
  

 

 

Tilburg University

Prettig contact met de Belastingdienst

Gribnau, J.L.M.; van Steenbergen, A.K.J.M.

Published in:
Vertrouwen verdient

Publication date:
2014

Document Version
Peer reviewed version

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Gribnau, J. L. M., & van Steenbergen, A. K. J. M. (2014). Prettig contact met de Belastingdienst. In B. Marseille,
& L. van der Velden (Eds.), Vertrouwen verdient: Visies op geschillenbeslechting door de overheid (pp. 86-100).
Ministerie van Buitenlandse Zaken.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/72a71255-ca55-459f-915a-0d1e05cbddff


Prettig contact met de Belastingdienst 

Hans Gribnau en Albert van Steenbergen 

1. Belastingheffing en ‘prettig contact’  

 

Belastingen zijn de financiële smeerolie van de staat als behartiger van de maatschappelijke samenwerking.
1
 

Zonder belastingen geen staat en dus geen samenleving. Met de opbrengst van belastingen financiert de staat 

talrijke voorzieningen ten behoeve van het vreedzaam samenleven van grote aantallen individuen. Zonder 

belastingen is geen rechtsorde mogelijk die de maatschappij ondersteunt, en dus geen vrijheid voor het 

individu. Natuurlijk, als afgedwongen bijdrage aan de schatkist beperken zij onze vrijheid. Maar belastingen 

maken allerlei overheidsvoorzieningen mogelijk, waardoor de vrijheid van de burgers inhoud kan krijgen. 

Vrijheid zonder justitie, politie, leger, onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, enz. stelt immers niet 

zoveel voor. Dit soort publieke goederen is essentieel voor de vrijheid van mensen, waarbij tegelijk geldt dat 

zij enkel mogelijk zijn in een maatschappij waar mensen samen bijdragen. Zij maken dan wederkerig elkaars 

vrijheid mogelijk.  

 

Belastingen zijn zo niet een bijdrage of betaling aan een concreet ander individu, maar aan de maatschappij 

als het grote abstracte geheel van vreemde anderen.
2
 De in dit opzicht onpersoonlijke staat fungeert hier als 

intermediair: belastingheffing dient immers de samenleving. Een directe band  tussen individuen – en hun 

bijdragen dan wel ontvangen voordelen – ontbreekt hier dus. Dat maakt dat belastingen doorgaans worden 
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1 J.L.M. Gribnau, Fiscale ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid voor de integriteit van het belastingrecht, in Belastingen en ethiek. 

Preadviezen en bespreking preadviezen, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap no 243, Deventer: Kluwer, 2011, p.  102 

e.v.  

 
2 
 J.L.M. Gribnau , Belastingen als moreel fenomeen, Den Haag: Boom fiscale uitgevers, 2013, p. 7. In het volgende zijn hieraan meerdere 

passages ontleend. 

 



omschreven als gedwongen bijdragen aan de schatkist die niet afhankelijk kunnen zijn van vrijwillige actie 

en eigen initiatief van de belastingplichtigen.
3
 Mensen zullen immers uit zichzelf niet bereid zijn het nodige 

aan de schatkist bij te dragen. Belastingheffing kan dus niet zonder dwang. En dat betekent onvermijdelijk 

dat de overheid bereid moet zijn om in het kader van de belastingheffing daar waar nodig stevig op te treden.  

 

De vraag is dan ook of prettig contact tussen burgers en Belastingdienst niet ten koste van de 

belastingopbrengst (schatkist) gaat of, in andere woorden, leidt tot verminderde doeltreffendheid en 

doelmatigheid in de belastingheffing Uiteraard verlopen de contacten met de overheid vaak prettig, ook met 

de Belastingdienst, maar soms ontstaan er strubbelingen of conflicten en op die situaties richt zich het 

programma ‘Prettig contact met de overheid’.
4
 Door een respectvolle, pro-actieve en oplossingsgerichte 

aanpak kunnen problemen in de relatie worden voorkomen, of in een vroeg stadium worden opgelost: 

‘Burgers zijn zelfs bereid om negatieve besluiten van de overheid te accepteren, op voorwaarde dat ze 

behoorlijk behandeld worden’.
5
 Mogelijk verinnerlijken burgers ook een dergelijke respectvolle behandeling 

zodat een waarde als respect ook in hun gedrag in andere relaties (meer) zichtbaar wordt.
6
 Direct contact 

tussen burger en ambtenaar staat in die aanpak centraal. Het is dus de vraag of een aanpak waarin burgers 

zich prettig voelen in het contact met de overheid ertoe leidt dat burgers zullen voldoen aan hun fiscale 

verplichtingen. Kan een ‘persoonlijke’ behandeling het onpersoonlijke karakter van de dwingende, 

belastingheffende staat wel compenseren? De intuïtieve, eeuwenoude veronderstelling is immers dat de 

relatie tussen belastingheffer en belastingbetaler een (enigszins) ongemakkelijke moet zijn om mensen te 

bewegen tot belasting betalen.  

 

                                                
3 Vgl. J. Rawls, A theory of justice (rev. ed.), Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 211, die betoogt dat gevoelens van vriendschap, gezag, 

liefde, vertrouwen en schaamte niet een stabiele basis (kunnen) vormen voor het nakomen van verplichtingen jegens individuen en instituties: 

‘it is hard to imagine (…) a successful income tax scheme on a voluntary basis.’ Daarom zijn (rechts)regels nodig in een maatschappij gezien 

als samenwerkingsverband tot wederzijds voordeel. Hierbij offeren individuen automatisch en vrijwillig aspecten van hun vrijheid op (p. 301). 

Vgl. P. Liddel, Civic Obligations and Individual Liberty in Ancient Athens, Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 55-58. 

 
4  L. van de Velden, Wat betekent een pro-actieve, oplossingsgerichte aanpak van conflicten in de publieke dienstverlening?, in M. Euwema, L. 

van der Velden en C. Koetsenruijter (red.), Prettig contact met de overheid, praktische handreiking voor het inzetten van 

mediationvaardigheiden, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010, p. 14 e.v. 

 
5  A.F.M. Brenninkmeijer, ‘Voorwoord’, in M. Euwema, L. van der Velden en C. Koetsenruijter (red.), Prettig contact met de overheid, praktische 

handreiking voor het inzetten van mediationvaardigheiden, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010, p. 8. 
 
6 G. Kateb, The inner ocean: individualism and democratic culture, Ithaca: Cornell University Press, 1992, p. 68.  

 



In deze bijdrage staan het ‘fiscale klimaat’ centraal. We zullen de samenhang analyseren tussen een door 

burgers als prettig ervaren contact met de Belastingdienst en hun bereidheid om te voldoen aan hun fiscale 

verplichtingen. Daarbij zullen we ons richten op het handelen van de Belastingdienst. De centrale vraag is 

hier dan: bevordert prettig contact met de overheid de bereidheid van burgers om belasting te betalen? Bij de 

beantwoording van deze vraag komt aan de orde hoe een goede relatie met de belastingheffende overheid 

zich verhoudt tot het gedwongen karakter van de belastingheffing en tot de vele, vaak ingrijpende 

bevoegdheden waarover de belastingheffer beschikt. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of er een 

scherpe scheiding bestaat tussen de onpersoonlijke (objectieve) normen van het rechtssysteem en de 

persoonlijke (subjectieve) beleving van de relatie met de overheid. Daarbij zullen we ons met name richten 

op aspecten van rechtvaardigheidsbeleving.  

 

De behandeling verloopt als volgt. Allereerst beschrijven we het ‘handhavingspalet’ dat de Belastingdienst 

hanteert, waarbij aan de orde komt welk ‘klimaat’ de Belastingdienst nastreeft in de relatie met 

belastingplichtigen. Vervolgens zullen we aan de hand van het ‘slippery slope’ model van economisch 

psycholoog Kirchler bepalen welke benadering van burgers binnen de belastingheffing als effectief kan 

worden aangemerkt. Dit op empirisch onderzoek gebaseerde model thematiseert de samenhang tussen het 

‘fiscale klimaat’ en de bereidheid tot nakoming van fiscale verplichtingen. Vervolgens gaan we in op het 

belang van rechtvaardigheidsbeleving van burgers voor de bereidheid tot naleving van fiscale regels 

(compliance), dus tot belasting betalen. We sluiten deze bijdrage af met de beantwoording van de vraag of 

de, op de persoon van de burger georiënteerde, aanpak van ‘prettig contact’ haaks staat op het traditionele 

juridische perspectief waarin de (objectieve) rechtmatigheid van het overheidshandelen centraal staat 

 

 

2. Handhavingspalet Belastingdienst  

 

In de klassieke benadering van belastingheffing speelt handhaving door de Belastingdienst een belangrijke 

rol. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat ieder zijn aandeel in de belastingheffing levert en ze mogen 

erop rekenen dat de Belastingdienst handhavend optreedt waar (mede)burgers in gebreke blijven. Effectieve 



handhaving draagt er aan bij dat mensen zich verplicht voelen belasting te betalen, ongeacht de mogelijke 

sancties.
7
 Als blijkt dat de Belastingdienst burgers die de belasting ontduiken onvoldoende achter de broek 

zit, kan dat immers het vertrouwen van goedwillende belastingplichtigen negatief beïnvloeden.  

 

Zichtbare controle kan bijdragen aan het vertrouwen dat de overheid de rechtshandhaving serieus neemt zodat 

ook andere burgers hun verplichtingen nakomen. Zoals Den Hartogh betoogt verwacht elk lid van de 

maatschappij van de andere leden dat zij hun fiscale bijdrage leveren. Zo hebben mensen ‘conditionele 

verplichtingen ten opzichte van elkaar.’
8
 Deze bereidheid tot samenwerken, het bijdragen, berust niet zozeer 

op (onvoorwaardelijke) solidariteit, maar op een ‘nuchtere noodzaak tot samenwerking’ – een coöperatieve 

instelling. Nauwkeuriger gezegd, op een waargenomen coöperatieve instelling van – abstracte – anderen. De 

Belastingdienst die het samenwerken, het fiscaal bijdragen bij niet-bereidwillige belastingplichtigen afdwingt 

ondersteunt daarmee de coöperatieve instelling van de welwillende (compliante) belastingplichtigen. 

Welwillende belastingplichtigen stellen het op prijs dat free riders en fraudeurs aangepakt worden en zij 

voelen zich daarnaast gesterkt als bij controle de eigen aangifte en administratie in orde blijken te zijn.
9
 

 

De Belastingdienst laat zich ook thans nog leiden door deze klassieke opvattingen over belastingheffing, 

maar tegelijkertijd probeert hij tevens samenwerking te zoeken met belastingplichtigen. In die benadering 

van belastingplichtigen is vertrouwen het uitgangspunt: de Belastingdienst gaat er in beginsel van uit dat 

burgers bereid zijn hun fiscale verplichtingen na te komen. Empirisch onderzoek naar belastinggedrag 

rechtvaardigt dit uitgangspunt.
10

 Uit dergelijk onderzoek blijkt namelijk dat bij het overgrote deel van de 

burgers de bereidheid tot naleving aanwezig is.
11

  

                                                
7 Effectieve handhaving van het (belasting)recht is niet alleen van belang voor de sociaalwetenschappelijke legitimiteit. In de hier verdedigde 

juridische conceptualisering van legitimiteit (rechtvaardig recht) dient het recht immers ook grosso modo effectief te zijn; dit is echter een 

noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde. Recht dient namelijk ook te streven naar overeenstemming met rechtsbeginselen ( zie § 

3.3.2).  

 
8 G. den Hartogh, Belastingbeginselen en belastingmoraal, in J.L.M. Gribnau (red.), Belastingrecht en ethiek in debat, Deventer: Kluwer, 1999, p. 

52. 

 
9 J.L.M. Gribnau, Belastingmoraal en compliance: Het belang van legitimiteit van de Belastingdienst, WFR 2008/6790, p. 1334-1335 en Gribnau 

2011, p. 163. 

 
10  Zie bijvoorbeeld OECD, Centre for tax policy and administration, Forum on tax administration: Compliance sub-group, final report, Monitoring 

taxpayers’ compliance: A practical guide based on revenue body experience, OECD, 2008. Zie ook Belastingdienst, Fiscale monitor 2012, 

Hoofdlijnen, Utrecht: Belastingdienst, 2012. 



 

De veronderstelling enerzijds dat zichtbaar toezicht nodig is om de bereidheid van belastingplichtigen te 

behouden en het uitgangspunt anderzijds dat burgers te vertrouwen zijn en dat samenwerking met burgers 

binnen de belastingheffing mogelijk is leidt tot een gevarieerde aanpak binnen de fiscale rechtshandhaving. 

De Belastingdienst hanteert daartoe een breed ‘handhavingspalet’ waarmee adequaat op de variaties in het 

belastinggedrag van burgers kan worden gereageerd.
12

 Traditionele handhavingsinstrumenten zijn controles, 

boetes, invordering en opsporingsacties. Naast dergelijke vormen van ‘verticaal’ toezicht maken 

instrumenten als dienstverlening, startersbezoeken, vooroverleg (deels in het kader van horizontaal toezicht), 

thematische acties en fraudeonderzoeken onderdeel uit van dit palet.
13

 Een opvallend instrument daarbinnen 

is het relatief nieuwe fenomeen ‘horizontaal toezicht.’ Dit is toezicht op basis van wederzijds vertrouwen 

tussen belastingplichtige en Belastingdienst waarbij partijen – de Belastingdienst en ondernemingen (of hun 

adviseurs) - met elkaar afspreken wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te 

handhaven. Al naar gelang de omstandigheden worden een of meer van die instrumenten ingezet om de 

naleving van de wetgeving op het gebied van de belastingheffing te bevorderen dan wel af te dwingen.  

 

De inzet van dit brede handhavingspalet leidt tot een paradox. De bevoegdheden van de Belastingdienst 

breiden gestaag uit en hetzelfde geldt voor de (verzwaring van) sancties voor belastingplichtigen die te kort 

schieten in de naleving van hun toenemende fiscale verplichtingen (bijv. de invoering van de 

informatieverplichting van art. 10a AWR
14

). Deze steeds sterkere machtspositie lijkt toch vooral 

wantrouwen in belastingplichtigen (en hun adviseurs) uit te drukken.
15

 Natuurlijk zit niemand te wachten op 

een Belastingdienst zonder tanden, maar de bevoegdheden en vaak zware sancties creëren toch ook een sfeer 

van dreiging in plaats van dat ze bijdragen aan een klimaat van vertrouwen – ondanks de introductie van 

                                                                                                                                                                         
 
11  Zie bijvoorbeeld Belastingdienst 2012, p. 77-79. 

 
12

  Kamerstukken II 2011-2012, 31066, nr. 133, p. 1. 

 
13

  Directoraat-Generaal Belastingdienst 2013, Beantwoording Kamervragen, 06-03-2013, nr. DGB/2013/575. 

 
14 Vgl. E.J.M. Rosier, Een surprise: de informatieverplichting, WFR 2011/6924, p. 1288 e.v., J.M.J.F. Jansen, De informatieverplichting van art. 

10a AWR, TFB 2012/1, M.B. Weijers, Van informatieverplichting naar informatieverplichting, MBB 2012/1. 

 
15 J.L.M. Gribnau, Overkill in rechtshandhaving is dodelijk voor samenwerking, NTFR 2008/428, p. 1-5. 

 



horizontaal toezicht. De vraag is dan of het vertrouwen dat de basis vormt van de samenwerkingsgerichte 

aanpak lijdt onder de toenemende macht van de Belastingdienst.  

 

Treffend is het betoog van Van Eijsden die signaleert dat de fiscus twee gezichten laat zien.
16

 Enerzijds is er 

een toenadering van de Belastingdienst – en breder de overheid in het algemeen– jegens burgers en 

bedrijven. Hij is open, transparant en benaderbaar. Hij toont zich een betrouwbare gesprekspartner. Ook is er 

steeds meer bereidheid met de burger en het bedrijfsleven mee te denken en naar oplossingen te zoeken. Dit 

blijkt uit een toegenomen compromisbereidheid, de toegenomen mogelijkheden van vooroverleg met de 

fiscus, de mogelijkheid een ruling te verkrijgen en het zoeken naar alternatieven voor geschiloplossing 

(zoals mediation). Binnen deze benadering dringt volgens Van Eijsden de overheid starre formele regels 

naar de achtergrond. Er is meer ruimte voor flexibiliteit en praktische oplossingen. Maar er is ook een ander 

gezicht. Het optreden wordt steeds harder. Dit betreft met name het bestrijden van onwettelijk en 

onwenselijk gedrag. Deze verharding in het optreden blijkt uit de toename van het aantal sancties en de 

toename van de intensiteit van de sancties. 

 

3. Slippery slope; power en trust 

 

Hoe moet dus deze toenemende macht van de Belastingdienst worden gezien in relatie tot het vertrouwen 

dat de basis vormt van de samenwerkingsgerichte rechtshandhaving? Er zal gezocht moet worden naar een 

evenwicht, zo is het intuïtieve antwoord. Maar hoe dat te conceptualiseren? Hier biedt het ‘slippery slope’ 

model van de economisch psycholoog Kirchler e.a. als raamwerk voor de naleving door belastingplichtigen 

(‘tax compliance’) een mooi aanknopingspunt.
17

 Dit model is gebaseerd op de idee dat het ‘fiscaal klimaat’ 

kan variëren op een continuüm tussen een antagonistisch klimaat en een synergistisch klimaat. In een 

                                                
16 Vgl. J.A.R. van Eijsden, Formeelrechtelijke wijzigingen gedurende het afgelopen jaar: de twee gezichten van de fiscus, WFR 2010/6872, p. 

1090 e.v. die wijst op het steeds prominentere tweesporenbeleid. In deze carrot and stick benadering worden de wortel en de stok steeds 

groter en dus ook de afstand tussen deze twee. Het open, transparante en benaderbare gezicht van de fiscus voor compliante burgers en 

bedrijven krijgt harde trekken zodra burgers en bedrijven onwettelijk en door de fiscus onwenselijk geacht gedrag vertonen.  

 
17 E. Kirchler, The Economic Psychology of Tax Behaviour, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 202 e.v.; E. Kirchler, E. Hoelzl & I. 

Wahl, ‘Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework’, Journal of Economic Psychology, 2008 (29), p. 210-225. 

De term is afkomstig van Henk Elffers, een van de pioniers op dit gebied. Zie H. Elffers, Income Tax Evasion, Deventer: Kluwer, 1991. 

 



antagonistisch klimaat zien belastingplichtigen en Belastingdienst elkaar als tegenstanders die elkaar 

bestrijden (een ‘cops and robbers approach’ van beide kanten). In een synergistisch klimaat werken ze 

samen, waarbij de belastingdienst wordt gepercipieerd als een dienstverlener aan de gemeenschap, en deel 

uitmakend van de gemeenschap.  

 

Twee factoren bepalen dan welk soort fiscaal klimaat er heerst en beïnvloeden daarmee de naleving door 

belastingplichtigen. Enerzijds is dat de macht van de Belastingdienst en anderzijds het vertrouwen in de 

Belastingdienst. In het slippery-slope model vormen deze twee - onmisbare - factoren niet alleen de uitersten 

van het continuüm, maar worden ze bovendien verondersteld elkaar te beïnvloeden. Zo kan een toename in 

vertrouwen leiden tot een grotere legitimiteit en grotere aanvaarding van de macht, en bereidheid tot 

naleving. Dat resulteert in een grotere macht van de Belastingdienst omdat burgers zijn werk steunen. Een 

laag niveau van vertrouwen betekent daarentegen dat de Belastingdienst een groter beroep moet doen op zijn 

‘coercive power’, dat wil zeggen, afdwingen van naleving tegen de wil van belastingplichtigen in. Meer 

macht(suitoefening) door de Belastingdienst, bijvoorbeeld door veel meer toezicht en agressieve controles, 

kan in dit model echter gezien worden als een uiting van een ‘cops and robbers approach’ en wantrouwen 

jegens belastingplichtigen. Dat zou het vertrouwen van belastingplichtigen verminderen. Maar als de 

Belastingdienst duidelijk maakt dat hij er in slaagt belastingfraude op te sporen en dus betrouwbaar is, zal 

het vertrouwen van goedwillende belastingplichtigen juist stijgen.
18

  

 

Het ‘slippery slope’ model laat dus zien dat zowel macht als vertrouwen van belang zijn. De 

beleidsimplicatie hiervan is dat de Belastingdienst zich steeds bewust moet zijn van beide factoren. 

Responsieve handhaving vereist dan steeds een dynamische interactie met belastingplichtigen die gericht is 

op het onderhouden of versterken van de bereidheid van burgers tot naleving van de fiscale regels.
19

 De 

behandeling van aan de belastingheffing gecommitteerde belastingplichtigen houdt in dat een goede 

dienstverlening wordt geboden, waarbij de communicatie van de handhavingsstrategie hen sterkt in hun 

                                                
18 Kirchler e.a. 2008, p. 213. 

 
19 Vgl. MvT Rijksbegroting 2012, p. 17: ‘De Belastingdienst stemt zijn handhaving af op houding en beweegredenen van burgers en bedrijven 

inzake naleving. Uit de instrumenten waarover de Belastingdienst beschikt, zal hij die kiezen die het meest bijdragen aan de compliance’ (dit 

wordt ‘handhavingsregie’ genoemd). 

 



vertrouwen.
20

 Belastingplichtigen die onbewuste fouten maken worden met alle egards behandeld, waarbij 

ze in de gelegenheid worden gesteld om hun zegje te doen en in, voor hen begrijpelijke woorden, wordt 

uitgelegd waarom correctie noodzakelijk is. Zelfs free riders, degenen die bewust de wet ontduiken, moeten 

niet alleen met een gerichte dosis macht worden aangepakt maar ook ten aanzien van hen moet in de relatie 

worden geïnvesteerd om te bevorderen dat hun toekomstige gedrag conform de regels zal zijn.
21

 Het 

verstevigen van de relatie op de langere termijn staat dus ook bij de uitoefening van corrigerende 

machtsuitoefening voorop. Het model veronderstelt een dynamische interactie tussen macht en vertrouwen, 

waarbij een laag vertrouwen in de Belastingdienst én weinig macht van de Belastingdienst een fatale 

combinatie is.  

 

Vertaling van het slippery slope model naar beleid roept de volgende twee vragen op. Ten eerste, hoe kan 

worden ingezet op ‘macht’ om te bereiken dat burgers vertrouwen in de belastingheffing opbouwen? Ten 

tweede, hoe kan worden ingezet op het opbouwen van ‘vertrouwen’ opdat burgers bereidwillig meewerken 

aan de belastingheffing waardoor de ‘macht’ van de belastingheffende overheid vergroot. Omdat het 

antwoord op de eerste vraag al bekend wordt verondersteld, namelijk door te controleren, corrigeren en 

bestraffen (repressieve, verticale handhaving), blijft deze vraag hierna buiten beschouwing. Naar de tweede 

vraag echter, hoe kan binnen de fiscale relatie vertrouwen worden opgebouwd, is veel minder onderzoek 

gedaan. We zullen daar nu op ingaan.  

 

 

4. Rechtvaardigheidsbeleving en procedurele rechtvaardigheid 

 

Bij de beantwoording van de vraag hoe binnen de fiscale relatie vertrouwen kan worden opgebouwd speelt 

rechtvaardigheidsbeleving een belangrijke rol. De beleving van mensen of ze zich al dan niet rechtvaardig 

behandeld voelen noemt men in de psychologie een perceptie. Percepties zijn persoonlijke beelden die 

                                                
20 Kirchler e.a. 2008, p. 221.  

 
21 Zie voor een modelgebaseerde benadering om de focus van de Belastingdienst vooral te richten op belastingplichtigen die normafwijkend 

gedrag vertonen, terwijl anderen zoveel mogelijk worden ontzien, T.M. Berkhout & T.M. van Engers, Onderzoeksmethodologie voor 

informatiegestuurd fiscaal toezicht, WFR 2012/6958, p. 824 e.v. 

 



mensen hebben over dingen, gebeurtenissen, instanties of personen. Ze zijn het resultaat van een proces dat 

bestaat uit het verwerven, interpreteren, selecteren en organiseren van zintuiglijke informatie.
22

 Uit de 

sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur blijkt dat percepties van mensen sterke invloed uitoefenen op 

hun houding ten opzichte van instanties. Mensen beantwoorden bijvoorbeeld de vraag of een 

overheidsorganisatie als betrouwbaar kan worden aangemerkt vanuit het (persoonlijke) beeld dat ze zich 

hebben gevormd van die instantie. Ze laten zich daarbij niet zozeer leiden door de feitelijke werkelijkheid, 

maar veel meer door de beelden die ze van die werkelijkheid hebben gevormd.
23

Deze beelden, of percepties, 

bepalen hoe de werkelijkheid wordt gezien en beleefd en hoe ze tegemoet getreden wordt. We zullen nu zien 

welke informatie belangrijk is voor de vorming van percepties ten aanzien van belastingheffing.  

 

Mensen putten uit drie belangrijke bronnen informatie om zich een beeld te vormen over de Belastingdienst 

en de belastingheffing, zo blijkt uit de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur.
24

 De eerste 

informatiebron is de wijze waarop de Belastingdienst en de belastingheffing zich manifesteren in de media 

en de politiek: de wijze van presentatie in het publieke domein draagt sterk bij aan percepties van mensen. 

Ten tweede dragen verhalen van anderen uit de (directe) omgeving van mensen bij aan hun beeldvorming 

over de Belastingdienst en de belastingheffing. Dat geldt zeker als die informatie afkomstig is van anderen 

die belangrijk zijn in de ogen van iemand. Ten derde vormen mensen zich een beeld over de Belastingdienst 

en de belastingheffing uit het verloop van de rechtstreekse contacten die ze hebben met (ambtenaren van) de 

Belastingdienst. Op deze laatste bron van informatie zullen we nu dieper ingaan. Hiermee zitten we immers 

in het hart van het thema ‘prettig contact met de overheid.’  

 

Een belangrijke perceptie in relatie tot vertrouwen in de overheid en haar instanties is, zoals gezegd, het 

gevoel al dan niet rechtvaardig behandeld te zijn. Wanneer mensen zich rechtvaardig behandeld voelen in de 
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directe contacten met de overheid versterkt dit het vertrouwen.
25

 De betekenis van het begrip 

rechtvaardigheid zoals dit door sociaalpsychologen wordt gehanteerd, moet echter worden onderscheiden 

van 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.
26

 Het is belangrijk dat de verschillende betekenissen van 

rechtvaardigheid 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. Daarnaast moet worden benadrukt dat burgers hun 

beeld van de overheid, of de Belastingdienst, niet alleen vormen door beslissingen die een rechtsgevolg 

hebben. Ook het niet-juridische handelen van ambtenaren beïnvloedt de beeldvorming. Handelingen zoals 

het geven van voorlichting, het verlenen van hulp bij het invullen van de jaarlijkse aangifte 

inkomstenbelasting en de intermenselijke omgangsvormen die worden gehanteerd bepalen zodoende mede 

het beeld.
27

 Percepties over de belastingheffing worden dus gevormd op basis van veel breder handelen van 

de Belastingdienst dan alleen de juridische besluitvorming.  

 

Dat brengt ons bij de vraag hoe mensen tot een rechtvaardigheidsoordeel komen, waarbij we direct moeten 

aantekenen dat uit de omvangrijke sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur blijkt dat het antwoord op 

deze vraag anders luidt dan men intuïtief zou veronderstellen. Het is namelijk niet de distributieve 

rechtvaardigheid, de inhoudelijke uitkomst van de besluitvorming, die bepaalt of mensen zich al dan niet 

rechtvaardig behandeld voelen. Veel belangrijker in de vorming van een rechtvaardigheidsoordeel is de 

manier waarop ze zijn behandeld. De gedachte dat mensen rationele wezens zijn die uitsluitend 

geïnteresseerd zijn in hun materiële eigen belang is dus onjuist.
28

 In werkelijkheid blijkt dat de procedurele 

dimensie van de besluitvorming veel meer invloed uitoefent op de fiscale rechtvaardigheidsbeleving dan de 
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uiteindelijke uitkomst. De verklaring hiervoor is dat in de fiscale relatie met de Belastingdienst het burgers 

vaak ontbreekt aan de benodigde informatie om de billijkheid van de uitkomsten te beoordelen. Een manier 

om tot een rechtvaardigheidsoordeel te komen is dan te kijken naar de procedures die hebben geleid tot die 

uitkomst.
29

 Wanneer mensen zich rechtvaardig behandeld weten omdat ze het beeld hebben dat gevolgde 

procedures rechtvaardig zijn toegepast spreekt men van procedurele rechtvaardigheid.  

 

Uit onderzoek blijkt verder dat ervaren rechtvaardigheid vaak de mate voorspelt waarin mensen de fiscale 

wet- en regelgeving naleven. Ervaren 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 regelnaleving, 

zoals nakoming van fiscale verplichtingen.
30

 Tyler wijst erop dat mensen zich niet uit angst voor sancties 

aan de wet houden, maar omdat ze wetsovertredingen moreel verwerpelijk vinden.
31

 Vereist is daarvoor 

echter wel dat mensen de belastingheffing en zijn uitvoerders als legitiem ervaren. De moraliteit van de wet 

en de legitimiteit van gezagsdragers gelden naar zijn overtuiging als meest belangwekkende verklarende 

factoren voor de naleving van regels.
32

 Vooral deze laatste factor worden voornamelijk bepaald door 

opvattingen over de eerlijkheid van procedures.
33

  

 

Tyler verdedigt om die reden dat procedures en interacties tussen overheidsinstanties en burgers zodanig 

moeten worden ingericht dat burgers het overheidsoptreden steeds als rechtvaardig ervaren.
34

 Procedures 
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zijn, in zijn opvatting, belangrijk voor mensen omdat ze sociale processen reguleren.
35

 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 

samenleving en dat verklaart waarom procedurele evaluaties van belang zijn voor mensen en een sleutelrol 

vervullen in de beoordeling van autoriteiten en organisaties.  

 

Wanneer mensen contact hebben 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.
36

 

 

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 burgers behandelt. Doorgaans 

levert de bereidheid van de overheid om mensen inbreng toe te staan, een respectvolle benadering en het 

geven van uitleg over de besluitvorming erkenning van hun sociale status op.
37

 Wanneer mensen niet de 

kans krijgen om hun kant van de zaak te belichten, onvoldoende uitleg krijgen, of 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.  
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Daarmee is echter niet gezegd dat aspecten van procedurele rechtvaardigheid in alle situaties een 

allesbepalende rol spelen.
38

 De mate waarin procedure-informatie invloed heeft op de 

rechtvaardigheidsbeleving is namelijk van verschillende omstandigheden afhankelijk.
39

 Omdat deze 

omstandigheden zich binnen de fiscaliteit frequent voordoen kan aandacht voor aspecten van procedurele 

aspecten binnen de belastingheffing zeker van betekenis zijn. Zo zijn mensen vaak ondeskundig op het 

gebied van de belastingheffing. Het belastingrecht is immers erg complex en vaak weinig transparant. 

Omdat ze de inhoudelijke juistheid van de besluitvorming dan niet kunnen beoordelen vormen ze hun 

rechtvaardigheidsoordeel, zoals opgemerkt, op basis van procedurele aspecten.
40

 Daarnaast is procedurele 

rechtvaardigheid binnen de belastingheffing van belang omdat belastingplichtigen de belastingwetten niet 

automatisch als logisch en zinvol beschouwen.
41

 In geval van vervolging voor diefstal of moord 

bijvoorbeeld is vooral de inhoudelijke besluitvorming van belang omdat mensen het belang dat wordt 

beschermd door de (overtreden) wet als zwaarwegend ervaren. Bij de belastingheffing is daar in mindere 

mate sprake van. Tot slot is procedurele rechtvaardigheid van belang omdat binnen de fiscaliteit regelmatig 

besluiten moeten worden genomen die voor mensen ongunstig zijn en juist in die gevallen is aandacht voor 

procedurele (inclusief interactionele) aspecten van grote waarde. Immers, wanneer een voor de burger 

ongunstig besluit moet worden genomen kunnen de rechtvaardigheidsbeleving en daarmee het vertrouwen in 

de Belastingdienst onder druk komen te staan. Door zorgvuldigheid in de toepassing van de geldende 

procedures en aandacht te schenken aan de persoonlijke beleving van de burger kunnen de mogelijke 

negatieve effecten van het ingrijpen op het vertrouwen en de relatie worden gecompenseerd.
42

 Aandacht 

voor aspecten als beleefdheid, inspraak, uitleg, inlevingsvermogen en oog voor de beleving van de burger 
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zijn juist dan van belang. (‘procedural justice effect’). Wanneer belastingambtenaren zich in situaties van 

een belangentegenstelling dienstbereid opstellen bevordert dit de toekomstige bereidheid van 

belastingplichtigen om normen, wetten en regels te accepteren en tot de overtuiging te komen dat het 

(vrijwillig) naleven van de regels goed is.
43

 Tyler bepleit dan ook uitdrukkelijke aandacht voor de relationele 

aspecten in de verhouding tussen overheid en burger onder alle omstandigheden.
44

  

 

Maar hoewel inhoudelijke en procedurele aspecten wel kunnen worden onderscheiden, mogen ze niet 

volledig los van elkaar worden gezien.
45 

Burgers verwachten immers van de overheid dat deze inhoudelijke 

juistheid nastreeft en wanneer dat streven ontbreekt zal het handelen als onrechtvaardig worden bestempeld, 

alle aandacht voor procedurele aspecten ten spijt. Een zekere mate van inhoudelijke “strengheid” bevordert 

dan ook de rechtvaardigheidsbeleving omdat dit de burgers zekerheid biedt. Niet alleen doordat er sprake is 

van bevestiging van de geldende norm, maar ook doordat inhoudelijke strengheid de (ervaren) consistentie 

van het overheidshandelen versterkt. In dit opzicht bevordert het streven naar (objectieve) rechtmatigheid de 

(subjectieve) rechtvaardigheidsbeleving. Want hoewel de rechtmatigheid van fiscale besluiten vaak niet zo 

eenvoudig te beoordelen is door de burger, draagt de aandacht voor de inhoudelijke juistheid van besluiten 

wel bij aan het beeld dat de Belastingdienst consistent handelt.  

 

Er bestaat dus wel een verband tussen de psychologische en de juridische benadering van rechtvaardigheid. 

Dit verband zullen we nu verder uitdiepen door na te gaan in hoeverre aspecten van procedurele 

rechtvaardigheid kunnen worden herkend in vigerende fiscale rechtsnormen. 

 

 

5. Recht als open systeem 
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De laatste vraag die hier aan de orde komt is hoe de psychologische benadering van de 

rechtvaardigheidsbeleving zich verhoudt tot het traditioneel juridische perspectief dat de rechtmatigheid van 

het overheidshandelen als kern heeft.
46

 Hoewel er wezenlijke verschillen bestaan, is de spanning tussen de 

beide benaderingen zoals opgemerkt minder groot dat men op het eerst gezicht zou denken. In de 

rechtshandhaving kan het streven naar rechtmatigheid dan ook worden gecombineerd met aandacht voor 

rechtvaardigheidsbeleving.
47

 We zullen nu enige aspecten van procedurele rechtvaardigheid vergelijken met 

(fiscale) rechtmatigheidsnormen. Vervolgens zullen we betogen dat er sprake is van een dynamische 

verhouding. Aspecten van procedurele rechtvaardigheid zijn in de loop der tijd door het (fiscale) 

rechtssysteem geabsorbeerd. In die zin is het rechtssysteem te karakteriseren als een open systeem: het kan 

bepaalde aspecten van procedurele rechtvaardigheid opnemen en transformeren in rechtsnormen. 

 

Verschillende aspecten van procedurele rechtvaardigheid, die aan de uitgebreide sociaalwetenschappelijke 

onderzoeksliteratuur kunnen worden ontleend, kennen een tegenhanger in normen binnen het fiscale recht.
48

 

Deze zullen we nu behandelen, waarbij we ons zullen beperken tot de voor de fiscale rechtshandhaving 

meest relevante aspecten van procedurele rechtvaardigheid: mogelijkheid tot correctie, consistentie, 

inspraak (“voice”), uitleg en respect.
49

 Voor deze aspecten van subjectieve rechtvaardigheidsbeleving 

zullen we onderzoeken welke tegenhanger in het objectieve fiscale normenstelsel voorhanden is.  

 

Het aspect mogelijkheid tot correctie is terug te vinden in de mogelijkheid van bezwaar bij de inspecteur, 

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. De mogelijkheid tot correctie bestond namelijk al in het Romeinse recht door 

de plicht tot het in acht nemen van het beginsel van hoor en wederhoor. Pas veel later echter werden de 
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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 ander dan de behandelaar van de primaire besluitvorming het bezwaar te 

laten behandelen en de plicht om belastingplichtige te horen (zie art. 7:2 Awb). Consistentie in tijd en over 

(groepen van) belastingplichtigen vinden we onder meer terug in de (materiële) algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, met name in het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidbeginsel – die in het belastingrecht 

een sterke ontwikkeling hebben doorgemaakt. 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. Dit zijn enkele aspecten van procedurele 

rechtvaardigheid die een evenknie hebben in een norm binnen het fiscale recht. Voor deze aspecten geldt dat 

de Belastingdienst rechtens verplicht is ze in zijn handelen te respecteren. Dit betekent dat in het (fiscale) 

recht, dat een objectief normatief karakter kent, normen zijn opgenomen die zich richten op de persoonlijke 

beleving van burgers.  

 

Een tweede categorie van aspecten betreft de aspecten inspraak geven en uitleg geven. Deze aspecten van 

procedurele rechtvaardigheid kunnen in voorschriften binnen het fiscale bestuursrechtsysteem worden 

herkend, maar de wijze waarop ze in het rechtssysteem zijn geformuleerd wijkt naar aard en strekking af van 

hun betekenis in de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur.
50

 De juridische formulering geeft 

namelijk uitsluitend vormvereisten aan, ze mist de essentie van de sociaalwetenschappelijke betekenis van 

de begrippen die aangeeft dat ‘echt’ contact essentieel is.
51

 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 

belangrijk is om te investeren in de relatie met de burgers door respect te tonen, inspraak toe te staan en 

uitleg geeft over de besluitvorming. Het gaat hier om voor burgers negatieve beslissingen waarvoor vanuit 
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een juridisch oogpunt bezien geen contact nodig is, terwijl het procedural justice effect in deze gevallen juist 

extra van belang kan zijn.  

 

Vastlegging van aspecten van procedurele rechtvaardigheid in het fiscale bestuursrecht bevordert dat in de 

uitvoering van het belastingrecht aandacht wordt geschonken aan deze aspecten. Doordat het recht als een 

open systeem functioneert zien we dat de positie van deze procedurele aspecten in kwantitatief en 

kwalitatief opzicht prominenter wordt. De verschillen tussen juridische rechtvaardigheid (rechtmatigheid) en 

psychologische rechtvaardigheid (rechtvaardigheidsbeleving) worden daardoor kleiner. Toch vallen ze niet 

volledig samen en ondanks de toenemende aandacht van het fiscale bestuursrecht voor procedurele aspecten 

lijkt het waarschijnlijk dat er ook in de toekomst een wezenlijk verschil zal blijven bestaan. Immers, zowel 

voor de procedurele aspecten met, als die zonder tegenhanger in het fiscale recht, geldt dat de finesses voor 

rechtvaardigheidsbeleving slechts “real life” kunnen worden ‘geleverd’ door de professional zelf op het 

moment dat de interactie met de burger plaatsvindt. De (zeer) subtiele elementen in menselijke interactie die 

invloed uitoefenen op de beleving van iemand, kunnen alleen op dat moment en tussen die personen de 

aandacht krijgen die ze vanuit een oogpunt van rechtvaardigheidsbeleving verdienen.
52

 Het recht zal die 

interactie nooit zo verfijnd kunnen reguleren. Daarom is vereist dat de medewerker van de Belastingdienst 

intrinsiek gemotiveerd is om op respectvolle wijze met de burger om te gaan en dat hij over voldoende 

sociale vaardigheden beschikt. Inzicht in de wijze waarop mensen tot rechtvaardigheidsoordelen komen en 

besef dat deze oordelen belangrijk zijn voor het vertrouwen in de Belastingdienst en het uiteindelijke fiscale 

gedrag van burgers kan daarbij ondersteunend zijn. Een dienstbare attitude en goed ontwikkelde 

interactionele vaardigheden zijn naast inhoudelijke kennis onmisbare professionele kwaliteiten om in onze 

huidige samenleving een prettig en effectief contact tussen overheid en burger te bewerkstelligen. 

 

 

6. Conclusie en aanbevelingen 
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  Vergelijk B.W.N. Waard, 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 ’. 

 



Het programma ‘Prettig contact met de overheid’ vraagt aandacht voor aspecten van procedurele 

rechtvaardigheid in het optreden van ambtenaren. De vraag die in deze bijdrage wordt beantwoord is of dit 

appel ook voor belastingambtenaren moet gelden. Op grond van de analyse blijkt dit het geval. Niet alleen 

kent het fiscale bestuursrecht een aantal normen waarin rechtens wordt voorgeschreven dat procedurele 

rechtvaardigheidsaspecten moeten worden toegepast, maar ook is betoogd dat aandacht voor de 

rechtvaardigheidsbeleving van belastingplichtigen de bereidheid tot fiscale regelnaleving doet toenemen. 

Wanneer ambtenaren het belang van procedurele rechtvaardigheid inzien en in staat zijn dit inzicht te 

vertalen in de uitoefening van hun werkzaamheden kan dit bijdragen aan vertrouwen van burgers in de 

overheid en aan de bereidheid van burgers om te voldoen aan hun fiscale verplichtingen. Een ‘persoonlijke’ 

behandeling kan dus het op zich onpersoonlijke karakter van de belastingheffende staat (deels) 

compenseren. Het opnemen van procedurele rechtvaardigheidsvoorschriften in het fiscale bestuursrecht is 

daarin zeker ondersteunend, maar uiteindelijk is het handelen van ambtelijke professionals daarin 

bepalend.
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Dit pleit voor het creëren van een werksituatie die ambtelijke professionals in de gelegenheid stelt om 

vaardigheden te ontwikkelen die de rechtvaardigheidsbeleving van burgers bevorderen. Waar de 

onderzoeksliteratuur naar belastinggedrag beschrijft dat het effectief is om voor burgers een omgeving te 

realiseren waarin het naleven van fiscale regels als normaal wordt ervaren, kan een omgeving voor 

ambtenaren worden gecreëerd waarin het normaal is dat aspecten van procedurele en interactionele 

rechtvaardigheid worden toegepast. Om die situatie te bereiken vervullen programma’s als ‘prettig contact 

met de overheid’ een belangrijke voortrekkersrol.  
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A.K.J.M van Steenbergen, Professionalisering van fiscale rechtshandhavers, een visie van binnenuit, WFR 2006/685. 

 


