden opgetreden. In die opvatting zouden correcties soms 

achterwege moeten blijven wanneer dat vanuit een oogpunt van compliance beter lijkt.1021 Dit 

standpunt wordt vaak in verband gebracht met het “bomkratereffect”. Een verschijnsel binnen 

de fiscale rechtshandhaving dat ook in de fiscale literatuur wordt beschreven.1022  

 

Het “bomkratereffect” is genoemd naar het fenomeen dat militairen in de Eerste Wereldoorlog 

liever schuilden in kraters van zojuist ingeslagen bommen dan in de zelf gegraven schutters-

putten. Zij dachten dat de kans klein was dat een bom twee maal op dezelfde plaats zou vallen. 

Binnen het kader van de belastingheffing houdt het verschijnsel in dat belastingplichtigen die 

op zich bereid zijn tot naleving, maar die zich na een belastingcontrole met correcties 

onrechtvaardig behandeld voelen, proberen de “geleden schade” te herstellen. Herstel van de 

geleden schade houdt in dat ze het bedrag aan belasting, dat ze als gevolg van de correctie 

                                                
1021

 Met inachtneming van correctiegrenzen die minimale bedragen aangeven voor correcties. 
1022

 Kastlunger, B., E. Kirchler, L. Mittone, en J. Pitters, “Sequences of audits, tax compliance, and taxpaying strategies”, 

Journal of Economic Psychology, 2009, 30, pp. 405-418. 
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tijdens de controle moeten betalen (of een veelvoud daarvan), “terugverdienen” door het 

indienen van bewust onjuiste aangiften in de jaren na de correctie. De intrinsieke motivatie om 

fiscaal correct te handelen wijkt voor de extrinsieke ingreep van de Belastingdienst: “Als je 

het zo goed weet meneer de belastinginspecteur, vertel het dan nu ook maar, ik kies de voor 

mij gunstigste weg”.1023 Belastingplichtigen permitteren zich dit “terugverdienen” ondermeer 

omdat ze denken dat de Belastingdienst niet nog eens komt controleren. 

 

Natuurlijk is de vraag interessant hoe het “terugverdienen” kan worden bestreden, maar veel 

belangrijker is de vraag hoe voorkomen kan worden dat de bereidheid tot naleving van 

belastingplichtigen verloren gaat. Op die vraag heeft de sociale wetenschap een antwoord 

geformuleerd. Want hoewel “streng” en “interactioneel rechtvaardig” hier op gespannen voet 

met elkaar lijken te staan is er sprake van samenhang tussen de juridische en de sociaal-

wetenschappelijke benadering. Zo beschrijft de sociale wetenschap, overeenkomstig het 

juridische uitgangspunt, dat duidelijke normstelling bijdraagt aan de legitimiteit van de 

handhaver en het stelsel waarbinnen deze functioneert.1024 Consistentie in de toepassing van de 

formele regels en procedures draagt bij aan het vertrouwen in de overheid en aan de 

rechtvaardigheidsbeleving. Ook vanuit deze invalshoek is het dus gewenst om steeds 

correcties aan te brengen in geval van geconstateerde onjuistheden. Dat geldt niet alleen ten 

aanzien van correcties, maar (zelfs) ook ten aanzien van boetes. Verboon en Van Dijke 

beschrijven dat boetes waarvan de hoogte zorgvuldig is bepaald en die worden opgelegd 

volgens een zorgvuldige procedure compliance bevorderen, omdat ze duidelijk maken wat 

moreel wel en niet acceptabel is.1025  

 

De sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur beschrijft dat een procedureel en 

interactioneel rechtvaardige behandeling van mensen juist ook van belang is bij een besluit-

vorming die voor mensen ongunstig is. Het hanteren van een correcte procedure en een 

respectvolle bejegening kan als een legitimiteitsbuffer fungeren voor de onbedoelde negatieve 

gevolgen van het aanbrengen van een correctie op het opleggen van een boete, of deze 

negatieve gevolgen (gedeeltelijk) compenseren.1026  

 

Ook Tyler betoogt dat regelovertredingen te allen tijde moeten worden gecorrigeerd, maar dat 

bij situaties waarin de overheid besluiten neemt die voor betrokkene ongunstig zijn, juist 

respect, beleefdheid, vriendelijkheid en inlevingsvermogen van doorslaggevend belang 

                                                
1023

 Overigens blijkt uit ander onderzoek dat de gepercipieerde kans op belastingcontrole juist toeneemt nadat 

belastingplichtigen een controle hebben gehand; Spicer, M.W. en R.E. Hero, Tax evasion and heuristics, Journal of Public 

Economics, 26, 1984, pp. 263-267. 
1024

 Tyler, T.R., Presentatie 6 maart 2012, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012; Zie 

samenvattend verslag, “Procedurele rechtvaardigheid: de kloof dichten tussen rechtmatig en rechtvaardig “, 

http://www.juristenweblog.nl, geraadpleegd op 18 april 2012. 
1025

 Verboon, P. en M. van Dijke, “When do severe sanctions enhance compliance? The role of procedural fairness”, 

Journal of Economic Psychology,32, 2011, pp. 120-130. 
1026

 Ouwerkerk, J. e.a., Streng doch rechtvaardig? Interactie tussen handhaver en gehandhaafde als determinant van 

regelnaleving, strafacceptatie en perceptie van rechtvaardigheid, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, pp. 75 e.v. 
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blijken.1027 Het meedenken over een manier waarop het voldoen aan de fiscale verplichtingen 

voor de belastingplichtige zo weinig mogelijk belastend is voor de burger, is juist in situaties 

als deze van belang. Een voorbeeld hiervan is het op praktische wijze aanbrengen van de 

noodzakelijke correcties, zodat de administratieve lasten en kosten voor de belastingplichtige 

zoveel mogelijk worden beperkt.  

 

Bij voor belastingplichtige ongunstige besluiten, zelfs als er sprake is van bewuste regel-

overtreding, draagt een zorgvuldige toepassing van de procedures en een respectvolle omgang 

met de burger bij aan de legitimiteit van de overheid. Door oog te hebben voor aspecten van 

procedurele en interactionele rechtvaardigheid kan voorkomen worden dat het inhoudelijk 

ongunstige besluit negatieve effecten heeft op de aanvaarding van de fiscale rechtshandhaving 

en de ervaren legitimiteit van de overheid op de langere termijn. Respect voor de burger is 

juist dan van belang. Dat blijkt ook uit een onderzoek dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) liet uitvoeren naar de beleving van de bezwaarprocedure door 

burgers. De onderzoekers stelden vast dat aspecten van procedurele (en interactionele recht-

vaardigheid) een gunstige invloed hebben op de rechtvaardigheidsbeleving van mensen, 

waarbij soms zeer subtiele elementen in de interactie een rol kunnen spelen.1028  

 

 

Slotsom 

Het aanbrengen van noodzakelijke correcties is een vorm van rechtshandhaving die juridische 

legitimiteit bevordert. Tegelijk past dit ook in een sociaalwetenschappelijke benadering van 

legitimiteit. Het leidt namelijk niet alleen tot rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, maar 

correctie van regelovertreding versterkt ook het beeld dat de overheid consistent handelt en dat 

leidt op zijn beurt via procedurele rechtvaardigheid tot ervaren rechtvaardigheid. Bovendien 

schept consequente correctie van regelovertreding duidelijkheid bij burgers over de geldende 

normen en versterkt het de perceptie van burgers dat een billijke verdeling van de collectieve 

lasten over de burgers plaatsvindt (distributieve rechtvaardigheid). 

 

Terwijl overheidsoptreden dat niet als consistent wordt ervaren gevoelens van onzekerheid 

oproept, zelfs wanneer een voor betrokkene gunstige uitzondering wordt gemaakt.1029 Zowel 

vanuit de juridische als de sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit kan daarom 

tot de volgende conclusie worden gekomen: geconstateerde regelovertredingen (onjuistheden) 

moeten altijd worden gecorrigeerd.1030 De legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving is er 

immers bij gebaat dat burgers erop durven te vertrouwen dat de Belastingdienst handelt vanuit 
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 Tyler, T.R., Presentatie 6 maart 2012, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012; Zie 

samenvattend verslag, “Procedurele rechtvaardigheid: de kloof dichten tussen rechtmatig en rechtvaardig “, 

http://www.juristenweblog.nl, geraadpleegd op 18 april 2012. 
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 Vergelijk Waard, B.W.N., Ervaring met bezwaar, Den Haag, Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatiecentrum, 

2011, pp. 178 e.v. Een voorbeeld van een subtiliteit die een rol speelt in de rechtvaardigheidsbeleving van de burger is het 

al dan niet geven van een hand bij binnenkomst.  
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 Zie bijvoorbeeld, Scheltema, M., “Eenheid van beleid bij de Belastingdienst”, WFR 2002/831. 
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zuivere intenties, het nastreven rechtvaardigheid, en het beeld hebben dat voldoende krachtig 

wordt opgetreden tegen mensen die de regels overtreden.1031 Vertrouwen, macht en legitimiteit 

gaan binnen de fiscale rechtshandhaving hand in hand.1032 

 

 

Tegenwerpingen vanuit juridische hoek 

Tegengeworpen zou kunnen worden dat het recht “zelf” situaties creëert waarin de beleving 

van de burger geplaatst wordt boven een juiste toepassing van de wet. Dat is met name het 

geval bij toepassing van materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur, (vertrouwens-

beginsel en gelijkheidsbeginsel). Daarover kan het volgende worden opgemerkt.  

 

In het geval van toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur is sprake van 

overheidshandelen dat in overeenstemming is met het recht. Het besluit in uitzonderlijke 

gevallen om de wet terzijde te schuiven wordt derhalve niet genomen op basis van een 

persoonlijke overweging van de behandelaar, maar op grond van objectieve rechtsnormen die 

criteria bevatten in welke zeer nauwkeurig bepaalde omstandigheden de wet niet onverkort 

mag worden toegepast.  

 

 

De praktijk van de fiscale rechtshandhaving 

De ontwikkelingen in de praktijk van de fiscale rechtshandhaving lijken in zekere zin te 

sporen met de bovenstaande inzichten. De lijn van een meer respectvolle en inlevende 

houding jegens belastingplichtigen die al eerder is ingezet, lijkt zich door te zetten. De tijd van 

een “scherpte van standpunt en een toonzetting die bij belastingplichtigen wel een 

buitengewoon onaangename en tergende indruk moet achterlaten” lijkt voorbij.1033  

 

 

9.2.4 Legitimiteitsconcepten en functies van legitimiteit 

 

Van legitimiteit is sprake wanneer de besluiten van de Belastingdienst overeenkomstig 

wettelijke regels én rechtsbeginselen tot stand zijn gekomen én burgers de fiscale rechts-

handhaving door de Belastingdienst aanvaarden, aldus de in deze studie gehanteerde 

definitie.1034 Uit de gekozen formulering kunnen twee functies van legitimiteit worden 

gedestilleerd. Een zelfstandige functie en een instrumentele functie.  
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 Kirchler, E. e.a., “Enforced versus voluntary tax compliance: The ‘slippery slope’ framework”, Journal of Economic 

Psychology, 2008, 29, pp. 210-225.  
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 Gribnau, J.L.M. (2012), Vertrouwen, legitimiteit en belastingen, Tilburg, Tilburg University, p. 35. 
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 Aardema geciteerd in Gribnau, J.L.M., Rechtsbetrekking en rechtsbeginselen in het belastingrecht, Rotterdam, Gouda 

Quint, 1998, p. 277. 
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De zelfstandige en belangrijkste functie van legitimiteit betreft het funderen van (vrijwillige) 

aanvaarding van de fiscale rechtshandhaving door de burgers.1035 Op basis van een normatieve 

aanname wordt in de juridische benadering verondersteld dat deze vrijwillige aanvaarding 

rechtstreeks voortvloeit uit het rechtmatig handelen door de overheid (juridische legitimiteit). 

Omdat het recht vanuit deze benadering de overheid heeft bekleed met macht heeft juridische 

legitimiteit ook betekenis in de sociale werkelijkheid. Juridische legitimiteit en met name de 

eis van rechtmatigheid beschermt burgers (ook feitelijk) tegen onbegrensd overheidsoptreden, 

en zorgt ervoor dat de juridische rechtsorde functioneert zoals beoogd, zodat de waarden die 

via het recht worden nagestreefd daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. 

 

De instrumentele functie van legitimiteit richt zich op het bevorderen van de bereidheid van 

burgers tot nakoming van hun (fiscale) verplichtingen.1036 Binnen de traditionele normatieve 

juridische benadering is deze functie minder relevant omdat gehoorzaamheid wordt 

verondersteld, maar binnen sociale wetenschappen als de rechtssociologie en de sociale 

psychologie staat de instrumentele functie echter centraal.  

 

Anders dan de juridische benadering van legitimiteit is de sociaalwetenschappelijke 

benadering niet gekoppeld aan posities van macht. Inzichten in het fiscale gedrag van mensen 

en de beleving die verondersteld wordt daar aan ten grondslag te liggen beïnvloeden dan ook 

slechts de vormgeving van de fiscale rechtshandhaving wanneer machthebbende instanties de 

noodzaak voelen om deze inzichten in hun handelen te betrekken. De Belastingdienst in 

Nederland en andere landen zijn hier in de afgelopen decennia toe in overgegaan. Gebruik-

making van sociaalwetenschappelijk inzichten en onderzoeksmethoden levert deze belasting-

diensten inzicht op in de realiteitswaarde van de door hen gehanteerde, veelal juridische, 

aannames en verschaft hen inzicht in de effecten van hun handelen in het kader van de fiscale 

rechtshandhaving. Sociaalwetenschappelijk onderzoek voorkomt dat rechtshandhaving 

loszingt van de realiteit. 

 

  

9.3 De bijdrage van rechtmatigheid aan legitimiteit 
 

In deze en de volgende paragraaf komt een ander thema van deze studie aan de orde: de 

bijdrage van rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving aan de legitimiteit van de fiscale 

rechtshandhaving door de Belastingdienst. De bijdrage wordt per functie van legitimiteit 

aangeven.  

 

 

9.3.1 Bijdrage aan zelfstandige functie  

 

                                                
1035

 Zie paragraaf 3.3.  
1036

 Zie paragraaf 4.6.  
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Rechtmatigheid is het resultaat van een objectieve beoordeling van overheidsbesluiten.1037 Er 

is sprake van rechtmatigheid wanneer zowel het uiteindelijke inhoudelijke resultaat, als de 

procedure die gevolgd is om te komen tot het besluit in overeenstemming zijn met het recht. 

De vraag die nu aan de orde komt is in hoeverre deze eis van rechtmatigheid bijdraagt aan de 

vrijwillige aanvaarding van de verplichtingen die samenhangen met de fiscale rechtshand-

having door de Belastingdienst.  

 

De eis van rechtmatigheid schrijft voor dat de overheid zich in haar handelen moet houden aan 

het recht en wanneer dat het geval is worden de burgers geacht dit handelen te aanvaarden. 

Rechtmatigheid levert dus een cruciale bijdrage aan de normatieve betekenis van juridische 

legitimiteit. Maar de eis van rechtmatigheid houdt ook een objectieve toets in van het feitelijk 

handelen van de overheid en draagt er zodoende aan bij dat het juridische denkmodel in de 

werkelijkheid bewaarheid wordt. Rechtmatigheid vormt zodoende de brug tussen de zuiver 

normatieve benadering van legitimiteit en de betekenis van juridische legitimiteit voor de 

sociale werkelijkheid. Zowel in de regulering van het handelen van de overheid, als in de 

aanvaarding van dat handelen door de burgers.  

 

Zo is de Belastingdienst aan de ene kant verplicht zich krachtens het legaliteitsbeginsel aan het 

recht te houden. Wanneer burgers menen dat de overheid in strijd met het recht heeft 

gehandeld kunnen ze eerst in bezwaar, waar al sprake is van een toets, en daarna kunnen ze 

hun zaak voorleggen aan de onafhankelijke rechter. In bezwaar en beroep wordt de 

rechtmatigheid van het overheidshandelen getoetst, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan 

de juiste toepassing van het recht en dus aan de juridische legitimiteit.  

 

Aan de andere kant geldt dat wanneer de Belastingdienst binnen de kaders van het recht 

handelt er sprake is van gelegitimeerd controleren, corrigeren, bestraffen en uitoefenen van 

andere bevoegdheden die de Belastingdienst rechtens zijn toegewezen. In dat geval is de 

Belastingdienst gelegitimeerd zijn ingrijpende bevoegdheden toe te passen in de sociale 

werkelijkheid en worden burgers geacht het optreden te aanvaarden. De rechter zal in 

betreffende zaken oordelen dat het handelen gelegitimeerd was omdat het rechtmatig was.  

 

 

Adequate rechtshandhaving 

De eis van rechtmatigheid voorkomt dat de Belastingdienst aan belastingplichtigen 

verplichtingen oplegt die buiten het juridisch kader vallen, maar er is ook een andere kant: de 

Belastingdienst mag belastingplichtigen evenmin buitenrechtelijke privileges gunnen en heeft 

de plicht om bij regelovertreding het recht te handhaven. Wanneer de rechtshandhaving door 

de Belastingdienst grote tekorten kent, omvangrijke regelovertredingen vinden plaats zonder 

dat deze worden gesignaleerd of gecorrigeerd, is geen sprake van rechtmatig handelen en komt 

                                                
1037

 Besluiten van de Belastingdienst zijn bij aanslagbelastingen het vaststellen van de aanslag en bij aangiftebelastingen 

het besluit om de aangifte al dan niet te controleren en eventueel te corrigeren. In de inning geldt iedere beslissing om al 

dan niet een invorderingsmaatregel in te zetten als besluit. 
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de juridische legitimiteit onder druk te staan. Niet langer mag dan van burgers worden 

verwacht dat zij het handelen van de Belastingdienst aanvaarden en gehoorzamen.  

 

Dit geeft het zwaarwegende belang van juridische legitimiteit, en van rechtmatigheid 

daarbinnen, voor het functioneren van de rechtsstaat aan. Als de overheid haar juridische 

legitimiteit verliest wordt ze (rechtens) machteloos en kan ze kan haar ordenende taak in de 

samenleving niet langer vervullen.  

 

De zorg die de WRR in zijn rapport “De toekomst van de nationale rechtsstaat” uitspreekt 

houdt verband met de kwaliteit van de rechtshandhaving.1038 De WRR signaleert dat de 

problemen met de legitimiteit van de overheid nog aan de oppervlakte liggen en niet het 

wezen van de rechtsstaat bedreigen, maar tegelijkertijd uit de raad zorg over een mogelijke 

verdieping van de problemen.1039 Wanneer deze problemen zich uiten op een meer 

fundamenteel niveau kunnen ze een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de 

rechtsstaat en om die reden moet gebrekkige handhaving door de overheid worden 

voorkomen.1040  

  

 

9.3.2 Bijdrage aan instrumentele functie  

 

Rechtmatigheid draagt ook bij aan de instrumentele functie van legitimiteit: bevorderen van de 

bereidheid tot nakoming van fiscale verplichtingen door burgers. De bereidheid tot nakoming 

is echter binnen het juridisch concept van legitimiteit geen doel op zich, men spreekt hier dan 

ook van een instrumentele functie. Hoewel binnen de rechtswetenschappen het besef aanwezig 

is dat rechtmatigheid van het overheidsoptreden bijdraagt aan de feitelijke bereidheid tot 

nakoming betrekt men dit gegeven niet in de juridische theorievorming.  

 

In een zuiver rechtswetenschappelijke theorievorming beperkt men zich tot een normatieve 

benadering. Onderzoek in de empirie naar de geldigheid van juridische normatieve aannames 

in de sociale werkelijkheid vindt binnen de zuiver rechtswetenschappelijke benadering niet 

plaats. Empirisch onderzoek is het terrein van sociale wetenschappen als de rechtssociologie, 

politicologie, de economie en de psychologie. De bijdrage van rechtmatigheid aan de 

bevordering van de (feitelijke) bereidheid tot nakoming van fiscale verplichtingen is dan ook 

moeilijk te bepalen. Daarvoor is aanvullend onderzoek noodzakelijk, waarbij enerzijds het 

niveau van rechtmatigheid zal moeten worden vastgesteld en anderzijds het effect daarvan op 

de beleving en de bereidheid tot nakoming van burgers. Toch kunnen wel enkele opmerkingen 

over bijdrage van de juridische benadering aan de instrumentele functie van legitimiteit 

worden gemaakt. 

 

                                                
1038

 Zie paragraaf 4.6.1. 
1039

 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), De toekomst van de nationale rechtsstaat, rapporten aan 

de regering 63, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002, p. 33. 
1040

 Idem, p. 54. 
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Het daadwerkelijk functioneren van de overheid beïnvloedt zonder twijfel de perceptie van 

burgers over dat functioneren, maar over de mate waarin dat het geval is bestaat geen 

duidelijkheid. Voor zover burgers kunnen waarnemen dat de overheid werkelijk rechtmatig 

handelt draagt dit bij aan het vertrouwen in het recht en de overheid en bevordert dit de 

bereidheid tot naleving maar de vraag is echter, zoals al eerder opgemerkt, in hoeverre burgers 

van dit rechtmatig handelen daadwerkelijk kennis hebben. Uit sociaalwetenschappelijk 

onderzoek blijkt immers dat burgers hun rechtvaardigheidsoordelen niet zozeer baseren op het 

daadwerkelijk functioneren van de overheid, maar op hun percepties van dat functioneren. 

Duidelijk is in ieder geval wel dat grootschalig onrechtmatig handelen door de overheid 

wanneer het in de publiciteit komt schade aanricht aan haar legitimiteit.1041  

 

De instrumentele functie van legitimiteit wordt qua kennis en inzichten beter bediend door de 

sociaalwetenschappelijke invalshoek dan door de juridische benadering van legitimiteit. Deze 

zullen we nu behandelen.  

 

 

9.4 De bijdrage van rechtvaardigheidsbeleving aan legitimiteit 
 

Rechtvaardigheidsbeleving is de perceptie dat mensen zich rechtvaardig of onrechtvaardig 

behandeld weten, rechtvaardigheidsbeleving maakt deel uit van het sociaalwetenschappelijke 

concept van legitimiteit.1042 Zoals eerder aangegeven omvat dit sociaalwetenschappelijke 

begrip van rechtvaardigheid drie percepties van rechtvaardigheid omvat, namelijk: 

distributieve, procedurele en interactionele rechtvaardigheid. Samen bepalen deze drie 

percepties van rechtvaardigheid (grotendeels) de mate waarin het handelen van de overheid als 

rechtvaardig of onrechtvaardig wordt beleefd.1043 Nu komt aan de orde welke bijdrage 

rechtvaardigheidsbeleving levert aan de legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving. Daarbij 

zal zowel de bijdrage aan de zelfstandige functie van legitimiteit worden besproken als aan de 

instrumentele functie.  

 

 

9.4.1 Bijdrage aan zelfstandige functie 

 

Het sociaalwetenschappelijke legitimiteitsconcept richt zich, anders dan de juridische 

benadering, op de ervaren legitimiteit van het overheidshandelen. Niet de toetsing van het 

optreden van de overheid aan het geldende normenstelsel staat centraal, maar de beleving van 

burgers van het overheidsoptreden. Sociaalwetenschappelijke legitimiteit vloeit voort uit het 

gevoel van mensen dat ze rechtvaardig behandeld zijn door de overheid. Wanneer mensen de 

perceptie hebben dat de lasten van de samenleving op een rechtvaardige manier worden 

verdeeld over de leden ervan (distributieve rechtvaardigheid), draagt dit bij aan de ervaren 

                                                
1041

 Niessen, R.E.C.M., “Het gelijkheidsbeginsel na Vinkenslag; een impressie”, NTFR 2007/41.  
1042

 Zie paragraaf 5.7. 
1043

 Zie paragraaf 5.8. 
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legitimiteit van het overheidshandelen en de overheid en uiteindelijk aan de bereidheid tot 

naleving. Omdat mensen de inhoudelijke rechtvaardigheid niet goed kunnen beoordelen 

bepalen ze hun oordeel op basis van procedure informatie (procedurele en interactionele 

rechtvaardigheid).1044 

 

De sociale wetenschappen richten hun aandacht op de feitelijke aanvaarding van de fiscale 

rechtshandhaving en de bereidheid tot naleving. Dit is anders dan het recht dat zich 

nadrukkelijk richt op de normatieve aanname van aanvaarding van het overheidshandelen. 

Elementen van rechtsbescherming of toetsing van het overheidoptreden aan het formele 

juridische normenstelsel komen in de sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit 

niet voor. De theorievorming rond rechtvaardigheidsbeleving richt zich immers op de 

feitelijke werkelijkheid en niet op het normatieve juridische normenstelsel. De (directe) 

bijdrage van rechtvaardigheidsbeleving aan de normatieve, zelfstandige functie van 

legitimiteit is dan ook gering.  

 

 

9.4.2 Bijdrage aan instrumentele functie 

 

De sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur laat zien dat de beeldvorming van burgers 

over de Belastingdienst, voor zover die wordt gevormd in de directe contacten met de 

Belastingdienst, in belangrijke mate wordt bepaald door de rechtvaardigheidsbeleving van 

burgers.1045 Het gedrag van burgers volgt deze percepties en niet de objectieve werkelijkheid. 

De bijdrage van rechtvaardigheidsbeleving aan de instrumentele functie van legitimiteit is dan 

ook groter dan die van rechtmatigheid. Dat geldt eveneens voor de compliance.1046 In ieder 

geval geldt dit voor zover het legitimiteit en compliance betreft zoals die binnen de sociale 

wetenschappen worden waargenomen: een via empirisch onderzoek waarneembare 

aanvaarding van het handelen van de overheid en de bereidheid om (fiscale) verplichtingen na 

te komen.  

 

Rechtvaardigheidsbeleving heeft niet alleen betrekking op de beleving van concrete besluiten, 

maar heeft ook betekenis voor de onderliggende, meer duurzame vormen van vertrouwen in 

de overheid en het recht.1047 Het dieper gewortelde vertrouwen in de overheid dat door Weber 

wordt geplaatst in de schemerzone van automatisme en halve bewustheid.1048 Waargenomen 

rechtvaardigheid in het optreden van de Belastingdienst schept dus vertrouwen in de 

organisatie en het stelsel waarvan deze deel uitmaakt en dat leidt tot aanvaarding van de 

besluiten die door de organisatie en binnen de fiscale rechtshandhaving worden genomen.1049 

                                                
1044

 Zie paragraaf 5.7 en 5.8. 
1045

 Dat lijkt het geval te zijn voor de beeldvorming op korte termijn. 
1046

 Zie voor een uitgebreide behandeling van de bereidheid tot naleving hoofdstuk 6. 
1047

 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), De toekomst van de nationale rechtsstaat, rapporten aan 

de regering 63, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002, pp. 25 e.v. 
1048

 Weber, M, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr Siebeck, 1980. 
1049

 Zie paragraaf 2.4 voor de relatie tussen vertrouwen en legitimiteit. 
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De schaarse momenten dat mensen direct contact hebben met vertegenwoordigers van de 

overheid zijn bepalend voor de evaluatie van hun relatie met die overheid. Vragen die daarbij 

een rol spelen zijn: tel ik mee, wordt ik serieus genomen en is deze relatie goed voor mij? 

Wanneer daar een positief antwoord op volgt, en dat oordeel is nauw verbonden met 

rechtvaardigheidsbeleving van het optreden, zijn mensen bereid de rechtshandhaving te 

aanvaarden en in de relatie te investeren (compliance).1050  

 

 

Horizontalisering 

Wanneer de lijn van horizontalisering zich binnen de fiscale rechtshandhaving doorzet kan op 

de langere termijn het object van legitimiteit veranderen. Legitimiteit gaat dan niet langer over 

de aanvaarding van machtsuitoefening door de overheid, maar ontwikkelt zich dan mogelijk 

tot de aanvaarding van een gedeelde verantwoordelijkheid. Meer nog dan nu het geval is zal 

aanvaarding binnen de fiscale rechtshandhaving worden aangemerkt als een actief aanvaarden 

van verplichtingen en verantwoordelijkheden. Verdergaande vormen van horizontalisering 

kunnen burgers in de positie brengen dat ze hun (rechts)waarden in samenwerking met de 

overheid en elkaar kunnen realiseren. De juridische aanname van “vrijwillige aanvaarding” in 

het abstracte normatieve juridische model van legitimiteit krijgt dan een feitelijke pendant in 

de concrete toepassing van het recht. Voorlopig is dit echter nog een verre stip aan de horizon. 

 

Innovatieve ontwikkelingen binnen de sociaalwetenschappelijke theorievorming met 

betrekking tot de invulling van de (fiscale) rechtsbetrekking laten zien onder welke 

omstandigheden rechtvaardigheidsbeleving en legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving op 

een wezenlijk hoger niveau kunnen worden gebracht.1051 Er lijkt een (verdere) verschuiving 

mogelijk binnen de fiscale (rechts)betrekking van macht naar vertrouwen, waarbij de 

asymmetrie in de fiscale rechtsbetrekking kan afnemen. De hierboven geschetste stip aan de 

horizon komt dan wat dichterbij. 

 

Uit de eerdere analyse bleek dat sommige inzichten uit de sociale wetenschappen op 

herkenbare wijze terug te zien zijn in rechtsnormen, voor andere inzichten uit de sociale 

wetenschappen is dat (nog) niet het geval. Dat vormt geen probleem omdat het recht 

dynamisch is en in staat kan worden geacht om ontwikkelingen in de samenleving 

(uiteindelijk) te vertalen in rechtsnormen wanneer de wetgever of de rechter dit noodzakelijk 

acht.  

 

 

9.5 Behoorlijkheid: rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving 
 

                                                
1050

 Zie hoofdstuk 6 voor een uitgebreide behandeling van compliance. 
1051

 Zie paragraaf 8.5.1 
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Het besef dat de legitimiteit van het recht afneemt wanneer uitsluitend aandacht bestaat voor 

de inhoud van besluiten heeft geleid tot de ontwikkeling van behoorlijkheidsnormen.1052 

Burgers willen immers niet alleen rechtmatig worden behandeld, maar verwachten ook respect 

voor geldende procedures en behoorlijke omgangsvormen. Om de legitimiteit van het recht te 

behouden werden behoorlijkheidsnormen geformuleerd die zijn opgenomen in de wet, de 

jurisprudentie en de behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman.  

 

Behoorlijkheidsnormen bevatten elementen van zowel het juridische als het sociaal-

wetenschappelijke legitimiteitsconcept omdat ze enerzijds onderdeel zijn van een objectief 

normenstelsel en anderzijds inhoudelijk gericht zijn op de beleving van burgers. Immers, niet 

alleen de gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen, maar ook de behoorlijkheidsnormen in de 

behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman kunnen worden aangemerkt als 

prescriptieve normen.1053 Daarnaast vertonen behoorlijkheidsnormen overeenkomsten met 

aspecten van procedurele en interactionele rechtvaardigheid.1054 Ze zijn daardoor illustratief 

voor een aanpak die de synthese is uit de juridische en de sociaalwetenschappelijke 

benadering van legitimiteit. Maar omdat de behoorlijkheidsnormen in verschillende contexten 

functioneren (rechtspraak, klachtbehandeling en uitvoering) zijn er variaties ontstaan in de 

wijze waarop de juridische en de sociaalwetenschappelijke benadering worden gecombineerd. 

We zullen deze variaties in behoorlijkheid nu bespreken.  

 

 

Fiscale rechtspraak 

Gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen zijn grotendeels in de (fiscale) rechtspraak ontwikkeld, 

maar ze werken al direct bij het handelen van de Belastingdienst: het zijn normen voor de 

uitoefening van bevoegdheden door de Belastingdienst, nog zonder dat het handelen aan de 

rechter is voorgelegd. Ze vinden toepassing met inachtneming van het abstracte normenstelsel 

dat geldt binnen het fiscale recht. 

 

Uit de eerdere analyse blijkt dat behoorlijkheidsnormen in het recht bijdragen aan de 

rechtvaardigheidsbeleving van burgers.1055 Wanneer de Belastingdienst zich in haar optreden 

(mede) laat leiden door normen van behoorlijkheid bevordert dat de aanvaarding van het 

fiscale handelen. Juridisering van behoorlijkheidsnormen is vanuit een oogpunt van 

sociaalwetenschappelijke legitimiteit waardevol, omdat het medewerkers van de Belasting-

dienst, via het recht, dwingt om deze toe te passen in hun handelen. Opneming van 

behoorlijkheidsnormen in het juridische regelstelsel heeft dus belangrijke voordelen.  

 

Maar juridisering levert ook een beperking op in de toepassing van behoorlijkheidsnormen. 

Overeenkomstig de juridische aanpak wordt de toepassing van behoorlijkheidsnormen 

namelijk (sterk) geobjectiveerd. Niet de werkelijke beleving bijvoorbeeld is bepalend voor het 

                                                
1052

 Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, p 11, Memorie van Toelichting Algemene wet bestuursrecht. 
1053

 Zie paragraaf 8.2. 
1054

 Zie paragraaf 8.3 en 8.4. 
1055

 Zie paragraaf 8.5.3. 
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fiscale oordeel of sprake is van opgewekt vertrouwen, maar de vraag of belastingplichtige 

“mocht vertrouwen” gezien de omstandigheden. Daardoor vertonen behoorlijkheidsnormen in 

het fiscale recht weliswaar sterke verwantschap met aspecten van procedurele rechtvaardig-

heid, maar ze sluiten er ook weer niet volledig op aan.1056  

 

Met name bij toepassing van behoorlijkheidsnormen door de belastingrechter kan er ruimte 

zitten tussen het juridische oordeel van de rechter over het overheidsoptreden en de beleving 

van de burger ten aanzien van dat optreden.1057 Hoewel behoorlijkheidsnormen dit wel beogen 

is de (belasting)rechter niet altijd in staat om de toepassing van de behoorlijkheidsnorm in het 

fiscale bestuursrecht volledig toe te snijden op de beleving van burgers. De objectivering van 

regels in de juridische benadering staat daaraan in de weg. Dat is ook de reden dat het 

juridische regelstelsel geen normen bevat die verwantschap vertonen met aspecten van 

interactionele rechtvaardigheid. Deze aspecten zijn zo zeer met de persoon van de ambtenaar 

en de belastingplichtige verweven dat objectivering in gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen 

niet goed mogelijk lijkt.1058  

 

 

Nationale ombudsman 

De Nationale ombudsman is beter dan de fiscale rechter in staat om de toepassing van 

behoorlijkheidsnormen toe te snijden op de beleving van burgers. Behoorlijkheidsnormen 

volgens de behoorlijkheidswijzer worden in de klachtbehandeling namelijk meer dan in de 

rechtspraak in de context van de concrete situatie vorm gegeven waardoor hun toepassing 

minder formeel is. De Nationale ombudsman kan daardoor meer recht doen aan de specifieke 

omstandigheden van de situatie en dus aan de belangen, wensen en verwachtingen van 

burgers. In de rechtspraak is dat niet goed mogelijk omdat een belangrijk kenmerk van 

rechtsnormen (gejuridiseerde behoorlijkheidsnormen) is dat ze juist algemene geldingskracht 

hebben en dus in belangrijke mate contextonafhankelijk zijn.1059  

 

De Nationale ombudsman toetst, aan de hand van de behoorlijkheidsnormen in de 

behoorlijkheidswijzer, de zes aspecten van procedurele rechtvaardigheid in de klacht-

                                                
1056

 Aspecten van procedurele rechtvaardigheid zijn beschrijvingen van percepties van mensen, waardoor ze vanuit hun 

aard naadloos aansluiten bij de subjectieve beleving van burgers. Aspecten van procedurele rechtvaardigheid zijn: Ethiek, 

mogelijkheid tot correctie, consistentie, accurate informatievoorziening, onpartijdigheid en controle. 
1057

 De belastingrechter beoordeelt de procedurele kwaliteit van het optreden door de Belastingdienst en komt op basis 

van dat oordeel tot een inhoudelijke uitspraak. Daarnaast kan de rechter ook zelf, in de behandeling van de zaak ter 

terechtzitting, aandacht hebben voor aspecten van procedurele rechtvaardigheid. Dat is echter een andere kwestie, 

vergelijk Allewijn, D., Tussen partijen is in geschil…, de bestuursrechter als geschilbeslechter, Den Haag, Sdu uitgevers, 

2011, pp. 152 e.v., zie ook Ippel, P. en S. Heeger-Hertter, Sprekend de rechtbank, Alledaagse communicatie in de 

Utrechtse zittingszaal, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2006, pp. 83 e.v., zie ook Marseille, A.T., Voor en nazorg door de 

bestuursrechter, Tilburg University, 2012, p.11. 
1058

 Zie ook paragraaf 8.4. 
1059

 Hoewel algemene beginselen van behoorlijk bestuur wel tot op bepaalde hoogte binnen de context een definitieve 

betekenis krijgen zijn de mogelijkheden van de Nationale ombudsman om flexibel op te treden groter dan die van de 

fiscale rechter. 
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behandeling. Van de zes getraceerde aspecten van interactionele rechtvaardigheid zijn voor 

vier aspecten tegenhangers te vinden in de behoorlijkheidsnormen, dit zijn inspraak (“voice”), 

uitleg, respect en beleefdheid. Voor twee aspecten van interactionele rechtvaardigheid is dat 

niet het geval, dit zijn de aspecten vriendelijkheid en inlevingsvermogen.  

 

Uit de eerdere analyse blijkt dat rondom de norm te allen tijde een persoonlijk surplus resteert 

dat in de toetsing door de rechter of de Nationale ombudsman niet begrepen kan worden.1060 

Uiteindelijk oordeelt ook de Nationale ombudsman, net als de fiscale rechter, achteraf op basis 

van een reconstructie van de interactie tussen burger en ambtenaar en aan de hand van een (tot 

op bepaalde hoogte) geobjectiveerde norm. Het lukt daardoor niet altijd om in de klacht-

behandeling volledig door te dringen in de haarvaten van de persoonlijke beleving van 

mensen. Sommige situaties laten zich achteraf eenvoudigweg niet meer goed beoordelen of 

herstellen. Een gevoel van onrechtvaardige behandeling kan dan bij de burger blijven bestaan. 

 

 

Fiscale uitvoering 

Aandacht voor de finesses van rechtvaardigheidsbeleving kan slechts “real life” worden 

geleverd door de professional zelf op het moment dat de interactie met de burger plaatsvindt. 

De (zeer) subtiele elementen in menselijke interactie, die wel invloed uitoefenen op de 

beleving van mensen, kunnen alleen op dat moment en tussen die personen de aandacht 

krijgen die ze vanuit een oogpunt van rechtvaardigheidsbeleving verdienen.1061 Vereist 

daarvoor is dat de professional intrinsiek gemotiveerd is om op respectvolle wijze met de 

burger om te gaan en over voldoende sociale vaardigheden beschikt. Inzicht in de wijze 

waarop mensen tot rechtvaardigheidsoordelen komen en het belang van die oordelen voor de 

legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst en hun uiteindelijke 

fiscale gedrag kan daarbij ondersteunend zijn. Naast het ontwikkelen van een dienstbare 

attitude. 

 

Op grond van de analyse in de huidige studie blijkt het nut van scholing van ambtelijke 

professionals in aspecten van procedurele en interactionele rechtvaardigheid en in het belang 

van rechtvaardigheidsbeleving voor de legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving en de 

bereidheid bij burgers om te voldoen aan hun fiscale verplichtingen. Het lijkt goed om 

daarnaast een werksituatie te creëren die ambtelijke professionals in de gelegenheid stelt om 

vaardigheden te ontwikkelen die samenhangen met de rechtvaardigheidsbeleving van burgers.  

 

Zoals het naar moderne inzichten effectief kan zijn om voor burgers een omgeving te 

realiseren waarin het naleven van regels als normaal wordt ervaren, kan een omgeving voor 

                                                
1060

 Zie paragraaf 8.4.4. 
1061

 Vergelijk Waard, B.W.N., Ervaring met bezwaar, Den Haag, WODC, 2011, p.180. 

“Het oordeel over hoe men behandeld is, bleek te kunnen afhangen van subtiliteiten, 

zoals hoe men verwelkomd is, of er al dan niet een hand werd gegeven, of men 

iets te drinken kreeg aangeboden. In het onderzoek komt naar voren dat bezwaarmakers 

op het punt van een goede ontvangst erg gevoelig zijn”. 
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ambtenaren worden gecreëerd waarin het normaal is dat aspecten van procedurele en 

interactionele rechtvaardigheid worden toegepast. De functie van de Nationale ombudsman 

wordt daardoor minder sturend en meer evaluerend en uiteindelijk wordt hij misschien zelfs 

overbodig.1062 Zover zijn we echter nog (lang) niet en het is de vraag of die ideale wereld ooit 

kan worden bereikt.  

 

Dat de ideale wereld nog niet is bereikt geldt ook voor het niveau van de juridische kwaliteit 

van de fiscale rechtshandhaving en tot dat moment is het van belang om te bepalen welk 

niveau van juridische kwaliteit thans wordt gerealiseerd binnen de fiscale rechtshandhaving. 

Dit onderwerp komt nu aan de orde. 

 

 

9.6 Meten van juridische legitimiteit  
 

Deze paragraaf gaat over het meten van de juridische kwaliteit. In de juridische benadering 

vloeit legitimiteit rechtstreeks voort uit rechtmatigheid. Door te bepalen in hoeverre sprake is 

van rechtmatigheid in het fiscale handelen door de overheid, in casu door de Belastingdienst, 

kan de juridische legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving worden gemeten.1063  

 

Rechtmatigheid is het resultaat van een objectieve beoordeling van de juridische kwaliteit van 

(fiscale) besluitvorming door de overheid.1064 Er is sprake van rechtmatigheid wanneer zowel 

het uiteindelijke inhoudelijke resultaat, als de procedure die gevolgd is om te komen tot het 

besluit, in overeenstemming zijn met het recht. Juridische legitimiteit van de fiscale rechts-

handhaving vloeit zoals opgemerkt rechtstreeks voor uit rechtmatigheid. Wanneer besluit-

vorming als rechtmatig kan worden aangemerkt is sprake van legitimiteit in juridische zin. Bij 

beantwoording van de vraag of de fiscale rechtshandhaving als juridisch legitiem kan worden 

aangemerkt is de toets van rechtmatigheid dus bepalend.1065  

 

De toets van rechtmatigheid kan zich richten op een enkel overheidsbesluit, maar ook op een 

groter aantal besluiten (verzameling). Door een verzameling van besluiten aan een rechtmatig-

heidstoets te onderwerpen kan zicht worden verkregen op het niveau van de juridische 

kwaliteit van die “verzameling” van besluiten. Wanneer men systematisch, bijvoorbeeld via 

een steekproeftrekking, de fiscale besluitvorming van de Belastingdienst aan een recht-

                                                
1062

 Stuiveling, S.J., “Klaag niet over klachten, verbeter de organisatie”, in Werken aan behoorlijkheid, De nationale 

ombudsman in zijn context, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, p. 46. 
1063

 Dat wil niet zeggen dat daarmee ook automatisch sprake is van legitimiteit van de belastingheffing en van het 

belastingstelsel. Wanneer belastingwetgeving zeer ongelijk uitwerkt zonder expliciet discriminerend te zijn kunnen twijfels 

worden geplaatst bij de juridische legitimiteit van het stelsel. Dit valt echter buiten het onderwerp van deze studie, die zich 

richt op de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst en de gevolgen daarvan voor de legitimiteit van de 

belastingheffing. 
1064

 Besluiten van de Belastingdienst zijn bij aanslagbelastingen het vaststellen van de aanslag en bij aangiftebelastingen 

het besluit om de aangifte al dan niet te controleren en eventueel te corrigeren. In de inning geldt iedere beslissing om al 

dan niet een invorderingsmaatregel in te zetten als besluit. 
1065

 Zie paragraaf 4.6. 
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matigheidstoets onderwerpt kan de juridische kwaliteit van de besluitvorming worden 

gemeten en daarmee de mate van juridische legitimiteit.1066  

 

Belangrijk is dat de rechtmatigheidstoets betrekking heeft op juridische gevallen of besluiten 

en niet zozeer op personen, het recht wordt immers zonder aanzien des persoons toegepast. De 

juridische toets gaat namelijk enkel over de rechtmatigheid van besluiten en daarmee verwante 

handelingen van de Belastingdienst. Het recht – en dus de rechtmatigheid - gaat slechts over 

beslissingen (veelal beschikkingen) met rechtsgevolgen, die invloed hebben op de rechts-

positie van de burger. Juridische legitimiteit bestrijkt daardoor een veel kleiner deel van het 

handelen van de Belastingdienst dan sociaalwetenschappelijke legitimiteit.  

 

Rechtmatigheid is het resultaat van een objectieve beoordeling van de feiten in het licht van 

het rechtssysteem: fiscale besluitvorming deugt in beginsel wanneer deze in overeenstemming 

is met het formele normenstelsel van het recht en deugt niet wanneer dit niet het geval is. De 

beleving van de betrokken burger speelt in deze (zuiver) juridische beoordeling geen rol van 

betekenis. Slechts de toets aan het objectieve, juridische normenstelsel telt. Daarbij wordt aan 

de overheid tevens de verplichting opgelegd om te verzekeren dat in het verkeer van overheid 

en burgers het recht tot gelding komt en, zo nodig, effectief wordt gehandhaafd.1067 Adequate 

handhaving van het recht is dan ook onlosmakelijk met juridische legitimiteit verbonden.1068 

Het recht verwacht dat de overheid toeziet op de juiste nakoming van fiscale verplichtingen en 

waar nodig haar, door het recht verstrekte, bevoegdheden aangrijpt om op te treden wanneer 

burgers de regels niet naleven.  

 

Het afleggen van verantwoording over de mate van rechtmatigheid, inclusief de effectiviteit 

van de rechtshandhaving, en daarmee over de juridische kwaliteit van de belastingheffing past 

in de rechtsstaatgedachte waarin de overheid macht wordt toegekend om taken voor de 

samenleving uit te voeren.1069  

 

 

9.6.1 Verantwoording  

 

Legitimiteit vraagt dus om verantwoording aan de burgers. Dat past ook in de huidige 

verhoudingen binnen de samenleving waarin verwacht wordt dat overheidsorganen 

verantwoording afleggen aan de politiek en de burgers over hun functioneren. Nu zou men bij 

                                                
1066

 Het niveau van rechtmatigheid kan bijvoorbeeld worden bepaald door een (representatieve) steekproef te trekken uit 

alle besluiten die in een jaar zijn genomen door de Belastingdienst en te bepalen in hoeverre deze overeenkomen met het 

recht. Onder besluiten van de Belastingdienst vallen ondermeer het vaststellen van aanslagen, het al dan niet volgen van 

aangiften, besluiten op bezwaarschriften, het al dan niet instellen van beroep en het al dan niet instellen van 

invorderingsmaatregelen. Denkbaar is echter ook dat met een meer uitgebreide toelichting op de resultaten uit de fiscale 

kwaliteitsindex in het beheersverslag (deels) aan de wens van transparantie over het niveau van rechtmatigheid tegemoet 

gekomen kan worden. 
1067

 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Rechtshandhaving, Den Haag, Staatsuitgeverij, p. 19. 
1068

 Zie paragraaf 4.6.3. 
1069

 Zie paragraaf 4.6.1. 
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een proces als de fiscale rechtshandhaving verwachten dat deze verantwoording primair 

gebeurt vanuit een juridisch perspectief, er is immers sprake van rechtshandhaving. Toch is 

dat niet het geval. De verantwoording aan de samenleving van het functioneren van de 

Belastingdienst vindt namelijk primair plaats vanuit een sociaalwetenschappelijk 

perspectief.1070 De omstandigheid dat de Belastingdienst door het recht met macht is bekleed 

om een juridisch doel te realiseren, namelijk het bereiken van rechtvaardige belastingheffing, 

levert dus geen doorslaggevend gewicht op voor de aard van de verantwoording.  

 

In dit verband is het eveneens opmerkelijk dat de centrale doelstelling van de Belastingdienst 

geformuleerd is in sociaalwetenschappelijke termen.1071 De Belastingdienst heeft immers het 

bevorderen van compliance als centrale doelstelling geformuleerd.1072 Ook hier zou men een 

juridische invalshoek verwachten. De keuze voor compliancebevordering als centrale 

doelstelling betekent dat niet een juridische insteek primair richtinggevend is voor het beleid, 

maar een op sociaalwetenschappelijke inzichten gebaseerde aanpak: “Burgers en bedrijven 

zijn bereid hun wettelijke verplichtingen aan de Belastingdienst na te komen”.1073 In een 

toelichting op de centrale doelstelling geeft de Belastingdienst overigens wel aan dat toezicht 

wordt gehouden op de naleving van de wettelijke verplichtingen en dat die desnoods worden 

afgedwongen.1074 Er is dus wel aandacht voor het juridische perspectief, maar in de publieke 

verantwoording staat die niet voorop.  

 

De gesignaleerde, prominente positie voor de sociaalwetenschappelijke benadering in beleid 

en publieke verantwoording van het functioneren van de Belastingdienst lijkt ten koste te gaan 

van de verantwoording over het niveau van de juridische kwaliteit.1075 In het beheersverslag 

van de Belastingdienst vinden we met betrekking tot compliance uitgebreide rapportages terug 

die zijn gebaseerd op systematisch uitgevoerd empirisch onderzoek met een sociaal-

wetenschappelijke insteek (Fiscale Monitor), terwijl de informatieverstrekking over 

rechtmatigheid beperkt is.1076 Productiecijfers van de Belastingdienst, resultaten van diverse 

audits en de fiscale kwaliteitsindex (FIX), een kwaliteitssysteem van de Belastingdienst, 

leveren weinig informatie op over het niveau van inhoudelijke en procedurele rechtmatig-

heid.1077 Ook andere publieke stukken over het functioneren van de Belastingdienst geven in 

de regel weinig informatie over het niveau van rechtmatigheid.1078  

                                                
1070

 Kamerstukken II 2010-2011, 31 066 nr. 98, Doorlichting algemene beleidsdoelstelling Belastingdienst, zie ook 

Belastingdienst, Beheersverslag 2011, Den Haag, Belastingdienst, 2012. 
1071

 Zie Belastingdienst, Beheersverslag 2011, Den Haag, Belastingdienst, 2012, zie ook Kamerstukken II 2011–2012, 33 

000 IXB, nr. 2, Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012. 
1072

 Zie hoofdstuk 6 voor een uitgebreide behandeling van fiscale compliance.  
1073

 Belastingdienst, Beheersverslag 2011, Den Haag, Belastingdienst, 2012, p. 7. 
1074

 Idem, p. 7. 
1075

 Kamerstukken II 2010-2011, 31 066 nr. 98, Doorlichting algemene beleidsdoelstelling Belastingdienst, zie ook 

Belastingdienst, Beheersverslag 2011, Den Haag, Belastingdienst, 2012. 
1076

 Zie bijvoorbeeld Belastingdienst, Beheersverslag 2011, Den Haag, Belastingdienst, 2012, p. 24. 
1077

 De fiscale kwaliteitsindex meet de kwaliteit van de aangiftebehandeling, de administratieve controles, de invordering, 

het controleproces en de heffing en bezwaarbehandeling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, 
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De publieke informatievoorziening over het niveau van fiscale rechtmatigheid schiet tekort 

omdat de verantwoording onvoldoende aansluit bij de indringende bevoegdheden waarmee de 

Belastingdienst vanuit het recht is bekleed. Zeker nu het aantal belastingzaken dat voor de 

rechter wordt gebracht de laatste jaren terugloopt is de informatievoorziening over de 

juridische kwaliteit van de besluitvorming door de Belastingdienst beperkt.1079 Over de 

gevallen waarin de Belastingdienst te toeschietelijk is, dus onrechtmatig handelt, van oudsher 

al weinig informatie beschikbaar.1080 Mensen dienen immers geen beroep in wanneer ze te 

coulant zijn behandeld.  

 

Het is ook vanuit een oogpunt van sociaalwetenschappelijke legitimiteit gewenst dat de 

informatievoorziening over het niveau van rechtmatigheid wordt uitgebreid.1081 Door zelf 

informatie te verstrekken maakt de Belastingdienst zich minder afhankelijk van informatie-

bronnen die buiten zijn invloed liggen, zoals bijvoorbeeld de media.1082 Informatieverstrek-

king vergroot zodoende de beheersing over de beeldvorming en voorkomt “imagoschade”.1083 

Bovendien kunnen de verwachtingen vanuit de samenleving ten aanzien van de prestaties van 

de Belastingdienst beter worden gestuurd.1084 Informatievertrekking over rechtmatigheid levert 

echter wel enige theoretische en praktische problemen op, die komen nu aan de orde.  

 

 

9.6.2 Theoretische overwegingen 

 

Van rechtmatig handelen is sprake als de overheid handelt in overeenstemming met het recht. 

Voor een massaal proces als de belastingheffing is het echter onvermijdelijk dat soms 

besluiten worden genomen die strijdig zijn met het geldende normenstelsel, die dus als 

onrechtmatig moeten worden bestempeld. Zowel de fiscale wetgeving als de uitvoering ervan 

                                                                                                                           
loonheffing, omzetbelasting, accijnzen en invoerrechten. Niet duidelijk is in hoeverre de fiscale kwaliteitsindex de 

rechtmatigheid van de fiscale beslissingen meet.  
1078

 Zie bijvoorbeeld, Brief van de Staatssecretaris aan de Eerste Kamer, Den Haag, 2012, DGB/2011/7006U en 

Kamerstukken II 2011–2012, 33 000 IXB, nr. 2, Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën 

(IXB) voor het jaar 2012, p. 18. Ook in deze stukken staat de bevordering van compliance op de voorgrond.  
1079

 Belastingdienst, Beheersverslag 2010, Den Haag, Belastingdienst, 2011, p.76. 
1080

 Slechts incidenteel, via een beroep op toepassing van de meerderheidsregel, wordt enig zicht verkregen op de fiscale 

behandeling van andere belastingplichtigen.  
1081

 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Effecten van toezicht en handhaving meten, een 

handreiking,Utrecht, CCV, 2011, p. 9. 
1082

 Zie bijvoorbeeld Directoraat-generaal Belastingdienst, Brief aan de Eerste Kamer 4 januari 2012, nr. DGB/2012/904U.  
1083

 Zie bijvoorbeeld “Fiscus keurt bezwaren ongezien goed”, Telegraaf (14 februari 2012), http://www.telegraaf.nl, 

geraadpleegd op 16 februari 2012, zie ook “Bedrijfscontrole fiscus faalt”, NOS (16 juni 2012), http://nos.nl, geraadpleegd 

op 18 juni 2012, zie ook “Fiscus checkt aangiften van bedrijven nauwelijks nog”, Volkskrant (16 juni 2012), 

http://www.volkskrant.nl, geraadpleegd op 18 juni 2012. 
1084

 Vergelijk Bos, C. van den en E.A. Lind, “Uncertainty management by means of fairness judgements”, in M.P. Zanna 

(red.), Advances in experimental social psychology, San Diego, Academic Press, 2002, pp. 1-60. 
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zijn zodanig complex en omvangrijk dat zich altijd fouten zullen voordoen.1085 Meer algemeen 

gesteld kan men niet anders dan accepteren dat afwijkingen van de rechtsnorm onontkoom-

baar zijn. Fouten kunnen enerzijds worden veroorzaakt door onjuiste besluitvorming door de 

Belastingdienst, maar ook het achterwege laten van correctie van het niet normconform 

handelen door belastingplichtigen moet als onrechtmatig worden bestempeld.  

 

De realiteit dwingt ons onder ogen te zien dat de toepassing van een onvolmaakt rechtsstelsel 

in een onvolmaakte samenleving te allen tijde tekortkomingen zal kennen.1086 De Belasting-

dienst heeft überhaupt onvoldoende personeel om alle aangiften tot in de kleinste details te 

controleren. Een bepaalde marge aan onjuiste besluiten zal dus moeten worden geaccepteerd, 

ook binnen de juridische benadering van legitimiteit. Men kan immers bezwaarlijk bij 

signalering van één foute belastingaanslag concluderen dat de totale fiscale rechtshandhaving 

legitimiteit ontbeert. Geen enkel belastingstelsel zou dan immers als legitiem kunnen worden 

aangemerkt. In de (zuivere) juridische benadering moet de overheid dus perfectie in de 

toepassing van het belastingrecht nastreven, maar in werkelijkheid is die nimmer haalbaar.1087  

 

Het juridische legitimiteitsconcept staat daarom tot op zekere hoogte toe dat de overheid in de 

toepassing van het belastingrecht niet in alle gevallen volledig handelt overeenkomstig het 

recht.1088 Het recht accepteert dat afwijkingen van de regels vanwege de complexiteit en de 

massaliteit van de belastingheffing onvermijdbaar zijn, zowel op het abstracte niveau van 

rechtvaardigheid (Radbruch), als op het meer concrete niveau van rechtmatigheid. Juridische 

legitimiteit vereist weliswaar dat de overheid maximale rechtvaardigheid in de rechts- 

toepassing nastreeft, maar het is voldoende als ze hier “grosso modo” in slaagt. De machts-

uitoefening door de overheid is dan gelegitimeerd en de uitgangspunten van de rechtsstaat 

worden gerespecteerd. Over de vraag wanneer sprake is van een dergelijk “grosso modo” 

slagen spreekt het recht zich echter niet uit en dat levert een theoretisch probleem op. 

 

Omdat het recht niet uitdrukt aan welk criterium moet worden voldaan om te kunnen spreken 

van een “grosso modo” geslaagd streven kan (strikt genomen) geen uitspraak worden gedaan 

over de juridische legitimiteit in de fiscale rechtshandhaving. Hier wreekt zich het gegeven dat 

het recht en de rechtswetenschappen het uitvoeren van empirisch onderzoek niet tot hun 

taakgebied rekenen, want op dit onderwerp kunnen de sociale wetenschappen het recht niet te 

hulp schieten.1089 Een zo typisch juridische problematisering laat zich slechts onderzoeken in 

juridische termen. Het onderzoek richt zich immers niet op de houding en het gedrag van 

burgers omdat die immers slechts indirect relevant zijn voor juridische legitimiteit, namelijk 
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 Ministerie van Financiën, De Fiscale agenda, Naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel, 

Den Haag, Ministerie van Financiën, 2011. 
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 Loth, M.A. en A.M.P. Gaakeer, Meesterlijk recht, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2006, p. 56. 
1087

 Zie paragraaf 4.6.1. 
1088

 Zie hoofdstuk 4. 
1089

 Voor een voorbeeld van een situatie waarin de sociale wetenschappen het recht wel te hulp konden schieten, zie Klein 

Haarhuis, C.M. en E. Niemeijer, Wet en Werkelijkheid, Bevindingen uit evaluaties van wetten, Den Haag, Boom Juridische 

uitgevers en Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 2008.  
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voor zover de Belastingdienst fouten daarin niet corrigeert. Het gaat primair om de vraag in 

hoeverre het handelen van de overheid (daadwerkelijk) strookt met het recht, in dit geval de 

norm van “grosso modo” succesvol zijn.1090  

 

De ontwikkeling van juridisch empirische onderzoeksmethoden binnen de fiscale rechts-

handhaving lijkt noodzakelijk, niet alleen om de bovenstaande vraag te kunnen onderzoeken 

maar ook voor onderzoek naar andere onderwerpen rond rechtmatigheid die slechts kunnen 

worden benaderd vanuit een juridisch perspectief. De mate waarin de Belastingdienst 

bijvoorbeeld daadwerkelijk gelijkheid in zijn optreden realiseert kan evenzeer slechts vanuit 

een juridische benadering worden bepaald. Het gaat dan immers niet om de beleving van 

gelijkheid zoals in de sociaalwetenschappelijke benadering (consistentie), maar om de 

geobjectiveerde juridische benadering zoals die is uitgewerkt in het gelijkheidsbeginsel. Een 

nadere beschouwing van de mogelijkheden van juridisch empirisch onderzoek behoort niet tot 

het onderwerp van deze studie, daarvoor is vervolgonderzoek noodzakelijk.  

 

 

9.6.3 Praktische overwegingen 

 

Perfectie in de toepassing van het belastingrecht is niet realiseerbaar en het heeft dus weinig 

zin om een dergelijke eis aan de Belastingdienst op te leggen. Bij voorbaat is dan immers 

bekend dat de doelstelling niet zal worden gerealiseerd. Een meer passende opdracht aan de 

Belastingdienst, vanuit een juridisch perspectief, zou zijn om onder de gegeven omstandig-

heden van de bestaande samenleving, het belastingstelsel en de beschikbare middelen voor de 

organisatie een optimum te realiseren in rechtmatigheid binnen de belastingheffing.  

 

Onbekend is echter waar dit optimum ligt en het is om die reden niet mogelijk om te bepalen 

of het belastingstelsel in juridische zin goed heeft gefunctioneerd. Wel lijkt het waardevol om 

periodiek het niveau van de juridische kwaliteit, dat wil zeggen de mate van rechtmatigheid, 

van de fiscale rechtshandhaving te bepalen. De ontwikkeling van de juridische kwaliteit van 

de belastingheffing kan dan door de jaren heen worden gevolgd en zodoende kan een idee 

ontstaan over waar het optimum in de juridische kwaliteit van de fiscale rechtshandhaving ligt. 

Daarbij moeten echter wel een nuancering worden aangebracht.  

 

 

Geen zuiver objectief beeld  

De ontwikkeling van een indicator voor de juridische kwaliteit van de rechtstoepassing door 

de Belastingdienst levert enkele praktische problemen op. Nog los van het feit dat het lastig is 

om de benodigde data te genereren zullen de bevindingen moeten worden geïnterpreteerd. Een 

vraag die bijvoorbeeld kan spelen is hoe fouten gewogen moeten worden. In juridische zin is 

een fout met een belang van € 1.000 in beginsel net zo zwaarwegend als één van € 1.000.000, 

                                                
1090

 Dat het onderzoeksobject vanwege de typische juridische inhoud onderzoek met een juridische invalshoek vergt, 

neem niet weg dat de sociale wetenschappen voor wat betreft de (ontwikkeling van) onderzoeksmethoden belangrijke 

ondersteuning kunnen bieden.  
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onrechtmatigheid is namelijk een dichotoom begrip: een besluit is wel of niet in overeen-

stemming met het recht. Maar voor de bepaling van de mate waarin het recht daadwerkelijk 

wordt gerealiseerd maakt de grootte van het financieel belang wel uit, fouten met een groot 

financieel belang moeten zwaarder wegen dan fouten met minder belang. De wijze waarop het 

verschil in financieel belang tot uitdrukking wordt gebracht is echter arbitrair. Rapportage 

over het niveau van rechtmatigheid, op zichzelf beschouwd een objectief criterium, is dus 

nimmer zuiver objectief. 

 

Ook is het de vraag of alle afwijkingen van de norm kunnen worden onderkend. Ten eerste 

omdat belastingplichtigen fraude zodanig kunnen maskeren dat deze niet wordt herkend. Ten 

tweede omdat in veel gevallen twijfel kan bestaan over de wijze waarop de fiscale wetgeving 

moet worden toegepast. Het is, met name in internationale verhoudingen, niet altijd mogelijk 

om te bepalen hoe de norm moet worden uitgelegd zodat afwijkingen van de norm niet precies 

kunnen worden bepaald. Een volledig objectief beeld van het niveau van rechtmatigheid is dan 

ook een utopie. Dat neemt niet weg dat een periodieke bepaling van het fiscale rechtmatig-

heidsniveau belangrijke informatie oplevert over de juridische kwaliteit van de 

belastingheffing.  

 

 

Managen van verwachtingen 

Informatie over het niveau van rechtmatigheid kan problemen oproepen in de beeldvorming 

over de Belastingdienst.1091 Er bestaat immers mogelijk spanning tussen de (te) hoge 

verwachtingen over de objectieve kwaliteit van de belastingheffing vanuit de samenleving en 

de beperkte mogelijkheden om die verwachtingen waar te maken (interventiefuik).1092 De 

kwaliteit die de samenleving verwacht kan mogelijk niet worden gerealiseerd binnen het 

huidige belastingstelsel. Een ingrijpende vereenvoudiging van het belastingstelsel is dan 

vereist.1093 Het belastingstelsel is echter in de afgelopen decennia steeds complexer geworden 

en hoewel de behoefte aan vereenvoudiging onverminderd groot is stuit vereenvoudiging van 

de fiscale wetgeving toch steeds op problemen.1094 Ook de Commissie Van Dijkhuizen zal 

waarschijnlijk daar niet heel veel verandering in kunnen brengen.1095  

 

 

Tax gap 

                                                
1091

 Vergelijk, Erp, J.G. van, Informatie en communicatie in het handhavingsbeleid, inzichten uit wetenschappelijk 

onderzoek, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007. 
1092

 Noordegraaf, M., Management in het publieke domein, Issues, instituties en instrumenten, Bussum, Uitgeverij 

Coutinho, 2004, p. 354.  
1093

 Alm, J., E. Kirchler en S. Muehlbacher, ”Combining psychology and economics in the analysis of compliance: From 

enforcement to cooperation”, Economic Analysis & Policy, vol. 42, nr. 2, 2012, pp. 133-151.  
1094

 Ministerie van Financiën, Belastingplan 2013,Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer,Wet herziening 

fiscale behandeling eigen woning, Wet verhuurderheffing, Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting, Den Haag, Ministerie 

van Financiën, 2012, Memorie van Toelichting p. 4. 
1095

 Commissie Van Dijkhuizen, Naar een activerender belastingstelsel, interimrapport, Den Haag, Ministerie van 

Financiën, 2012. 
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Een alternatieve benadering voor rechtmatigheid is de zogenaamde “tax gap” berekening.1096 

In deze benadering berekent men het belastingbedrag dat de overheid had moeten ontvangen 

en dit zet men vervolgens af tegen het bedrag aan belastingen dat werkelijk is ontvangen. 

Zogenaamd steekproefonderzoek wordt ingezet om zicht te krijgen op de wijze waarop door 

particulieren en ondernemers binnen het MKB aangifte wordt gedaan. Met de in deze 

steekproef betrokken aangiften ontstaat bij de Belastingdienst inzicht in de potentiële omvang 

van het aantal gevallen van niet of niet tijdig aangifte doen, het onjuist en/of onvolledig 

aangifte doen en het niet of niet tijdig betalen.1097 De omvang van het gemiste bedrag vormt 

een indicatie voor de doelmatigheid van het belastingstelsel (Strümpel).  

 

Ervaringen met het berekenen van de “tax gap” in andere landen, bijvoorbeeld Denemarken, 

leren dat het gemiste belastingbedrag lastig te bepalen is.1098 De berekening vergt grote 

inspanningen en ten aanzien van de betrouwbaarheid en de validiteit ervan bestaat een mate 

van onzekerheid omdat met veel aannames moet worden gewerkt. De “tax gap” berekening 

verschaft zeker inzicht in de kwaliteit van de fiscale rechtshandhaving, maar vooral in 

financiële zin.  

 

 

Slotsom 

We zagen hiervoor bij de bespreking van resultaten uit de Fiscale Monitor dat mensen de 

Belastingdienst en de belastingheffing overwegend als legitiem ervaren en dat de meeste 

belastingplichtigen bereid zijn belasting te betalen.1099 Er zijn geen onderzoeksgegevens 

beschikbaar die het mogelijk maken deze bereidheid, die deel uitmaakt van het sociaal-

wetenschappelijke legitimiteitsconcept, te herleiden tot de rechtmatigheid van het handelen 

van de Belastingdienst. Het zicht op de objectieve juridische kwaliteit van de fiscale 

rechtshandhaving is daarvoor onvoldoende. Empirisch onderzoek vanuit een juridisch 

perspectief naar dimensies van rechtmatigheid is nodig om zicht te krijgen op de juridische 

legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving.  

 

 

9.7 Slotsom 
 

Uit mijn analyse blijkt dat de juridische en sociaalwetenschappelijke benadering van 

legitimiteit niet haaks op elkaar staan. Integendeel, de beide benaderingen vertonen 

belangrijke parallellen. Hieruit blijkt dat de beide benaderingen niet met elkaar conflicteren en 

dat er in theorie geen spanning tussen beide benaderingen bestaat. Dat neemt niet weg dat op 

het niveau van de uitvoering soms wel spanning kan worden ervaren, bijvoorbeeld wanneer 

correcties op een aangifte moeten worden aangebracht. Die spanning kan het best worden 

                                                
1096

 Directoraat-generaal Belastingdienst, Brief aan de Eerste Kamer 4 januari 2012, nr. DGB/2011/7006U. 
1097

 Directoraat-generaal Belastingdienst, Brief aan de Tweede Kamer 11 maart 2013, nr. DGB/2013/1024. 
1098

 SKAT, Compliance with tax rules by businesses in Denmark, tax year 2006, Danish Tax and Customs Administration, 

Copenhagen, 2009. 
1099

 Zie paragraaf 6.8 voor meting van compliance en paragraaf 8.6 voor meting van legitimiteit. 
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gehanteerd door de regels steeds juist toe te passen en bovendien goed in contact te blijven 

met de belastingplichtige. Het samenbrengen van de beide concepten in theorievorming, 

beleidsbepaling en uitvoering is dus mogelijk en blijkt waardevol.  

 

Dat betekent echter niet dat de beide benaderingen volledig samenvallen, hun aard verschilt 

immers zodanig dat hiervan geen sprake kan zijn. Het prescriptieve karakter van de juridische 

benadering verschilt aanzienlijk van de descriptieve benadering binnen de sociale weten-

schappen. Bovendien richt de juridische invalshoek zich primair op de “juridische casus”, 

terwijl de sociaalwetenschappelijke benadering de beleving van individuele mensen centraal 

stelt: een zakelijke invalshoek staat tegenover een persoonsgerichte benadering. Wanneer 

binnen het recht vanuit het formeel abstracte niveau wordt “afgedaald” naar het niveau van 

een concrete situatie kan niet volledig worden aangesloten op de individuele beleving van 

burgers, terwijl juist die persoonlijke beleving van burgers zoals opgemerkt in de 

sociaalwetenschappelijke benadering centraal staat.  

 

Aan beide benadering van legitimiteit moet dus aandacht worden besteed. Dit leidt tot de 

volgende vaststelling. Een goed uitgangspunt voor de vormgeving van de fiscale rechts-

handhaving door de Belastingdienst is: Soms streng, maar altijd rechtmatig en distributief, 

procedureel en interactioneel rechtvaardig.1100 De legitimiteit van de fiscale rechtshand-

having, in zijn samengestelde betekenis, is met die aanpak het meest gebaat.1101 

  

Toetsing van de kwaliteit van het overheidsoptreden vanuit verschillende perspectieven maakt 

duidelijk dat de insteek van de beide benaderingen van legitimiteit overeenkomsten vertonen, 

maar niet volledig samenvallen. De juridische insteek toetst immers of het optreden 

overeenkomstig het recht was, terwijl een beoordeling die wordt gebaseerd op aspecten van 

rechtvaardigheidsbeleving de aandacht richt op de vraag of het overheidsoptreden door de 

burger al dan niet als rechtvaardig is ervaren. Het onderwerp van de kwaliteitstoets verschilt 

dus. Dat betekent dat empirisch onderzoek met een sociaalwetenschappelijke invalshoek naar 

de kwaliteit van het overheidsoptreden dus geen informatie over de juridische kwaliteit van 

het handelen oplevert.  

 

Resultaten uit sociaalwetenschappelijk onderzoek moeten dan ook strikt worden 

onderscheiden van een rechtmatigheidsoordeel. Wil men zicht krijgen op de juridische 

kwaliteit van het overheidshandelen dan is daarvoor onderzoek nodig dat vanuit een juridische 

invalshoek wordt uitgevoerd.1102  

 

 

                                                
1100

 Ouwerkerk, J. e.a., Streng doch rechtvaardig? Interactie tussen handhaver en gehandhaafde als determinant van 

regelnaleving, strafacceptatie en perceptie van rechtvaardigheid, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 75. 
1101

 Zie paragraaf 3.5.2: Er is sprake van legitimiteit indien de Belastingdienst en zijn besluiten overeenkomstig wettelijke 

regels en rechtsbeginselen tot stand zijn gekomen én burgers de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst 

aanvaarden.  
1102

 Voor een uitgebreide behandeling van dit onderwerp zie paragraaf 9.2. 
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9.8 Samenvatting 
 

Rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving zijn verbonden met twee verschillende 

concepten van legitimiteit. Waar het juridische concept van legitimiteit vanuit een objectief 

normstelsel eisen stelt aan het optreden van de Belastingdienst, stellen individuele 

belastingplichtigen vanuit hun persoonlijke verwachtingen eisen aan dat optreden. Het begrip 

legitimiteit, zoals dat voor deze studie is uitgewerkt, vereist dat aan de eisen en verwachtingen 

uit beide concepten wordt voldaan.  

 

Dat lijkt in eerste instantie lastig, omdat de perspectieven van de beide benaderingen sterk 

uiteenlopen, maar een nadere beschouwing leert dat onderlinge spanning beperkt is. Zo blijkt 

dat de onderliggende waarden en normen uit de beide concepten overeenkomen en dat ze 

soortgelijke verwachtingen ten aanzien van het optreden van de Belastingdienst opleveren. 

Burgers moeten zich kunnen herkennen in het handelen van de overheid omdat ze het gevoel 

hebben dat voor hen belangrijke waarden door de overheid worden gerespecteerd en bij haar 

in goede handen zijn.  

 

Een andere belangrijke vaststelling is dat de intuïtieve veronderstelling van sommige 

belastingplichtigen, fiscaal adviseurs en ook belastingambtenaren dat correctie van 

geconstateerde onregelmatigheden vanuit een oogpunt van behoud van de relatie achterwege 

moet blijven, noch aansluit bij het juridische, noch bij het sociaalwetenschappelijke 

legitimiteitsconcept. De Belastingdienst doet er dan ook goed aan geconstateerde onjuistheden 

(te allen tijde) te corrigeren.1103 Daarbij is het echter van belang dat veel aandacht wordt 

besteed aan aspecten van procedurele en interactionele rechtvaardigheid. Zorgvuldigheid in de 

toepassing van procedures en een respectvolle houding ten opzichte van de burger voeden het 

vertrouwen van burgers en de legitimiteit van de overheid en dat is juist ook van belang in 

situaties waarin een voor de burger ongunstig besluit is genomen.  

 

Juridische legitimiteit vloeit rechtstreeks voort uit rechtmatigheid. Door te bepalen in hoeverre 

sprake is van rechtmatigheid in de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst kan de 

juridische legitimiteit worden gemeten. De publieke verantwoording over het niveau van 

fiscale rechtmatigheid is echter (te) beperkt en daardoor is het niet mogelijk om zicht te 

krijgen op de mate van juridische legitimiteit.  

                                                
1103

 Alleen correcties, met een in absolute zin, gering belang kunnen op grond van algemeen geldende beleidsregels 

achterwege blijven. 
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10. Conclusies en aanbevelingen 
 

 

 

 

10.1 Inleiding  
 

Legitimiteit is een begrip dat zich in uiteenlopende hoedanigheden aandient. Doordat diverse 

wetenschapsgebieden een eigen betekenis aan legitimiteit geven is een uitgebreide, 

gevarieerde en complexe verzameling van inzichten rond het begrip ontstaan. De twee 

benaderingen van legitimiteit die in deze studie zijn betrokken vertonen een aantal verschillen, 

maar vertonen op veel punten ook overeenkomsten.  

 

In deze studie zijn uit de grote hoeveelheid beschikbare kennis over legitimiteit twee 

concepten van legitimiteit gekozen die vervolgens werden uitgewerkt en met elkaar 

vergeleken. De keuze voor een juridisch en een sociaalwetenschappelijk legitimiteitsconcept 

werd gemaakt vanwege hun uiteenlopende benadering. Waar de één zich richt op de 

normatieve juistheid van de fiscale besluitvorming, betrekt de ander juist de individuele 

beleving van burgers. Bovendien sluiten de gekozen concepten aan bij de theorievorming en 

beleidsbepaling rond fiscale rechtshandhaving.  

 

In dit afsluitende hoofdstuk worden antwoorden geformuleerd op de onderzoeksvragen en 

conclusies getrokken uit het onderzoek. Tevens worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

gedaan.  

 

 

10.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 

 

1. Welke juridische en sociaalwetenschappelijke aspecten kunnen binnen het begrip 

legitimiteit worden onderkend?  

 

Legitimiteit is een complex en gelaagd begrip dat vanuit verschillende wetenschapsgebieden 

betekenis wordt gegeven. In deze studie worden twee benaderingen van legitimiteit naast 

elkaar geplaatst: een juridische en een sociaalwetenschappelijke benadering.  

 

Kenmerkend voor juridische legitimiteit is de normatieve benadering van het handelen door de 

overheid. De juridische benadering stelt dat wanneer de overheid het recht respecteert, burgers 

geacht worden haar machtsuitoefening te aanvaarden en zich te onderwerpen aan de plicht tot 

gehoorzaamheid. Het is een prescriptief concept dat overheid en burger in een abstract en 

objectief regelstelsel plaatst.  
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De sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit kenmerkt zich door aandacht voor de 

empirie en legt daarbij veel nadruk op de subjectieve beleving van burgers. Rechtvaardig-

heidsbeleving door burgers staat centraal. Het sociaalwetenschappelijke concept van 

legitimiteit kenmerkt zich door een descriptieve benadering.  

 

 

2. Welke positie neemt het begrip rechtmatigheid in binnen het juridische 

legitimiteitsconcept?  

 

Het juridische legitimiteitsconcept is gebaseerd op een normatieve aanname die inhoudt dat de 

overheid moet handelen in overeenstemming met het recht (rechtmatigheid), zodat de burgers 

zich verplicht voelen om de machtsuitoefening vrijwillig te aanvaarden. De vrijwillige 

aanvaarding heeft betrekking op een abstract, normstellend niveau (prescriptief).  

 

De belangrijkste functie van legitimiteit is burgers beschermen tegen onbegrensde machts-

uitoefening door de machthebber. Macht mag slechts worden uitgeoefend over burgers voor 

zover ze die vrijwillig aanvaarden. Van vrijwillige aanvaarding is sprake wanneer burgers bij 

de totstandkoming zijn betrokken omdat wetten en regels democratisch zijn vastgesteld en de 

overheid bij de uitoefening van haar taken het recht respecteert. In dat geval spreekt men van 

rechtmatigheid en worden burgers zoals opgemerkt geacht het optreden vrijwillig te 

aanvaarden. Het recht omvat wet, jurisprudentie en rechtsbeginselen. 

 

Hoewel de kern van legitimiteit de vrijwillige aanvaarding door de burgers betreft, richt de 

juridische benadering zich voornamelijk op het handelen van de overheid. Binnen het 

juridische legitimiteitsconcept neemt rechtmatigheid daardoor een centrale positie in binnen 

juridische legitimiteit.  

 

Met betrekking tot rechtmatigheid is nog een opmerking van belang. Juridische legitimiteit 

vereist niet dat de overheid binnen de belastingheffing in alle gevallen steeds volledig 

overeenkomstig het recht handelt. Afwijkingen van rechtsregels zijn immers in de fiscale 

rechtshandhaving vanwege de complexiteit en de omvang van de belastingheffing 

onvermijdbaar. Wel is vereist dat de Belastingdienst rechtmatigheid nastreeft en hierin “grosso 

modo” slaagt. De machtsuitoefening door de overheid is dan gelegitimeerd en de 

uitgangspunten van de rechtsstaat worden gerespecteerd.  

 

 

3. Welke positie neemt het begrip rechtvaardigheidsbeleving in binnen het sociaal-

wetenschappelijke legitimiteitsconcept?  

 

De sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit richt zich op de perceptie van recht-

vaardigheid van burgers (rechtvaardigheidsbeleving). Wanneer burgers het optreden door de 

overheid als rechtvaardig ervaren bevordert dit de legitimiteit van het overheidoptreden die op 
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zijn beurt leidt tot aanvaarding van dat optreden en uiteindelijk tot de bereidheid om de regels 

na te leven. Waargenomen rechtvaardigheid en legitimiteit zijn in deze benadering nauw 

verwante begrippen.  

 

De instrumentele functie van legitimiteit, het bevorderen van de bereidheid bij burgers om de 

regels na te leven, is veel sterker verbonden met de persoonlijke rechtvaardigheidsbeleving 

van mensen dan met de objectieve juridische kwaliteit van het overheidshandelen. Mensen 

laten zich in hun (fiscale) gedrag leiden door hun percepties van de werkelijkheid en niet door 

de werkelijkheid zelf. Rechtvaardigheidsbeleving is voor de instrumentele functie van 

legitimiteit derhalve van groot belang. 

 

De rechtvaardigheidsbeleving van burgers met betrekking tot overheidsoptreden wordt vooral 

beïnvloed door aspecten van procedurele en interactionele rechtvaardigheid. Dit komt doordat 

burgers vaak over onvoldoende kennis en informatie beschikken om zich een oordeel te 

kunnen vormen over de inhoudelijke rechtvaardigheid van de besluitvorming. Mensen 

verlaten zich, bij gebrek aan inhoudelijke informatie, voor het vormen van een rechtvaardig-

heidsoordeel op de informatie waarover ze wel beschikken en dat is vaak procedure-

informatie.  

 

In het licht van de fiscale rechtshandhaving verdient het aanbeveling om te onderzoeken op 

welke wijze ondernemers en vermogende particulieren, die in de regel beschikken over de 

diensten van inhoudelijk deskundige fiscaal adviseurs, tot fiscale rechtvaardigheidsoordelen 

komen.1104  

 

 

Aanvullende opmerkingen over de legitimiteitsconcepten 

 

Zowel het juridische als het sociaalwetenschappelijke legitimiteitsconcept beschrijven dat het 

handelen van de overheid aan efficiency en effectiviteit wint wanneer de overheid burgers met 

respect behandelt. Dat wil zeggen als menselijke wezens met een eigen verstand en een eigen 

geweten waarop slechts machtsuitoefening mag worden toegepast die is gebaseerd op 

instemming. Het tonen van respect voor de autonomie van de burger functioneert in beide 

benaderingen als basis voor het creëren van wederkerigheid tussen overheid en burger. Beide 

wetenschappelijke disciplines benaderen de legitimiteit van de overheid vanuit een 

waardenperspectief.  

 

Wanneer de overheid aansluit bij hun waarden en normen herkennen burgers zich in het 

optreden van de overheid en zijn ze bereid de machtsuitoefening door de overheid 

(bereidwillig) te aanvaarden. In het juridische legitimiteitsconcept wordt deze wederkerigheid 

tot stand gebracht wanneer wetten democratisch zijn vastgesteld omdat dan mag worden 

verondersteld dat de normen en waarden die binnen de samenleving bestaan hun beslag 

                                                
1104

 Zie aanbeveling 1 in paragraaf 10.4.  
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krijgen in het recht. Als de overheid vervolgens in haar handelen het recht respecteert 

herkennen, zullen burgers het optreden aanvaarden.1105 Ze herkennen in het handelen hun 

waarden en normen.  

 

In de sociaalwetenschappelijke benadering herkent de burger zijn normen en waarden in het 

handelen van de Belastingdienst wanneer deze in overeenstemming handelt met de aspecten 

van procedurele en interactionele rechtvaardigheid.1106 De in de onderzoeksliteratuur 

beschreven aspecten vormen immers een vertaling van waargenomen belevingen van mensen 

in sociaalwetenschappelijk empirisch onderzoek. Belangrijk vanuit een theoretisch oogpunt is 

de constatering dat de inhoud van de normen en waarden in beide concepten verwantschap 

vertonen.1107  

 

 

4. Op welke wijze en in welke mate beïnvloeden legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving 

door de Belastingdienst en fiscale compliance elkaar over en weer? 

 

Op de vraag in welke mate en op welke wijze legitimiteit de bereidheid van burgers om hun 

fiscale verplichtingen na te komen beïnvloedt is geen eenduidig antwoord mogelijk. Het 

begrip legitimiteit kent immers verschillende betekenissen die verschillen naar gelang het 

legitimiteitsconcept waarvan het begrip deel uitmaakt. Voor de, in deze studie besproken, 

beide legitimiteitsconcepten verloopt de invloed van legitimiteit op fiscale compliance als 

volgt. 

 

 

Mate van beïnvloeding  

Empirisch onderzoek leert dat de bereidheid tot nakoming van burgers sterker verbonden is 

met rechtvaardigheidsbeleving (subjectief), dan met rechtmatigheid (objectief). Legitimiteit in 

termen van het sociaalwetenschappelijke legitimiteitsconcept oefent dus meer invloed uit op 

fiscale compliance dan legitimiteit zoals die is omschreven in de juridische benadering.  

 

De verklaring hiervoor is dat mensen zich in hun gedrag laten leiden door hun beelden van de 

werkelijkheid (percepties) en niet door de sociale werkelijkheid zelf. Dat betekent dat 

percepties van rechtvaardigheid meer invloed uitoefenen op het fiscale gedrag van mensen dan 

de objectieve juridische kwaliteit van het overheidsoptreden. Al zit er uiteraard wel een grens 

aan de mate waarin percepties en werkelijkheid uiteen kunnen lopen en bovendien levert het 

een “beeldenstorm” op wanneer het geschetste beeld bedrieglijk blijkt.1108 

 

De vaststelling dat het sociaalwetenschappelijke legitimiteitsconcept meer verklaart over 

fiscale compliance dan het juridische legitimiteitsconcept geldt zeker voor de bereidheid tot 

                                                
1105

 Zie paragraaf 4.6. 
1106

 Zie paragraaf 5.7. 
1107

 Zie paragraaf 9.3.2. 
1108

 Zie paragraaf 5.6. 
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nakoming op het zichtbare, feitelijke niveau van de dagelijkse praktijk voor zover dat via 

empirisch onderzoek kan worden vastgesteld. Hoe de verhoudingen tussen de beide concepten 

liggen op een meer fundamenteel en duurzaam niveau van bereidheid tot nakoming is niet 

(expliciet) empirisch onderzocht. Eeuwenoude ervaringen met rechtstoepassing suggereren 

echter dat voor (duurzame) compliance op langere termijn (ook) juridische legitimiteit van 

groot belang is. Mits het recht zelf in zekere mate rechtvaardig is, dus bijvoorbeeld zonder 

privileges voor bepaalde groepen, is het handelen volgens het recht immers een vanzelf-

sprekende “bottom line”.  

 

 

Wijze van beïnvloeding 

De invloed van (ervaren) legitimiteit op fiscale compliance verloopt langs verschillende 

wegen. Ten eerste via een “passieve” weg zonder feitelijk handelen van de Belastingdienst, 

waarbij de invloed op de compliance louter voortvloeit uit de (positieve) beeldvorming. Ten 

tweede via het feitelijk handelen van uitvoerende ambtenaren dat, doordat belastingplichtigen 

de Belastingdienst als legitiem aanmerken, macht en vertrouwen uitstraalt en daardoor meer 

effect sorteert in de beoogde bevestiging of beïnvloeding van het fiscale gedrag van burgers. 

Andersom draagt macht en vertrouwen in het individuele optreden van belastingambtenaren in 

een concrete situaties bij aan de legitimiteit van de Belastingdienst.  

 

De sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur geeft aan dat de beïnvloeding van de fiscale 

compliance verloopt via een viertal factoren. Deze vier factoren betreffen specifieke percepties 

van burgers met betrekking tot belastingheffing, het zijn: interne norm en sociale norm, 

mogelijkheden tot (niet-)nakoming van fiscale verplichtingen en afschrikking. Daarnaast is, 

zoals uitgebreid besproken, ook de rechtvaardigheidsbeleving van burgers van belang.  

 

Legitimiteit, macht en vertrouwen in de intenties van de overheid lijken de bepalende factoren 

voor fiscale compliance.  

 

 

5. Zijn er in het fiscale bestuursrecht elementen te herkennen die aansluiten bij aspecten 

van rechtvaardigheidsbeleving? 

 

Uit de analyse in de huidige studie blijkt dat mensen hun rechtvaardigheidsoordelen niet 

zozeer bepalen op grond van de inhoud van besluiten, maar meer op grond van procedurele en 

interactionele ervaringen. De vraag die hier wordt beantwoord is in hoeverre het fiscale 

bestuursrecht en de Nationale ombudsman zich bewust zijn van het belang van procedurele en 

interactionele rechtvaardigheid en in hoeverre aspecten hiervan een vertaling hebben gekregen 

binnen het objectieve normensysteem van het recht en de klachtbehandeling.  

 

 

Aspecten van procedurele rechtvaardigheid 
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Uit de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur kunnen, hoewel er enige variatie in 

voorkomt, de volgende zes aspecten van procedurele rechtvaardigheid in relatie tot 

handhaving worden getraceerd: ethiek, mogelijkheid tot correctie, consistentie, accurate 

informatievoorziening, onpartijdigheid en controle.1109 

 

Deze zes aspecten komen op herkenbare wijze terug in zowel het fiscale bestuursrecht als in 

de behoorlijkheidswijzer en de klachtbehandeling van de Nationale ombudsman. Aspecten van 

procedurele rechtvaardigheid die in de sociaalpsychologische onderzoeksliteratuur worden 

beschreven als factoren van rechtvaardigheidsbeleving vertonen verwantschap met 

(prescriptieve) normen binnen het recht en de klachtbehandeling door de Nationale 

ombudsman.  

 

 

Aspecten van interactionele rechtvaardigheid 

De zes aspecten die in de literatuur met betrekking tot interactionele rechtvaardigheid, in 

relatie tot handhaving, worden genoemd zijn: inspraak (“voice”), uitleg, respect, beleefdheid, 

vriendelijkheid en inlevingsvermogen.  

 

Binnen het fiscale bestuursrecht zijn geen normen gevonden die verwantschap tonen met deze 

aspecten van rechtvaardigheidsbeleving. Dat ligt anders voor de klachtbehandeling door de 

Nationale ombudsman: , maar wel in de direct aan het fiscale bestuursrecht gelieerde klacht-

behandeling door de Nationale ombudsman: vier van de zes aspecten van interactionele 

rechtvaardigheid vertonen verwantschap met behoorlijkheidsnormen in de behoorlijkheids-

wijzer van de Nationale ombudsman. De aspecten vriendelijkheid en inlevingsvermogen 

komen niet herkenbaar terug in behoorlijkheidsnormen van de Nationale ombudsman.  

 

 

6. Dragen deze in het fiscale bestuursrecht gevonden normen, volgens de sociaal-

wetenschappelijke benadering van legitimiteit, daadwerkelijk bij aan de aanvaarding van de 

fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst?  

 

Hiervoor zagen we dat een aantal aspecten van procedurele en interactionele rechtvaardigheid 

een evenknie kennen in het fiscale bestuursrecht en de klachtbehandeling door de Nationale 

ombudsman. De vraag is nu of deze corresponderende (behoorlijkheids)normen qua aard en 

strekking aansluiten bij de genoemde aspecten van rechtvaardigheidsbeleving binnen de 

sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur. Hier is derhalve sprake van een kwalitatieve 

evaluatie.  

 

 

Procedurele elementen in het fiscale bestuursrecht  

                                                
1109

 Makkai, T. en J. Braithwaite, “Procedural justice and regulatory compliance,” Law and Human behavior, 20, 1996, pp. 

83-98.  
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Procedurele normen in het fiscale bestuursrecht en de klachtbehandeling zijn ondermeer 

bezwaar, beroep en klachtrecht. Van deze normen komen aard en strekking overeen met de 

beschrijving van de corresponderende aspecten van rechtvaardigheidsbeleving. Bezwaar en 

beroep bijvoorbeeld geven daadwerkelijk inspraak aan burgers en de mogelijkheid om zich te 

laten horen in de procedure van besluitvorming.  

 

Het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel bewerkstelligen daadwerkelijk 

consistentie in de tijd en over groepen in het handelen van de Belastingdienst. Deze normen 

binnen het fiscale bestuursrecht komen metterdaad overeen met de in de sociaalwetenschap-

pelijke onderzoeksliteratuur beschreven werking van aspecten van procedurele en 

interactionele rechtvaardigheid.  

 

Twee aspecten van procedurele rechtvaardigheid, “consistentie” en “controle”, die binnen de 

fiscale rechtshandhaving betekenis hebben voor de rechtvaardigheidsbeleving zijn binnen de 

theorievorming in globale termen beschreven. Het verdient aanbeveling om deze twee 

aspecten specifiek voor de fiscale context uit te werken. Wanneer meer duidelijkheid wordt 

verkregen over de werkzame dimensies binnen deze aspecten wordt het wellicht mogelijk om 

de behoorlijkheids-normen binnen het fiscale bestuursrecht en de klachtbehandeling op basis 

van de verworven inzichten aan te scherpen.  

 

Van andere normen binnen het fiscale bestuursrecht die als “tegenhanger’ gelden voor 

aspecten van procedurele rechtvaardigheid, zijn aard en strekking minder duidelijk in kaart te 

brengen. Zowel binnen het handelen door de Belastingdienst als binnen het rechterlijke 

toezicht op normen als de kwaliteit van de motivering en de mate van accuratesse en voort-

varendheid, is het zicht minder helder. Dit is het gevolg van de derogerende werking van 

beroep die inhoudt dat fiscale zaken waarin formele gebreken zijn geconstateerd door de 

rechter materieel worden afgedaan. Gevolgen van formele gebreken blijven daardoor 

overwegend onbesproken.  

 

 

Procedurele elementen in de aanpak van de Nationale ombudsman  

Daar staat tegenover dat de behoorlijkheidsnormen en de klachtbehandeling door de Nationale 

ombudsman, hoewel geen deel uitmakend van het fiscale bestuursrecht, hiervoor in enige mate 

compensatie biedt omdat deze sterk is gericht op een juiste toepassing van deze procedurele 

elementen. Alle aspecten van procedurele rechtvaardigheid komen qua aard en strekking terug 

in behoorlijkheidsnormen en de klachtbehandeling van de Nationale ombudsman. Zijn aanpak 

sluit vrijwel naadloos aan bij de theorievorming over rechtvaardigheidsbeleving.  

 

 

Interactionele elementen  

Aspecten van interactionele rechtvaardigheid vinden zoals gezegd geen weerklank in normen 

binnen het fiscale bestuursrecht. Wel vertonen behoorlijkheidsnormen in de behoorlijkheids-

wijzer verwantschap met vier aspecten van interactionele rechtvaardigheid. De aspecten 
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vriendelijkheid en inlevingsvermogen komen niet herkenbaar terug in de behoorlijkheids-

normen van de Nationale ombudsman.  

 

De Nationale ombudsman neemt binnen het recht een bijzondere positie in. Hij is in beginsel 

verplicht op grond van klachten van burgers onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een 

bestuursorgaan zich in een bepaalde gelegenheid heeft gedragen en kan naar aanleiding van 

het door hem ingestelde onderzoek aan het bestuursorgaan aanbevelingen doen. Binnen deze 

bijzondere rechtspositie past de Nationale ombudsman zijn prescriptieve normenstelsel toe op 

een manier die meer contextgevoelig is dan gebruikelijk is binnen de rechtstoepassing. Waar 

het recht doorgaans werkt met contextonafhankelijke normen, formuleert de Nationale 

ombudsman in zijn klachtbehandeling de norm, waaraan het overheidsoptreden wordt getoetst, 

tot op zekere hoogte binnen de context van het voorliggende geval.1110  

 

Die werkwijze houdt verband met de opvatting van de Nationale ombudsman dat toetsing aan 

behoorlijkheidsnormen verschilt van toetsing aan rechtsnormen, hij onderkent een ethische 

dimensie achter de (rechts)norm. Een werkwijze die het mogelijk maakt om nauwer aan te 

sluiten bij de bijzondere omstandigheden van het geval en de rechtvaardigheidsbeleving van 

burgers dan het fiscale bestuursrecht toestaat.  

 

 

Professionaliteit 

Hoewel veel aspecten van procedurele en interactionele rechtvaardigheid in verwantschap 

vertonen met normen binnen het recht en de klachtbehandeling past toch een kritische 

opmerking. Het formuleren van algemeen geldende normen die overheidsorganen voorschrij-

ven aandacht te hebben voor aspecten van rechtvaardigheidsbeleving en de toetsing van het 

overheidsoptreden aan die normen kent beperkingen. De noodzakelijke, op de belasting-

plichtige en zijn beleving afgestemde, “finishing touch” in de communicatie met burgers kan 

immers slechts op het moment zelf door de direct betrokken professional worden ingebracht.  

 

Rondom de (geobjectiveerde) norm resteert te allen tijde een persoonlijke dimensie, waardoor 

met een toets van buitenaf niet kan worden doorgedrongen in de haarvaten van de interactie. 

De finesses van rechtvaardigheidsbeleving kunnen slechts worden gerealiseerd als 

professionals over voldoende sociale vaardigheden beschikken en intrinsiek gemotiveerd zijn 

om respectvol en inlevend met burgers om te gaan. Kennis van de wijze waarop mensen tot 

rechtvaardigheidsoordelen komen en de invloed van die oordelen op hun uiteindelijke fiscale 

gedrag zijn daarin van belang.  

 

Het verdient aanbeveling om te onderzoeken op welke wijze binnen de uitvoerende 

organisatie, de Belastingdienst, een werksituatie kan worden gecreëerd die professionals in de 

gelegenheid stelt en stimuleert om kennis te verwerven over rechtvaardigheidsbeleving en een 

                                                
1110

 Hoewel de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ook tot op bepaalde hoogte contextafhankelijk worden 

toegepast, kennen ze toch een duidelijk meer geobjectiveerde toepassing (zowel door de Belastingdienst als de 

belastingrechter) dan de behoorlijkheidsnormen binnen de klachtbehandeling door de Nationale ombudsman.  
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houding jegens belastingplichtigen en hun adviseurs te ontwikkelen die daaraan recht doet. 

Het verwezenlijken van situaties waarin burgers direct feedback geven aan medewerkers over 

de wijze waarop hun optreden is ervaren kan daar mogelijk bij helpen.1111  

 

 

Centrale vraagstelling: 

 

Op welke wijze en in welke mate dragen rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving bij aan 

de legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst? 

 

 

Rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving dragen beide bij aan de legitimiteit van de 

Belastingdienst, maar ieder op een eigen wijze, in een eigen mate en binnen een eigen 

betekenis van het begrip legitimiteit. Rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving maken 

deel uit van twee afzonderlijke concepten van legitimiteit, respectievelijk een juridisch en een 

sociaalwetenschappelijk legitimiteitsconcept.  

 

Wellicht had de onderzoeksvraag daarom moeten luiden: Op welke wijze draagt rechtmatig-

heid bij aan de juridische legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst 

en op welke wijze draagt rechtvaardigheidsbeleving bij aan de door burgers ervaren 

legitimiteit ervan? Maar ook die vraag doet geen recht aan de werkelijkheid omdat de beide 

legitimiteitsbegrippen, hoewel conceptueel gescheiden, in de realiteit met elkaar zijn 

verbonden. Bovendien valt de grens tussen rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving niet 

exact samen met de grens tussen juridische en sociaalwetenschappelijke legitimiteit. Recht-

matigheid draagt immers ook bij aan sociaalwetenschappelijke legitimiteit en rechtvaardig-

heidsbeleving (indirect) aan juridische legitimiteit. 

 

Dit conceptuele probleem is opgelost door de keuze voor een samengestelde definitie van 

legitimiteit. Er is slechts sprake van legitimiteit voor de fiscale rechtshandhaving door de 

Belastingdienst wanneer aan beide “vormen” van legitimiteit is voldaan. Dat wil zeggen dat 

burgers de fiscale machtsuitoefening aanvaarden omdat de Belastingdienst overeenkomstig het 

(belasting)recht handelt en de burgers de belastingheffing en de daaruit voortvloeiende fiscale 

verplichtingen daadwerkelijk erkennen.  

 

 

Bijdrage van rechtmatigheid 

De eis van rechtmatigheid draagt bij aan dit (samengestelde) begrip van legitimiteit omdat het 

een toetskader biedt voor het handelen van de Belastingdienst. Wanneer het handelen van de 

Belastingdienst voldoet aan deze normen (de eisen die het recht stelt), is sprake van recht-

matigheid en van legitimiteit in juridische zin. Rechtmatigheid geeft duidelijkheid over de 

                                                
1111

 Zie aanbeveling 3 in paragraaf 10.4. 
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juridische kwaliteit van het handelen door de Belastingdienst en daarmee over de legitimiteit 

van zijn machtsuitoefening.  

 

Tegelijkertijd schept rechtmatigheid duidelijkheid over het verwachte gedrag van burgers. 

Wanneer het overheidsoptreden als rechtmatig kan worden aangemerkt, mag van de burger 

worden verwacht dat ze dit vrijwillig aanvaarden en hun (fiscale) verplichtingen nakomen. 

Doen ze dat niet of bestaan daar twijfels over dan kan de Belastingdienst gelegitimeerd macht 

uitoefenen in de vorm van controleren, corrigeren en eventueel straffen.  

 

Rechtmatigheid vormt derhalve de sleutel tot de realisatie van de rechtsstaat en rechtvaardige 

belastingheffing en is vooral verweven met de zelfstandige functie van legitimiteit.  

 

De mate waarin rechtmatigheid bijdraagt aan de instrumentele functie van legitimiteit, het 

bevorderen van compliance, is onduidelijk. Natuurlijk zouden burgers het snel in de gaten 

hebben als de Belastingdienst volstrekt willekeurig zou handelen, maar bij meer graduele 

vormen van willekeur is dat de vraag. Aan de ene kant blijkt uit sociaalwetenschappelijk 

onderzoek dat burgers onvoldoende zicht hebben op het functioneren van de overheid om zich 

daarover een oordeel te vormen. Aan de andere kant leert de geschiedenis dat kwaliteit in de 

rechtstoepassing duurzaam vertrouwen in de overheid oproept. Zeker is in ieder geval dat 

wanneer onrechtmatig handelen door de overheid in de publiciteit komt de schade aan de 

legitimiteit groot is.1112 

 

 

Bijdrage van rechtvaardigheidsbeleving 

De sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur laat zien dat de beeldvorming over de 

Belastingdienst, die via direct contact tussen Belastingdienst en burger ontstaat, voornamelijk 

wordt bepaald door de rechtvaardigheidsbeleving van burgers.1113 Deze beeldvorming of 

perceptie bepaalt vervolgens in belangrijke mate de houding en de gedragskeuze van mensen 

ten aanzien van de nakoming van fiscale verplichtingen.1114 Het is dus niet zozeer de 

objectieve werkelijkheid die de beleving en het gedrag van mensen beïnvloedt, maar het 

subjectieve beeld dat mensen zich van die objectieve werkelijkheid hebben gevormd. In die 

lijn past het om te veronderstellen dat de bijdrage van (subjectieve) rechtvaardigheidsbeleving 

aan de ervaren legitimiteit van de fiscale rechtshandhaving belangrijker is dan de bijdrage van 

(objectieve) rechtmatigheid. Omdat perceptie en gedrag verbonden zijn met elkaar geldt ook 

voor de bevordering van compliance (houding en gedrag) dat aangenomen mag worden dat de 

de bijdrage van rechtvaardigheidsbeleving zwaarwegender is dan die van rechtmatigheid.1115 

Rechtvaardigheidsbeleving is dan ook nauw verbonden met de instrumentele functie van 

legitimiteit.  

 

                                                
1112

 Zie paragraaf 5.6.  
1113

 Zie paragraaf 5.6.  
1114 

Zie paragraaf 5.8. 
1115

 Zie voor een uitgebreide behandeling van de bereidheid tot naleving hoofdstuk 6. 
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Daarnaast heeft rechtvaardigheidsbeleving betekenis voor de onderliggende, meer duurzame 

vorm van legitimiteit.1116 Duurzaam vertrouwen in de overheid, haar wetten en haar 

organisaties ontstaat in belangrijke mate in de schaarse momenten dat mensen direct contact 

hebben met vertegenwoordigers van de overheid. Wanneer die contacten positief worden 

ervaren, en dat oordeel is nauw verbonden met de rechtvaardigheidsbeleving van het optreden, 

schept dat vertrouwen in de overheid. Mensen zijn dan bereid te investeren in de relatie met de 

overheid (compliance).  

 

Tot slot draagt rechtvaardigheidsbeleving, via de bevordering van compliance, op indirecte 

wijze bij aan de zelfstandige functie van legitimiteit. Burgers aanvaarden de machtsuitoefe-

ning door de overheid slechts wanneer de overheid rechtmatig handelt. Aan die eis kan echter 

alleen worden voldaan wanneer burgers bereid zijn zelfstandig aan hun fiscale verplichtingen 

te voldoen en daarin is rechtvaardigheidsbeleving een belangrijke factor.  

 

 

10.3 Slotconclusie  
 

Uitgaande van een legitimiteitsbegrip dat zowel de eis omvat dat besluitvorming binnen de 

fiscale rechtshandhaving overeenkomstig wettelijke regels en rechtsbeginselen moet zijn, als 

de eis dat burgers de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst daadwerkelijk 

aanvaarden is een analyse uitgevoerd naar de bijdragen die rechtmatigheid en rechtvaardig-

heidsbeleving aan dit samengestelde begrip van legitimiteit leveren.  

 

Rechtmatigheid past in een normatief juridisch concept van belastingheffing dat uitgaat van 

een abstract normenstelsel dat “topdown” via autoriteit, controle, correctie en sanctie wordt 

toegepast in de werkelijkheid. Rechtvaardigheidsbeleving past in een sociaalwetenschap-

pelijke benadering die beschrijft hoe “bottom-up”, via eigen verantwoordelijkheid voor 

burgers, vertrouwen en samenwerking doelen kunnen worden bereikt.  

 

Een belangrijke conclusie is dat binnen (dit gecombineerde begrip van) legitimiteit 

verschillende functies kunnen worden onderscheiden. Ten eerste de zelfstandige functie van 

legitimiteit die burgers beschermt tegen ongefundeerde machtsuitoefening door de overheid 

door de eis te stellen dat macht slechts mag worden uitgeoefend over burgers voor zover ze 

die vrijwillig aanvaarden. In de klassieke juridische benadering wordt deze “vrijwillige 

aanvaarding” opgevat als een normatieve aanname die op geen enkele wijze wordt getoetst 

aan de empirie. Ten tweede is er de instrumentele functie van legitimiteit die zich richt op het 

bevorderen van de (feitelijke) bereidheid tot nakoming van fiscale verplichtingen 

(compliance).  

 

                                                
1116

 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), De toekomst van de nationale rechtsstaat, rapporten aan 

de regering 63, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002, p. 25. 
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Rechtmatigheid richt zich als onderdeel van het juridische legitimiteitsconcept nadrukkelijk op 

de zelfstandige functie van legitimiteit: funderen dat burgers de fiscale machtsuitoefening door 

de overheid vrijwillig aanvaarden. Burgers worden geacht de fiscale rechtshandhaving te 

aanvaarden wanneer de overheid in haar optreden het recht respecteert. Wanneer de overheid, 

binnen de fiscaliteit de Belastingdienst, in haar optreden het recht respecteert leidt dit tot 

rechtvaardige belastingheffing. Dat wil zeggen tot rechtsgelijkheid en rechtszekerheid en de 

realisatie van de met de belastingheffing beoogde doelen in juridische zin (doelgerichtheid). 

Rechtvaardigheid wordt binnen de juridische benadering aangemerkt als de belangrijkste 

waarde die via het recht kan worden gerealiseerd.  

 

Hoewel het juridische legitimiteitsconcept een objectief systeembegrip hanteert omvat het ook 

een feitelijke dimensie. Rechtvaardigheid moet immers niet alleen worden nagestreefd, maar 

ook daadwerkelijk “grosso modo” worden gerealiseerd. En op die feitelijke dimensie ligt de 

verbinding met de instrumentele functie van legitimiteit. 

 

De instrumentele functie van legitimiteit is immers meer feitelijk georiënteerd: het bevorderen 

van de voor rechtvaardige belastingheffing noodzakelijke bereidwillige medewerking van 

burgers. Het stimuleren van de feitelijke aanvaarding van en de medewerking aan de 

belastingheffing door de burgers vormt de kern van het sociaalwetenschappelijke legitimiteits-

concept. Deze aanvaarding en medewerking worden immers slechts verkregen wanneer 

burgers het overheidshandelen als legitiem ervaren, als er sprake is van gepercipieerde 

rechtvaardigheid. Het bereiken van feitelijke aanvaarding van de belastingheffing en 

medewerking van burgers is een nevendoel dat naast het (zelfstandige) doel van juridische 

legitimiteit moet worden gerealiseerd.  

 

De vraag of de juridische en sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit volledig 

samenvallen, met elkaar strijden, elkaar verdragen of elkaar kunnen versterken kan nu worden 

beantwoord. De aanvankelijk gesignaleerde tegenstelling tussen de beide benaderingen moet 

in ieder geval worden gerelativeerd, de beide benaderingen staan zeker niet haaks op elkaar. 

Weliswaar kent de één een objectief normatief karakter binnen een “topdown” concept en de 

ander een sterk subjectief karakter binnen een “bottom-up” benadering, maar uit de analyse is 

gebleken dat de beide benaderingen belangrijke parallellen vertonen en elkaar kunnen 

versterken.  

 

Met name de vaststelling dat de beide benaderingen uiteindelijk gebaseerd zijn op verwante 

normen en waarden is van belang. Mensen hechten grote waarde aan consistentie in het gedrag 

van autoriteiten en willen als persoon gerespecteerd worden. Zekerheid in de vorm van 

voorspelbaarheid van gedrag van machthebbers en gelijkheid in behandeling zijn 

fundamentele menselijke waarden die niet alleen in het recht worden weerspiegeld, maar ook 

in de directe interactie met de overheid bepalend zijn voor het gevoel van rechtvaardigheid 

van mensen.  

 



251 
 

Toch wordt er binnen de fiscale rechtshandhaving regelmatig spanning gevoeld tussen de 

beide benaderingen. Deze gevoelsmatige spanning kan grotendeels worden verklaard uit het 

hierboven beschreven verschil in karakter tussen de beide benaderingen, maar lijkt onnodig. 

De intuïtieve veronderstelling dat correctie van geconstateerde onregelmatigheden vanuit een 

oogpunt van behoud van de relatie achterwege moet blijven is daar een voorbeeld van. Hoewel 

“streng” optreden overeenkomstig het abstracte normenstelsel en “interactioneel rechtvaardig” 

inlevend handelen door aan te sluiten bij de belangen van de burger hier op gespannen voet 

met elkaar lijken te staan is dat niet het geval.  

 

Het aanbrengen van noodzakelijke correcties sluit aan bij de objectieve juridische 

rechtvaardigheid en bij distributieve rechtvaardigheid, en strijdt niet met aspecten van 

procedurele of interactionele rechtvaardigheid. Normbevestiging en consistentie in de 

toepassing van regels leveren de burger zekerheid op en verschaffen (op de lange termijn) 

vertrouwen in de overheid. Overheidsoptreden dat als “onderhandeld” wordt ervaren roept 

juist gevoelens van onzekerheid op. Het belang van een bepaalde mate van “strengheid” op de 

inhoudt telt overigens niet alleen in het geval dat correcties moeten worden aangebracht. Ook 

in andere situaties is een zekere mate van strengheid op de inhoud noodzakelijk om naar 

burgers uit te stralen dat de regels consistent worden toegepast. Dit bevordert procedurele 

rechtvaardigheid. 

 

Bovendien draagt inhoudelijke strengheid bij aan de perceptie van burgers dat zij in relatie tot 

de bijdragen van anderen een rechtvaardige bijdrage leveren aan de collectieve lasten 

(distributieve rechtvaardigheid). Inhoudelijk strengheid moet echter gepaard gaan met 

aandacht voor de verschillende aspecten van procedurele en interactionele rechtvaardigheid. 

Juist bij controle, correctie of bestraffing is zorgvuldigheid in de toepassing van de geldende 

procedures en de interactie met burgers belangrijk: het hanteren van een correcte procedure en 

een respectvolle bejegening kan immers als een buffer fungeren voor de onbedoelde negatieve 

gevolgen van een correctie of sanctie, of deze negatieve gevolgen (gedeeltelijk) 

compenseren.1117 De samenhang tussen juridische en sociaalwetenschappelijke legitimiteit 

levert hier een belangrijke toegevoegde waarde op.  

 

 

Slotconclusie 

Het “fiscale discours”, dat ooit het exclusieve domein was van juristen, wordt thans bevolkt 

door wetenschappers van een zeer divers pluimage. Dit leidt ertoe dat inzichten worden 

ontwikkeld die soms haaks lijken te staan op de klassieke juridische visie op belastingheffing. 

Deze studie maakt duidelijk dat dit voor de sociaalwetenschappelijke benadering niet het 

geval is. Integendeel, de sociaalwetenschappelijke en de juridische benadering vertonen sterke 

parallellen en waar verschillen bestaan leveren die over en weer toegevoegde waarde op.  

 

                                                
1117

 Ouwerkerk, J. e.a., Streng doch rechtvaardig? Interactie tussen handhaver en gehandhaafde als determinant van 

regelnaleving, strafacceptatie en perceptie van rechtvaardigheid, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, pp. 75 e.v. 
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Zo is de innovatieve kracht van de sociale wetenschappen een belangrijke stimulans om de 

feitelijke invulling van de fiscale (rechts)betrekking voortdurend te vernieuwen. De relatie 

tussen Belastingdienst en belastingplichtige kan erdoor op een wezenlijk hoger plan worden 

gebracht. Het uitgangspunt dat binnen de fiscale (rechts)betrekking gezocht moet worden naar 

een balans tussen tegenstrijdige belangen verschuift in de richting van de opvatting dat (ook) 

binnen de fiscale rechtsbetrekking gemeenschappelijke normen en waarden leidend kunnen 

zijn. Deze verschuiving leidt ertoe dat de machtsuitoefening door de overheid kan afnemen en 

de aanvaarding van het recht en de overheid toeneemt. Een situatie waarin belastingplichtige 

en Belastingdienst gezamenlijk rechtvaardige belastingheffing nastreven vormt in deze 

opvatting de stip aan de horizon.  

 

Daarnaast is het van belang dat de (fiscale) rechtswetenschap zich methoden van juridisch 

empirisch onderzoek eigen maakt. Niet om in de plaats te komen van sociaalwetenschappelijk 

onderzoek, maar om er een plaats naast te verwerven. Juridisch empirisch onderzoek opent de 

mogelijkheid om juridische hypothesen in juridische termen te onderzoeken en te rapporteren. 

Dat maakt niet alleen het empirisch onderzoek vanuit een juridisch perspectief zuiverder, maar 

het vereenvoudigt ook de vertaling van onderzoeksresultaten naar wetgeving, beleid en 

uitvoering van de fiscale rechtshandhaving.  

 

 

10.4 Aanbevelingen 
 

De beantwoording van de onderzoeksvragen heeft op een aantal punten nieuwe vragen 

opgeroepen. Nader onderzoek is nodig om deze nieuw vragen te kunnen beantwoorden. De 

aanbevelingen voor nader onderzoek worden in deze paragraaf opgesomd en kort toegelicht.  

 

 

Aanbeveling 1. Onderzoek de invloed van fiscaal adviseurs op de rechtvaardigheidsbeleving 

van belastingplichtigen met een onderneming. 

 

De onderzoeksliteratuur over rechtvaardigheidsbeleving beschrijft dat burgers als gevolg van 

een informatiegebrek vaak niet op basis van hun inzicht in de inhoudelijke kwaliteit van de 

besluitvorming tot een rechtvaardigheidsoordeel kunnen komen. Om toch tot een 

rechtvaardigheidsoordeel te komen baseren burgers zich op de informatie die wel beschikbaar 

is. Vaak betreft dit informatie over de wijze waarop de procedures ten aanzien van hun 

persoon zijn toegepast en de manier waarop ze door de overheid zijn bejegend.1118  

 

Deze beschrijving lijkt aan te sluiten bij de fiscale rechtshandhaving ten aanzien van 

particuliere belastingplichtigen, maar de vraag is of dit ook geldt voor ondernemers en 

vermogende particulieren die beschikken over een inhoudelijk deskundige fiscaal adviseur. 

Nader onderzoek is vereist om te bepalen welke factoren in welke mate invloed uitoefenen op 

                                                
1118

 Zie paragraaf 5.7 en 5.8 
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de (fiscale) rechtvaardig-heidsbeleving van ondernemers. Inzicht in de wijze waarop de 

verhoudingen in de driehoeksrelatie van ondernemer, fiscaal adviseur en Belastingdienst zijn 

vormgegeven is daarbij van belang. 

 

 

Aanbeveling 2. Onderzoek de mogelijkheden om de aspecten van rechtvaardigheidsbeleving 

“consistentie” en “controle” verder uit te werken in de sociaalwetenschappelijke 

theorievorming en toe te spitsen op de fiscale rechtshandhaving.  

 

“Controle” is een ruim geformuleerd begrip binnen de theorievorming rond rechtvaardig-

heidsbeleving dat correspondeert met de juridische begrippen rechtsgelijkheid en 

rechtszekerheid. De ruime formulering in de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur 

maakt het moeilijk om de essentie ervan te vertalen naar de fiscaaljuridische context.  

 

Een precisering van de werkzame factoren in dit ruim geformuleerde begrip kan ertoe 

bijdragen dat kennis over dit aspect van rechtvaardigheidsbeleving (beter) toepasbaar wordt in 

de juridische theorievorming (bijvoorbeeld rond rechtsbescherming) en de fiscale rechts-

handhaving. Verdiepende kennis kan bijvoorbeeld worden ingezet om een meer horizontale 

invulling van de fiscale rechtsbetrekking vorm te geven.  

 

Eenzelfde aanbeveling wordt gedaan voor het aspect van rechtvaardigheidsbeleving 

“consistentie”.  

 

 

Aanbeveling 3. Onderzoek de mogelijkheden om burgers op directe wijze feedback te laten 

geven op het individuele optreden van behandelaars.  

 

Procedurele en interactionele rechtvaardigheid zijn belangrijke factoren in het verwerven van 

legitimiteit voor de overheid. Verschillende aspecten van procedurele en interactionele 

rechtvaardigheid zijn sterk verbonden met het persoonlijk functioneren van ambtenaren en 

worden gemeten via de Fiscale Monitor. Dit betreft informatie over de beleving van burgers 

op een geaggregeerd niveau. 

 

Directe feedback van burgers aan individuele belastingambtenaren ontbreekt, terwijl juist 

directe feedback waardevolle informatie kan opleveren over de wijze waarop het handelen van 

een individuele ambtenaar wordt ervaren door burgers. Het verdient aanbeveling om in 

navolging van een toenemend aantal publieke organisaties te onderzoeken of een dergelijke 

vorm van directe feedbackverstrekking aan uitvoerende (belasting)ambtenaren mogelijk en 

waardevol is.1119  

 

                                                
1119

 Binkhorst, T., M. Weerts en A. Schipaanboord, Patienten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis, een handboek, 

Utrecht, Centraal BegeleidingsOrgaan/ Kwaliteitsorgaan voor de gezondheidszorg, 2006, p. 22. 
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Aanbeveling 4. Onderzoek op systematische wijze het niveau van rechtmatigheid van fiscale 

rechtshandhaving door de Belastingdienst. 

 

Burgers dienen geïnformeerd te worden in hoeverre de Belastingdienst slaagt in zijn streven 

naar rechtmatigheid. Verantwoording dient afgelegd te worden vanuit een oogpunt van 

juridische legitimiteit en omdat een respectvolle omgang tussen overheid en burger in een 

rechtsstaat dit vereist. Onderzoek is nodig om het niveau van rechtmatigheid in het handelen 

van de Belastingdienst in kaart te brengen. 

 

Verder is onderzoek vereist om te bepalen in welke mate transparantie over het niveau van 

rechtmatigheid effectief (of verantwoord) is. De spanning die bestaat tussen verwachtingen 

van burgers en werkelijke mogelijkheden dwingen de Belastingdienst om op genuanceerde en 

weloverwogen wijze openheid te betrachten over het niveau van rechtmatigheid.  

 

 

Aanbeveling 5. Onderzoek de mogelijkheden om beleidsprioriteiten te bepalen op grond van 

zowel juridische als sociaalwetenschappelijke overwegingen in een aantal issues die zich 

aandienen als (potentiële) legitimiteitslekken voor de Belastingdienst.  

 

Het belang van distributieve rechtvaardigheid staat buiten kijf. Tegelijkertijd staat vast dat niet 

alle (mogelijke) tekortkomingen in de fiscale rechtshandhaving (tegelijkertijd) kunnen worden 

aangepakt en dat beleidsprioriteiten moeten worden bepaald.1120  

 

Voor een aantal issues in de fiscale rechtshandhaving lijkt een prioriteitsafweging van de 

beide perspectieven (rechtvaardigheidsbeleving en rechtmatigheid) van belang. Er is spanning 

tussen de beide perspectieven omdat het onderwerpen betreft die op grond van hun (relatief) 

geringe financiële belang geen beleidsprioriteit krijgen, maar vanuit een oogpunt van 

beeldvorming in de samenleving wel van groot belang zijn. Voorbeelden van dergelijke 

onderwerpen zijn beelden die bij veel mensen lijken te bestaan over “zwarte klusjesmannen” 

en fiscale problemen in de horeca.  

 

Onderzoek naar de mate waarin dergelijke beelden en situaties daadwerkelijk bestaan onder 

burgers en de mate waarin ze afbreuk doen aan de perceptie van (distributieve) rechtvaardig-

heid kan duidelijkheid verschaffen over de vraag in hoeverre dergelijke situaties (of de 

beelden die erover bestaan) een legitimiteitstlek opleveren voor de Belastingdienst.  

 

Beleid dat vervolgens wordt geformuleerd op grond van de onderzoeksbevindingen moet op 

evenwichtige wijze de beide perspectieven betrekken. Het kan bestaan uit het verschaffen van 

                                                
1120

 Een voorbeeld hiervan is het buitenlandse rekeningenproject, dat prioriteit werd gegeven en gericht werd aangepakt, 

zie Directoraat-generaal Belastingdienst, brief aan de Tweede Kamer van 28-07-2008, nr. DGB 08-3937, 

“Belastingontduiking en buitenlands vermogen”.  



255 
 

informatie aan de samenleving (rechtvaardigheidsbeleving), het bestrijden van deze situaties 

(rechtmatigheid) of een combinatie van beide. 

 

 

Aanbeveling 6. Zorg dat beleidsmakers, managers en medewerkers van de Belastingdienst 

beide benaderingen van legitimiteit kennen, begrijpen en respecteren in hun handelen. Zorg 

dat de betekenis van het begrip helder is. 

 

Compliance als beleidsdoelstelling voor de Belastingdienst heeft inmiddels gedurende twee 

decennia invloed uitgeoefend op de beleidsontwikkeling en het handelen van de Belasting-

dienst. Desondanks bestaat de indruk dat niet alle medewerkers de ontwikkelingen rond 

compliance, en het sociaalwetenschappelijke legitimiteitsconcept waar compliance onderdeel 

van uitmaakt, hebben kunnen volgen.1121 Bovendien lijkt er onduidelijkheid te bestaan over de 

wijze waarop de juridische en de sociaalwetenschappelijke benadering zich tot elkaar 

(moeten) verhouden.1122  

 

Het is van belang dat beleidsmakers, managers en medewerkers van de Belastingdienst beide 

legitimiteitsconcepten kennen, begrijpen en in hun handelen kunnen vertalen. Het verdient 

aanbeveling te onderzoeken in hoeverre de beide benaderingen van legitimiteit bij managers 

en medewerkers bekend zijn en een doorvertaling krijgen in het handelen.  

 

 

Definitie compliance 

Verder verdient het aanbeveling om een heldere definitie van compliance te hanteren of 

gebruik van de term te beperken. De spanning tussen de verschillende omschrijvingen die 

door de Belastingdienst worden gebruikt zorgen mogelijk voor verwarring. Uit de definitie 

van compliance moet blijken of het gehanteerde begrip houding en/of gedrag betreft, of het 

vrijwillige en/of afgedwongen compliance betreft en of in geval van onbewust gemaakte 

fouten al dan niet sprake is van compliance. 

 

 

Aanbeveling 7. Ontwikkel methoden van juridisch empirisch onderzoek voor de 

belastingwetenschap.  

 

Binnen de rechtswetenschappen vormen juridische theorieën de basis van de kennis-

ontwikkeling. Deze studie maakt duidelijk dat empirisch onderzoek veel toegevoegde waarde 

heeft voor zowel de juridische kennisontwikkeling als de fiscale rechtshandhaving in de 

praktijk van alle dag. Een beperking is dat juridische veronderstellingen om ze empirisch te 

kunnen toetsen moeten worden vertaald in sociaalwetenschappelijk termen.  

                                                
1121

 Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst, Fiscaal toezicht op maat, soepel waar het kan, streng waar het moet, 

Den Haag, Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst, 2012.  
1122

 Meussen, G.T.K., “Horizontaal toezicht: over kosten, fraudebestrijding en psychologische druk”, NTFR 2012/291. 

 



256 
 

 

Methoden van juridisch empirisch onderzoek openen de mogelijkheid om juridische 

hypothesen in juridische te onderzoeken en te rapporteren. Dat maakt niet alleen het empirisch 

onderzoek vanuit een juridisch oogpunt meer valide, maar het vereenvoudigt ook de vertaling 

van onderzoeksresultaten naar wetgeving, beleid en uitvoering.  
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11. Samenvatting 
 

 

 

 

Legitimiteit van de Belastingdienst 

Uitgaande van een legitimiteitsbegrip dat zowel de eis omvat dat fiscale besluitvorming 

overeenkomstig het recht is, als de eis dat burgers de fiscale rechtshandhaving door de 

Belastingdienst daadwerkelijk aanvaarden is een analyse uitgevoerd naar de bijdragen die 

rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving aan dit samengestelde begrip van legitimiteit 

leveren. Rechtmatigheid past in een klassiek normatief juridisch concept van fiscale 

rechtshandhaving dat uitgaat van autoriteit, controle en beheersing, terwijl 

rechtvaardigheidsbeleving past in een sociaalwetenschappelijke benadering die eigen 

verantwoordelijkheid voor burgers, vertrouwen en samenwerking bepleit.  

 

 

Conceptueel kader 

Het conceptueel kader van deze studie is als volgt vorm gegeven. Naast de klassieke 

(juridische) benadering van legitimiteit vanuit een objectief normenstelsel wordt een 

empirische sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit uitgewerkt die uitgaat van de 

persoonlijke beleving van burgers. De reden hiervoor is dat legitimiteit een begrip is dat per 

wetenschapsgebied een eigen betekenis kent. Gekozen is voor een juridische benadering en 

een sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit omdat deze beide invalshoeken 

binnen het wetenschapsgebied van fiscale rechtshandhaving en belastinggedrag een 

belangrijke positie innemen. Voor deze beide benaderingen wordt beschreven wat onder 

legitimiteit wordt verstaan, hoe legitimiteit kan worden verworven en op welke wijze (de 

verworven) legitimiteit invloed uitoefent op de bereidheid van burgers om hun fiscale 

verplichtingen te aanvaarden en na te komen.  

 

De studie hanteert een gecombineerd legitimiteitsbegrip dat zowel juridische als sociaal-

wetenschappelijke elementen kent: Er is sprake van legitimiteit indien de Belastingdienst en 

zijn besluiten overeenkomstig wettelijke regels en rechtsbeginselen tot stand zijn gekomen én 

burgers de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst aanvaarden. Legitimiteit 

bevordert de bereidheid van burgers tot nakoming van hun fiscale verplichtingen.  

 

Dit analysekader omdat drie elementen van legitimiteit die in deze studie uitvoerig aan de orde 

komen. Voor legitimiteit is ten eerste vereist dat besluiten van de Belastingdienst overeen-

komstig wettelijke regels en rechtsbeginselen tot stand zijn gekomen. Ten tweede dat burgers 

de Belastingdienst en zijn machtsuitoefening aanvaarden. Ten derde dat belastingplichtigen 

bereid zijn hun fiscale verplichtingen na te komen. Dit laatste element maakt geen deel uit van 

legitimiteit, maar is er een gevolg van.  
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Het analysekader leidt tot de volgende centrale vraagstelling: Op welke wijze en in welke mate 

dragen rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving bij aan de legitimiteit van de fiscale 

rechtshandhaving door de Belastingdienst? 

 

 

Juridische legitimiteit 

Juridische legitimiteit houdt in dat burgers de overtuiging hebben dat overheidsinstellingen en 

hun beslissingen erkenning verdienen, omdat zij overeenkomstig wettelijke regels én rechts-

beginselen tot stand zijn gekomen. De legitimiteit van de overheid is gediend met het zo goed 

mogelijk in de praktijk brengen van de rechtsstaat, aldus de WRR.  

 

Wanneer het overheidsoptreden in overeenstemming is met het recht, mag van de burgers 

worden verwacht dat ze de machtuitoefening door de overheid aanvaarden. Handelen in 

overeenstemming met het recht betekent enerzijds dat de overheid handelt binnen zijn 

bevoegdheden, maar impliceert ook dat ze haar taken op het gebied van de rechtshandhaving 

adequaat uitvoert.  

 

De zelfstandige en belangrijkste waarde van juridische legitimiteit is dat het bij burgers de 

vrijwillige aanvaarding van de machtsuitoefening door de overheid fundeert. Het creëert een 

situatie waarin burgers hun autonomie in de relatie met de overheid gerespecteerd weten en 

biedt zodoende een waarborg tegen vormen van onbegrensde machtsuitoefening door de 

overheid.  

 

Juridische legitimiteit maakt het mogelijk om mensen, via het recht, op een verantwoorde 

manier met macht te bekleden. Respect voor de menselijke autonomie betekent immers dat de 

machtsuitoefening moet zijn gebaseerd op de instemming van de burgers. Die kan worden 

verondersteld wanneer wetten op democratische wijze tot stand zijn gekomen (door en voor 

het volk), de rechter onafhankelijk oordeelt en de overheid overeenkomstig het recht handelt 

(rechtmatigheid).  

 

Daarnaast kent juridische legitimiteit een instrumentele waarde. Deze richt zich op de 

bereidheid van burgers om de regels en de overheid te gehoorzamen. Binnen de juridische 

benadering wordt bereidheid van burgers veronderstelt wanneer de overheid overeenkomstig 

het recht handelt. Vanwege deze normatieve aanname vindt binnen de traditionele rechts-

wetenschap weinig onderzoek plaats naar de instrumentele functie van legitimiteit. De 

sociaalwetenschappelijke benadering echter stelt juist deze functie centraal, dat past ook 

binnen de empirische benadering.  

 

 

Rechtvaardigheid 

Binnen het juridische legitimiteitsconcept zijn de meest belangrijke (rechts)waarden 

verbonden met het begrip juridische rechtvaardigheid: het zijn rechtsgelijkheid, 



259 
 

rechtszekerheid en doelgerichtheid. Deze drie rechtswaarden dienen samen meerdere, soms 

tegenstrijdige doelen, en om die reden mogen ze niet worden verabsoluteerd. Het gaat steeds 

om het zoeken naar een evenwicht.  

 

Omdat de drie rechtswaarden in de werkelijkheid niet volledig kunnen worden gerealiseerd, 

kan ook nooit volledige rechtvaardigheid worden bereikt. Er blijft altijd een onvermijdelijke 

afstand bestaan tussen dat waar het recht op gericht is en dat wat het recht feitelijk realiseert. 

Het recht is dus per definitie onvolkomen.  

 

 

Sociaalwetenschappelijke legitimiteit 

Het sociaalwetenschappelijke concept spreekt, net als het juridische concept, van legitimiteit 

wanneer burgers de machtspositie van de overheid erkennen en haar machtsuitoefening 

aanvaarden. Het stelt echter, anders dan in de objectieve juridische benadering, de beleving 

van de burger centraal. De beide concepten komen wel overeen in de opvatting dat legitimiteit 

de bereidheid van burgers om (wettelijke) verplichtingen na te komen bevordert.  

 

De sociale psychologie brengt via empirisch onderzoek gedachten, emoties en motieven in 

beeld die het fiscale gedrag van mensen beïnvloeden. Daardoor wordt inzichtelijk welke 

beelden mensen van de fiscale rechtshandhaving door de Belastingdienst hebben, in hoeverre 

ze bereid zijn aan hun fiscale verplichtingen te voldoen, welke factoren daarin een rol spelen 

en in welke mate en op welke wijze de Belastingdienst via handhavingsinspanningen die 

bereidheid kan beïnvloeden. Via empirisch onderzoek kan een brug worden geslagen tussen de 

normatieve juridische modellen en de werkelijke beleving van mensen. 

 

Het fiscale gedrag van mensen wordt in belangrijke mate bepaald door percepties. Dit zijn 

subjectieve beelden van mensen over zaken, die worden gevormd door een combinatie van 

waarnemingen, attitudes en normen. Een belangrijke perceptie in relatie tot naleving van 

(belasting)regels is het gevoel al dan niet rechtvaardig behandeld te zijn.  

 

Binnen de rechtvaardigheidsbeleving onderscheidt men, met betrekking tot handhaving, drie 

vormen van rechtvaardigheid die bepalen of mensen zich al dan niet eerlijk behandeld voelen. 

Dit zijn distributieve, procedurele en interactionele rechtvaardigheid.  

 

Vooral procedurele rechtvaardigheid en interactionele rechtvaardigheid zijn binnen de fiscale 

rechtshandhaving belangrijk voor het rechtvaardigheidsoordeel. Het belang van procedurele en 

interactionele rechtvaardigheid voor het rechtvaardigheidsoordeel komt voort uit de 

omstandigheid dat mensen vaak over onvoldoende kennis van het fiscale recht beschikken. 

Omdat ze bovendien over onvoldoende informatie beschikken over de fiscale behandeling van 

anderen kunnen ze zich meestal niet een (distributief) oordeel vormen over de vraag of ze 

rechtvaardig zijn behandeld.  
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Vanwege dit gebrek aan kennis en informatie bepalen ze hun rechtvaardigheidsoordeel op 

basis van de informatie waarover ze wel beschikken en dat is vaak informatie die betrekking 

heeft op de procedures en de wijze waarop ze zijn behandeld bij het uitvoeren van die 

procedures. Wanneer burgers ervaren dat de procedure rechtvaardig is verlopen, neemt de 

kans toe dat zij ook de uitkomst inhoudelijk als billijk en rechtvaardig beoordelen. Het gevoel 

dat men rechtvaardig is behandeld leidt tot legitimiteit en aanvaarding van het overheids-

optreden.  

 

 

Handhaving 

In de juridische benadering van handhaving veronderstelt men dat het fiscale gedrag van 

burgers in belangrijke mate wordt bepaald door afschrikking (pakkans en sanctie). Problemen 

in de fiscale naleving worden opgelost door uitbreiding van de capaciteit, waardoor de 

pakkans wordt vergroot, in combinatie met verzwaring van de sancties. Empirisch onderzoek 

en ervaringen in de praktijk leerden echter dat de verklarende werking van de rationele 

keuzetheorie voor verschijnselen in de werkelijkheid tekort schoot. Alternatieve benaderingen 

voor (fiscale) handhaving zijn vervolgens ontwikkeld, deze richten zich op de beïnvloeding 

van gedrag via straffen en belonen of via een normatieve benadering.  

 

Straffen en belonen zijn interventies in het kader van handhaving die zich rechtstreeks richten 

op het gedrag. Uitgangspunt daarbij vormen klassieke inzichten dat toekomstig gedrag kan 

worden beïnvloed door directe confrontatie met positieve of negatieve gevolgen van vertoond 

gedrag. Gedrag met positieve consequenties wordt bekrachtigd en zal worden herhaald, terwijl 

gedrag met negatieve consequenties wordt afgeremd. Handhaving maakt in de regel gebruik 

van zowel positieve als negatieve consequenties. Met name de combinatie van bestraffing van 

ongewenst gedrag met een aanwijzing van alternatief gewenst gedrag levert een sterke 

beïnvloeding van gedrag op.  

 

Normen spelen een belangrijke rol bij menselijk gedrag, ze beïnvloeden het menselijk 

handelen systematisch en krachtig. Dat geldt voor zowel descriptieve sociale normen, 

prescriptieve sociale normen als persoonlijke normen. Ten aanzien van normen geldt dat de 

mate waarin de norm is geactiveerd bepaalt in welke mate deze invloed uitoefent op het 

gedrag. Normen kunnen worden geactiveerd door het verstrekken van informatie. Men spreekt 

in dit verband van indirecte beïnvloeding van gedrag omdat de beïnvloeding verloopt via de 

mentale processen van mensen.  

 

De sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur beschrijft dat normen meer bepalend voor 

het fiscale gedrag van mensen dan afschrikkingsmaatregelen. Binnen de fiscale handhaving 

hanteert men dan ook wel het zogenaamde “ISMA-model”, dat in volgorde van belangrijkheid 

staat voor; Interne of persoonlijke norm, Sociale norm, Mogelijkheden en Afschrikking. In de 

vormgeving van fiscaal handhavingsbeleid speelt dit model een rol, zowel in Nederland als in 

andere landen.  
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Behoorlijkheidsnormen 

Om de legitimiteit van het recht te behouden zijn behoorlijkheidsnormen ontwikkeld. Deze 

komen zowel voor in het fiscale bestuursrecht als in de behoorlijkheidswijzer van de Nationale 

ombudsman. De Nationale ombudsman meent dat rechtmatigheid zonder oog voor de 

belangen, wensen en verwachtingen van burgers in concrete situaties weerstand in plaats van 

aanvaarding kan oproepen. Behoorlijkheidsnormen dragen in zijn opvatting, en die van 

anderen, bij aan de legitimiteit van het recht en de rechtshandhaving. 

 

Moderne, zelfbewuste burgers willen immers niet alleen rechtmatig worden behandeld, maar 

verwachten ook respectvolle omgangsvormen en willen behoorlijk tegemoet worden getreden. 

Het vermogen om zowel rechtmatig als behoorlijk te handelen bepaalt derhalve in belangrijke 

mate het oordeel van de burger over het functioneren van de overheidsdienst waar hij mee te 

maken heeft. En dat oordeel over het functioneren bepaalt of de handhaver en zijn machts-

uitoefening door de burger worden erkend. Behoorlijkheidsnormen nemen vanwege hun 

prescriptieve aard in combinatie met hun gerichtheid op de persoonlijke beleving van burgers 

een tussenpositie in tussen het juridische en het sociaalwetenschappelijke legitimiteitsconcept. 

Ze bevatten elementen van beide concepten. Dat maakt dat behoorlijkheidsnormen illustratief 

zijn voor enerzijds de verschillen de tussen beide concepten (rechtmatigheidtoets en 

behoorlijkheidtoets vormen aparte beoordelingen) en anderzijds de toegevoegde waarde van 

de samenhang van de beide benaderingen van legitimiteit.  

 

 

Behoorlijkheidsnormen en procedurele rechtvaardigheid 

Procedurele rechtvaardigheid wordt in de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur gevat 

in een opsomming van zes aspecten: ethiek, mogelijkheid tot correctie, consistentie, 

accuratesse, onpartijdigheid en controle. De zes aspecten van procedurele rechtvaardigheid 

zijn terug te vinden in zowel het juridisch systeem als in de behoorlijkheidswijzer van de 

Nationale ombudsman. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de aspecten van procedurele 

rechtvaardigheid, via de ontwikkeling van behoorlijkheidsnormen in het recht, hun weg op 

enigerlei wijze naar de praktijk van de fiscale rechtshandhaving hebben gevonden.  

 

 

Behoorlijkheidsnormen en interactionele rechtvaardigheid 

Interactionele rechtvaardigheid wordt in de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur 

gevat in een opsomming van zes aspecten: inspraak (“voice”), uitleg, respect, beleefdheid, 

vriendelijkheid en inlevingsvermogen.  

 

Een vergelijking van deze zes aspecten met het fiscale bestuursrecht leert dat de aspecten 

inspraak geven en uitleg geven in het recht zijn opgenomen in behoorlijkheidsnormen. De 

aspecten respect, beleefdheid en professionaliteit komen niet terug in het fiscale bestuursrecht, 

maar zijn wel terug te vinden we in de behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman.  

 



262 
 

De aspecten vriendelijkheid en inlevingsvermogen zien we noch terug in het fiscale bestuurs-

recht, noch in de behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman. Kennelijk zijn deze 

aspecten zo nadrukkelijk aan de persoon van de ambtenaar gebonden, en wellicht ook aan de 

persoon van de betrokken burger, dat toetsing door de belastingrechter of de Nationale 

ombudsman als niet wenselijk of niet mogelijk is beoordeeld.  

 

De Fiscale Monitor, een onderzoek onder burgers naar de beleving van de Belastingdienst en 

de belastingheffing, sluit voor wat betreft de vraagstelling aan op de aspecten van procedurele 

en interactionele rechtvaardigheid. De resultaten van de Fiscale Monitor geven aan dat de 

Belastingdienst op een aantal aspecten van procedurele en interactionele rechtvaardigheid 

scoort tussen de 6 en 7 op een schaal van 10. Deze score is door de jaren heen stabiel.  

 

 

Compliance 

De bereidheid van burgers om hun fiscale verplichtingen zelfstandig na te komen 

(compliance) is van belang voor de belastingheffing omdat medewerking van de burgers sterk 

bijdraagt aan de efficiency en de effectiviteit van de belastingheffing. Compliance betreft 

zowel de houding van belastingplichtigen ten aanzien van het nakomen van fiscale 

verplichtingen als het fiscale gedrag. Compliance betreft de instrumentele functie van 

(juridische) legitimiteit.  

 

Wanneer de Belastingdienst legitimiteit heeft in zijn sociaalwetenschappelijk betekenis, dat 

wil zeggen dat burgers hem macht en vertrouwen toekennen, bevordert dit de compliance. 

Burgers hebben dan vertrouwen in de intenties van de Belastingdienst en menen dat hij 

bovendien in staat is om regelovertreders aan te pakken (distributieve rechtvaardigheid).  

 

Handhaving van het recht vindt plaats door verschillende soorten van handelen door de 

Belastingdienst: voorlichting, controleren, corrigeren, straffen enz. Het handelen van de 

Belastingdienst beoogt het gedrag en de beleving van burgers te beïnvloeden. Beïnvloeding 

van de interne norm, de sociale norm, de inschatting van de mogelijkheden tot al dan niet 

nakoming en de perceptie van pakkans en zwaarte van de sancties spelen daarin en rol.  

 

Beïnvloeding van het gedrag van burgers kan op een directe wijze plaatsvinden via straffen en 

belonen (afschrikking), of op een indirecte wijze via de beïnvloeding van mentale processen 

(overtuigen). Ook combinaties van afschrikken en overtuigen zijn denkbaar. In de sociaal-

wetenschappelijke onderzoeksliteratuur zijn combinatiemodellen voor handhaving uitgewerkt 

die de verschillende manieren om te beïnvloeden combineren.  

 

De binnen de fiscale rechtshandhaving meest toegepaste modellen zijn problem solving en 

responsive regulation. Beide modellen bieden mogelijkheden voor de Belastingdienst om de 

handhaving efficiënter en effectiever te maken, maar de beide modellen kennen ook 

beperkingen.  
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Meting van compliance 

Compliance wordt door de Belastingdienst gemeten via de Fiscale Monitor voor wat betreft de 

houding van belastingplichtigen, en via bestandsanalyses en steekproeven voor wat betreft het 

gedrag van burgers. Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat de compliance indicatoren op 

een hoog niveau scoren. De interne norm scoort 4,2 op een schaal van 1 tot 5 en de sociale 

norm 3,9. Deze scores geven aan dat belastingplichtigen van mening zijn dat ze aan hun 

fiscale verplichtingen moeten voldoen en dat ze het beeld hebben dat anderen dat ook doen.  

 

Over de mogelijkheden tot nakoming zijn de meeste belastingplichtigen positief, ze schakelen 

een adviseur in of gebruiken de aangifteprogramma’s van de Belastingdienst die overwegend 

positief gewaardeerd worden. Afschrikking door de Belastingdienst tot slot wordt als 

zwaarwegend ervaren door burgers. Zowel de gepercipieerde pakkans als de zwaarte van de 

sancties worden hoog ingeschat. Uitgedrukt in een percentage is het aantal mensen dat de kans 

op ontdekking van fouten in de aangifte neutraal tot zeer groot acht 84%. Alles bij elkaar 

genomen kan worden geconcludeerd dat de fiscale compliance op een hoog niveau lijkt te 

staan. 

 

 

Toepassing van beide concepten 

Rechtmatigheid en rechtvaardigheidsbeleving zijn verbonden met twee verschillende 

concepten van legitimiteit. Waar het juridische concept van legitimiteit vanuit een objectief 

normstelsel eisen stelt aan het optreden van de Belastingdienst, stellen individuele belasting-

plichtigen vanuit hun persoonlijke verwachtingen eisen aan dat optreden. Legitimiteit van de 

Belastingdienst vereist dat aan de verwachtingen uit beide concepten wordt voldaan.  

 

Dat lijkt in eerste instantie lastig, omdat de perspectieven van de beide benaderingen sterk 

uiteenlopen, maar bij een nadere beschouwing blijkt dat er nauwelijks onderlinge spanning 

bestaat. Weliswaar verschillen de beide benaderingen in aard, de een prescriptief en de andere 

descriptief, maar de gedachte dat ze haaks op elkaar staan blijkt onterecht. De juridische en 

sociaalwetenschappelijke benaderingen van legitimiteit blijken belangrijke parallellen te 

vertonen.  

 

Een belangrijke constatering is dat zowel vanuit de juridische als vanuit de sociaal-

wetenschappelijke benadering betoogd wordt dat geconstateerde onjuistheden te allen tijde 

moeten worden gecorrigeerd.1123 De opvatting dat correctie van geconstateerde onjuistheden 

vanuit een oogpunt van behoud van de relatie achterwege moeten blijven, berust op een foute 

interpretatie van de benadering van rechtvaardigheidsbeleving.  

 

                                                
1123

 Alleen correcties, met een in absolute zin, gering belang kunnen op grond van algemeen geldend beleid achterwege 

blijven. 
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Zowel de juridische als de sociaalwetenschappelijke benadering van legitimiteit nemen aan dat 

de essentie van legitimiteit bestaat uit het tonen van respect voor de burger. Hetzij op een 

abstract juridisch niveau, dan wel op een praktisch niveau van interactie met de burger. 

Respect dat in beide benaderingen wordt begrepen als het aansluiten op door burgers erkende 

normen en waarden. Burgers moeten zich kunnen herkennen in het handelen van de overheid 

en ze moeten het gevoel hebben dat voor hen belangrijke waarden, bij de Belastingdienst in 

goed handen zijn.  

 

Legitimiteit ontstaat wanneer burgers zich in de relatie met de Belastingdienst serieus 

genomen voelen en er (terecht) op durven vertrouwen dat deze relatie op de lange termijn voor 

hen voordeel oplevert. Alleen dan zullen belastingplichtigen de Belastingdienst zodanige 

kwaliteiten toerekenen dat ze bereid zijn de fiscale machtsuitoefening te aanvaarden en hun 

fiscale verplichtingen na te komen.  

 

 

Slotconclusie 

Het “fiscale discours”, dat ooit het exclusieve domein was van juristen, wordt thans bevolkt 

door wetenschappers van een zeer divers pluimage. Dit leidt ertoe dat inzichten worden 

ontwikkeld die soms haaks lijken te staan op de klassieke juridische visie op fiscale 

rechtshandhaving. Deze studie maakt duidelijk dat dit voor de sociaalwetenschappelijke 

benadering niet het geval is. Integendeel, de sociaalwetenschappelijke en de juridische 

benadering vertonen sterke parallellen en waar verschillen bestaan leveren die over en weer 

toegevoegde waarde op. Toch is het belangrijk dat (fiscale) rechtswetenschap zich methoden 

van juridisch empirisch onderzoek eigen maakt. Niet om in de plaats te komen van 

sociaalwetenschappelijk onderzoek, maar om er een plaats naast te verwerven. Juridisch 

empirisch onderzoek maakt het mogelijk om zuiver (klassieke) juridische hypothesen te 

onderzoeken en dat kan bijdragen aan de betekenis van de rechtswetenschap voor de praktijk 

van de fiscale wetgeving, het fiscale beleid en de handhaving van het fiscale recht. De studie 

sluit af met een zevental aanbevelingen voor nader onderzoek.  
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Summary 
 

 

 

 

Legitimacy and fiscal law enforcement 
Legal and social-scientific aspects 
 

 

Legitimacy of the Tax Administration 

This thesis offers an analysis on the basis of a specific approach of legitimacy. On the one 

hand, this approach embraces the requirement that fiscal decision-making is in accordance 

with the law and, on the other hand, the requirement that taxpayers accept the law enforcement 

by the Tax Administration.  

 

 

Conceptual framework 

The conceptual framework of this study can be summarised as follows. The classical (legal) 

approach to legitimacy focuses on an objective system of (legal) norms. The thesis of this 

study is that this legal approach has to be supplemented with an empirical social-scientific 

approach to legitimacy, which is based in the personal experience of the citizens. The reason 

for this is that legitimacy is an approach which has its own significance in different scientific 

disciplines. Both the legal approach and the social-scientific approach of legitimacy are used 

because both angles within the scientific field of taxation and tax payers behaviour take up an 

important position.  

 

The study employs an integrated notion of legitimacy which combines legal as well as social-

scientific elements: Legitimacy exists when the Tax Administration and its decisions are in 

compliance with legal rules and principles and when the citizens accept the fiscal law and 

order. Legitimacy promotes the willingness of the citizens to accomplish their fiscal 

obligations. 

 

This conceptual framework consists of three elements of legitimacy which will be discussed 

extensively in this thesis. Firstly, legitimacy requires that the decisions of the Tax 

Administration are established in accordance with the legal rules and principles. Secondly, 

citizens accept the Tax Administration and the use of its powers. Thirdly, the taxpayers have 

to be willing to accomplish their fiscal obligations. This last element is not a part of 

legitimacy, but a consequence.  
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The conceptual framework results into the following research question: In which way and to 

what extent does legality, on the one hand, and fairness perceptions, on the other, contribute 

to the legitimacy of fiscal law enforcement by the Tax Administration? 

 

 

Legal legitimacy 

Legal legitimacy means that citizens have the belief that government institutions and their 

decisions deserve recognition, because they are established in agreement with the legal rules 

and principles.  

 

When the acts and decisions of the government are in accordance with the law, it may be 

expected that the citizens accept the execution of power by the government. Acting in 

accordance with the law means, on the one hand, that government acts within its scope of 

authority, but it also implies that the adequate execution of tasks in terms of law enforcement 

is warranted.  

 

The independent and most important value of legal legitimacy is that it establishes the 

voluntary acceptance of the citizens of the execution of power by the government. It creates a 

situation in which citizens know that their autonomy in relation to the government is respected 

and consequently offers a guarantee against forms of absolute power by the government. 

 

Legal legitimacy enables people in government to wield their power in a responsible manner. 

After all, respect for human autonomy means that the execution of power has to be based on 

the approval of the citizens. This can be presumed when laws are established in a democratic 

manner (through and by the people), the judge decides independently and the government acts 

in compliance with the law (legality). The idea of rule of law is a fundamental value.  

 

Furthermore, one side of legal legitimacy is known to be of instrumental value to people. This 

value focuses on the willingness of citizens to obey the rules and the government. Within the 

legal approach the willingness of citizens is assumed when the government acts in compliance 

with the law. This normative assumption is the reason why within the traditional law 

discipline very little research into the instrumental function of legitimacy is conducted. The 

social-scientific approach highlights this function and this approach is fit for this task, given 

its long and rich empirical-research traditions.  

 

 

Justice  

Within the legal approach of legitimacy the most fundamental (juridical) values are tied to the 

approach of justice: they are legal equality, legal security and purposiveness. Together these 

three juridical values serve diverse, sometimes conflicting goals, and for that reason they 

cannot be applied in an absolute sense. It is always a matter of finding balance. Because these 

three juridical values cannot be fully realised in reality, it is impossible to achieve full justice. 
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There will always be an inevitable gap between that to which justice is directed and that what 

justice is actually able to achieve. Therefore, justice is by definition suboptimal. 

 

 

Social-scientific legitimacy 

The social-scientific approach, just like the legal approach, speaks of legitimacy when citizens 

acknowledge the position of power that the government holds and accept their wielding of 

power. However, it puts the perception of the citizen up front, which is not the case within the 

objective or legal approach. Both approaches do share the idea that legitimacy promotes the 

willingness of citizens to fulfil their (legal) obligations.  

 

Social psychology uses empirical research to study thoughts, emotions and motives that could 

influence the fiscal behaviour of people. Because of that, this sub discipline may focus on 

views people have of the fiscal law enforcement by the Tax Administration, how far they are 

willing to go to fulfil their legal duties, which factors play a part in that, and how much and in 

which way the Tax Administration can influence these via enforcement efforts. Empirical 

research potentially bridges the normative legal models and the actual experiences and 

expectations of people. 

 

The behaviour of taxpayers is determined primarily by perceptions. These are subjective 

images of people about things that are formed through a combination of observations, attitudes 

and norms. An important perception in relation to the sticking to (taxation)rules is the feeling 

of being treated well. 

 

With regard to people’s perception of justice (in the sense of law enforcement) three types 

have been distinguished. They determine whether people feel they are treated fairly or not. 

These types are distributive, procedural and interactional justice. 

 

Distributive justice refers to taxpayers’ perception of the balance of their share to the common 

goods relative to the contributions others make. Especially procedural justice and interactional 

justice are important in tax law enforcement, these factors tend to be involved frequently. This 

is because often taxpayers do not have enough information to form an opinion about the 

fairness of their share to the commons.  

 

Because of this lack of information about the distributive aspect they base their opinion on the 

information they do have and often this information is connected to the procedures and ways 

in which they are being treated during procedures. If citizens perceive the procedures that are 

used to exercise fiscal authority as fair, the chance increases that they will judge the outcome’s 

content reasonable and fair. The feeling that people are treated fairly results in high legitimacy 

ratings and acceptance of governmental actions. 

 

 

Enforcement 
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In the legal approach to enforcement it is presumed that the fiscal behaviour of citizens, for an 

important part, is determined by deterrence (i.e., the probability of being caught and getting 

sanctions). Problems in the fiscal compliance are solved by expanding the enforcement 

capacity, which increases the probability of being caught, combined with tightening the 

sanctions. However, empirical research and experience shows that the explanatory force of the 

deterrence-theory for certain phenomena fails. Subsequently alternative approaches to (fiscal) 

enforcement are developed in the social-sciences; these include negative and positive 

incentives, such as punishing/rewarding and a normative approach which uses norms.  

 

Punishing and rewarding are interventions within enforcement that focus directly on 

behaviour. The basis of this approach is the classical view that prospective behaviour will be 

influenced by direct confrontation with positive or negative consequences of the shown 

behaviour. Behaviour with positive consequences will be supported and repeated, whereas 

behaviour with negative consequences is stopped. Enforcement primarily uses both positive as 

well as negative consequences. Especially the combination of the punishing of unwanted 

behaviour with an indication of alternative, wanted behaviour has a strong influence on 

behaviour.  

 

Also norms play an important part in human behaviour. They influence human actions in a 

systematic and powerful way. This is not only so for descriptive social norms: also for 

prescriptive social norms as well as for personal type of norms. The degree to which a norm is 

activated determines the degree to which if affects behaviour. Norms can be activated by 

supply of information. Here the term ‘used’ means indirect influence on behaviour because the 

influence runs through mental processes of people. 

 

The social-scientific research literature describes that norms are of more importance for fiscal 

human behaviour than deterring or sanction. Within the fiscal enforcement the so called 

“ISPD-model” is utilized, which, in order of importance, means: Internal or personal norm, 

Social norm, Possibilities and Deterrence. In the formation of the policy of fiscal enforcement 

this model plays a vital role, in the Netherlands as well as in other countries. 

 

 

General standards of proper conduct 

To preserve the legitimacy of the law, general standards of proper conduct have been 

developed, primarily in general administrative law. These standards occur in both the fiscal 

administrative law and in the ‘Guidelines on proper conduct’ of the Dutch National 

ombudsman. The National ombudsman stresses that acting in accordance with the law without 

having an eye for concerns, wishes and expectations of citizens in concrete situation will cause 

resistance instead of acceptance. General standards of proper conduct contribute, both in his 

opinion and that of others, to the legitimacy of law and legal enforcement. 

 

Modern, self-conscious citizens do not just want to be treated fairly, but also expect respectful 

manners and want to be met properly. Therefore, the capacity to act fairly as well as properly 
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determines for a great part the opinion of the citizen about the quality of a governmental 

agency in which the citizen is involved. This evaluation in turn, determines the extent to which 

the enforcers and their execution of power are accepted by the citizen. Because of their 

prescriptive nature combined with their focus on the personal experience of citizens, the 

standards for proper conduct have an indispensable position in the middle: between the legal 

and social-scientific approach of legitimacy. They contain elements of both approaches. This 

makes general standards of proper conduct illustrative for, on the one hand, the differences 

between both approaches (testing of lawfulness and proper conduct have a separate 

judgement) and, on the other hand, the added value of the joint effects of taking both 

approaches to legitimacy quite seriously. 

  

 

General standards of proper conduct and procedural justice 

In the social-scientific research literature procedural justice is confined to a set of six aspects: 

ethics, possibility to correct, consistency, accuracy, impartialness and control. These six 

aspects of procedural justice can be found in the legal system as well as the ‘Guidelines on 

proper conduct’ of the National ombudsman. It is concluded that, through the development of 

general standards of proper conduct in the legal system, the aspects of procedural justice have 

found their way into tax law enforcement. 

 

 

General standards of proper conduct and interactive justice 

Interactive justice is confines in the social-scientific research literature to a set of six aspects: 

voice, explanation, respect, courtesy, friendliness and compassion.  

 

A comparison between these six aspects and the fiscal administrative law shows that the 

aspect voice and explanation in justice are included within general standards of proper 

conduct. The aspects respect, courtesy and professionalism do not appear in fiscal 

administrative law, however, they can be found in the ‘Guidelines on proper conduct’ of the 

National ombudsman.  

 

The aspects friendliness and compassion are found in neither the fiscal administrative law, nor 

in the ‘Guidelines on proper conduct’ of the National ombudsman. Apparently these aspects 

are so tightly bound to the personality of the civil servant, and probably also the personality of 

the citizen involved, that examining by the taxation judge or by the National ombudsman have 

been seen as unwanted or impossible. 

 

The Fiscal Monitor, a regular study of citizens’ experiences of the Tax Administration, can be 

linked to the aspects procedural and interactive justice. The results of the Fiscal Monitor show 

that the Tax Administration scores on certain aspects of procedural en interactive justice 

between a 6 and a 7 on a scale of 1-10. Through the years, this score has been stable.  
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Compliance 

The willingness of citizens to meet their fiscal obligations on their own (compliance) is 

important to taxation because the cooperation of the citizens has a great influence on the 

efficiency and the effectiveness of taxation. Compliance concerns the attitude of the taxpayers 

towards meeting their fiscal obligations as well as their fiscal behaviour. Compliance concerns 

the instrumental function of (legal) legitimacy. 

 

Whenever the Tax Administration has legitimacy in its social-scientific meaning, this means 

that citizens attribute it power and trust, which in turn encourages the compliance. Citizens 

have confidence in the intentions of the Tax Administration and think that is capable to detect 

those who do not comply (distributive justice).  

 

Legal enforcement takes place by different actions of the Tax Administration: public 

information, control, correction, punishment etc. The actions of the Tax Administration aim to 

influence the behaviour and experience of the citizens. The following factors play a role in this 

‘behaviour-guidance’: internal standard, social standard, the estimate of the extent of 

complying options, the perception of the chance to get caught and the severity of sanctions. 

 

Influencing the behaviour of the citizens may take place in a direct way through punishing and 

rewarding (deterring), or in an indirect way through the influence of mental processes 

(convincing). Combination between deterring and convincing are also possible. In the social-

scientific research literature certain combination models for enforcement have worked out that 

combine the different ways of influencing. 

 

The models that are used most often within the fiscal field are problem solving and responsive 

regulation. Both models give possibilities for the Tax Administration to make enforcement 

more efficient and effective. However both models also know some restrictions.  

 

 

Assessing compliance 

Compliance is assessed by the Tax Administration through the Fiscal Monitor. This method 

measures attitudes towards the obligations of taxation. The behaviour of citizens is also being 

examined through secondary type of analyses. Several studies show that the indicators for 

compliance score on a high level. The internal standard scores a mean of 4,2 on a scale of 1-5 

and the social standard scores a mean of 3,9 on the same scale. These scores show that the 

average taxpayer thinks he has to accomplish his fiscal obligations and that he beliefs others 

should do the same. 

 

Most taxpayers are positive about the possibilities to comply. They call in an advisor or use 

the programs for filing tax returns that are offered by the Tax Administration, which are 

mostly appreciated positively. Deterrence by the Tax Administration is experienced as severe. 

Both the perceived chance to get caught and the severity of sanctions are seen as highly 

probable. Expressed in percentages, the amount of people that think the chance to detect 
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mistakes in a tax submission are neutral to very high: 84%. All together, a provisional 

conclusion can be that momentarily the Dutch fiscal compliance seems to be on a high level.  

 

 

Implementation of both approaches 

Lawfulness and the experience of justice are connected with two different approaches of 

legitimacy. Where the legal approach of legitimacy (based on an objective constellation of 

norms) demands certain things from the Tax Administration, individual taxpayers demand 

certain other things based on their own personal expectations vis-à-vis the Tax Administration. 

Thence, quest for legitimacy of the Tax Administration asks for meeting the various types of 

demands stemming from both the classical legal and the social-scientific, empirical 

approaches.  

 

Because the perspectives of both approaches differ greatly, legitimacy may seem a hard thing 

to accomplish. However, after taking a closer look, it appears that there is almost no tension 

between the two sets. Although both approaches differ in their basis, the one is prescriptive 

where the other is descriptive. The idea that they are at odds with each other appears to be 

unjust. The legal and social-scientific approaches of legitimacy appear to contain important 

parallels.  

 

A key important observation is that both the legal and the social-scientific approach to 

compliance share the insistence to correct observed inaccuracies.1124 The view that a fiscal 

correction of the observed inaccuracies can be withheld in view of the need to preserve 

relationship, is based on the wrong interpretation of people’s experiences of justice. 

 

The legal as well as the social-scientific approach of legitimacy assumes that the essence of 

legitimacy is showing respect for the citizen: whether that is on an abstract legal level, or a 

practical level of interaction with the citizen. Respect that is understood in both approaches is 

understood as the connection with the standards and values accepted by the citizens. Citizens 

have a basic need to feel recognized in their contacts and interactions with the government and 

they have to feel that the values that are important to them are in good hands at the Tax 

Administration. 

 

Social-scientific legitimacy is established when citizens feel they are being taken seriously by 

the Tax Administration and when they (rightly so) dare to trust in this relation for a longer 

period of time which is advantageous for them. Only then may the taxpayers be willing to 

ascribe to the Tax Administration the needed qualities so that they accept their execution of 

power and they will comply with their fiscal obligations.  

 

 

                                                
1124

 Only corrections of an absolutely small size, can be withhold on the basis of a general applicable policy to that effect.  
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Final conclusion 

The “fiscal discourse” which once was the exclusive property of lawyers, is now also 

inhabited by scientists with different fields of expertise. This observation leads to views that 

are developed which are at odds with the classical legal view on taxations and law 

enforcement. This study however makes clear that this is not the case for the social-scientific 

approach. On the contrary, the social-scientific and legal approach show strong parallels and - 

basically – the approaches supplement each other. Nevertheless, it is important that the (fiscal) 

legal science values the methods of legal empirical research and incorporates this perspective. 

Not in order to replace such social-scientific research, but to work beside it. Legal empirical 

research opens up possibilities to examine clear (classical) legal hypotheses that can contribute 

to the meaning of legal science in the practice of fiscal law, the fiscal policy and the 

enforcement of fiscal law. This thesis ends with 7 recommendations for further research.  

 

       Translation: Fleur Kronenberg  
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Nawoord 
 

 

 

Het schrijven van een proefschrift, naast je werk, is alleen mogelijk als alles in het leven 

meezit. Ook heb je mensen in je omgeving nodig die bereid zijn je daarin te ondersteunen. 

Alle familie, vrienden en collega’s die me met raad en daad hebben bijgestaan bedank ik dan 

ook van harte. Zij waren allen, op een eigen manier, belangrijk in de totstandkoming van dit 

proefschrift. De Belastingdienst ben ik dankbaar voor de kans op ontplooiing die mij is 

geboden. Ruim dertig jaar geleden begon ik daar mijn carrière als ‘postjongen’ en nu heb ik 

dan mijn proefschrift afgerond over diezelfde Belastingdienst. Betrokken leidinggevenden 

dank ik voor de gegunde faciliteiten in mijn promotietraject. Wiebe Pera wil ik apart noemen 

vanwege zijn grote persoonlijke betrokkenheid bij mijn promotietraject. Bovendien leerde hij 

mij, door zijn immer integere wijze van optreden, hoe het abstracte begrip ‘legitimiteit’ 

concreet kan worden gemaakt.  

 

Mijn huidige collega’s van Onderzoek & Marketing bedank ik voor het beschikbaar stellen 

van hun rijk geschaarde onderzoekservaring. Dankzij hen kon ik kennismaken met diverse 

methoden van onderzoek. Manon de Groot noem ik in het bijzonder omdat ze me wegwijs 

maakte in het doolhof van de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur. Sjoerd Goslinga 

bedank ik voor de uitgebreide en gedetailleerde feedback op eerdere versies van dit boek. Ook 

waardeer ik zijn eindeloze pogingen om me duidelijk te maken dat psychologen de empirie 

niet vanuit een prescriptief normenstelsel benaderen. Ze observeren de werkelijkheid, anders 

dan juristen, op moreel neutrale wijze. Als het waar is dat in een schrijfproces diegenen die je 

het meest pijn doen je beste vrienden zijn, was hij een echte vriend.  

 

Vriendschap heb ik ook ervaren van mijn beide promotoren. Prof. mr. dr. Pieter Ippel, die me 

begeleidde vanaf mijn eerste stappen op het wetenschappelijke pad. Zijn humor, relativerings-

vermogen en vooral warme zorgzaamheid hielpen me, naast zijn kennis en ervaring, om uit de 

diepste dalen te geraken waarin dit schrijfproces mij bracht. Prof. mr. dr. Hans Gribnau deed 

me inzien dat wetenschap niet zomaar werk is, maar een ‘way of life’. Onderzoek uitvoeren is 

een bezigheid die geen einde kent, omdat elke stap voorwaarts nieuwe vragen oproept: iedere 

keer is er weer een nieuwe laag te verkennen. Maya en Ine bedank ik voor de vele tijd en 

energie die ik van hun mannen mocht opeisen.  

 

Tot slot dank ik mijn ouders en broers voor de mooie zorgeloze jeugd die ik heb gehad en 

Letty, Salina en Isabel voor het prachtige vervolg daarop. Het leven met hen samen is steeds 

een inspiratiebron geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling en het schrijven van dit 

proefschrift. Zonder ‘mijn meiden’ had ik dit boek niet kunnen voltooien.  
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Belastingdienst in verschillende functies. Na afronding van zijn studie Nederlands Recht 

(fiscale studierichting) in 1993 aan de Katholieke Universiteit Brabant, was hij werkzaam als 

Inspecteur inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Daarnaast werkte hij binnen en 

buiten de Belastingdienst als docent formeel recht en verzorgde hij gastcolleges bij 

verschillende kennisinstellingen, onder meer bij het University College Roosevelt. Van juli 

2010 tot september 2012 was hij rechter-plaatsvervanger, sector strafrecht, op de rechtbank 

Middelburg. Thans is hij werkzaam als beleidsonderzoeker bij Belastingdienst/Centrum voor 

Kennis en Communicatie/ Onderzoek en Marketing. 

 

 


