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De grenzen aan estate planning 
 

Mascha Hoogeveen en Nicole Gubbels 
 
 
Inleiding 
Estate planning is een fenomeen dat eigenlijk pas in de afgelopen twintig jaar een 
volwaardig vakgebied is geworden. Gelijke tred daarmee houdt de zoektocht naar de 
mazen in de wetgeving, teneinde zo min mogelijk belasting te betalen. Ook vanuit de 
CCB is in dat kader een aantal zaken aan de rechter voorgelegd. Hoewel we niet alle 
zaken hebben gewonnen zijn, onder de bezielende leiding van Ron, toch flinke stappen 
gezet in de constructiebestrijding.1  

 
Constructiebestrijding begint bij de wetgever.2 De wet dient zodanig te zijn ingericht dat 
ongewenste belastingconstructies fiscaal niet worden beloond. Dit uitgangspunt kan 
echter nooit volledig worden gerealiseerd. De praktijk is veel weerbarstiger of – positief 
geformuleerd – vindingrijker. Wetgeving schiet per definitie tekort. Dan komt de rol van 
de CCB in beeld. Het begint met de gedachte ‘dit moet toch niet kunnen’. Dan wordt de 
wettelijke basis gezocht om het (onderbuik-)gevoel te staven. Dat is vaak een hele klus 
waarbij niet zelden naar het ‘ultimum remedium’ wordt gegrepen: fraus legis. Lastige 
procedures, waarvan de afloop slecht te voorspellen valt. Dat is echter geen reden om 
niet te procederen. In de woorden van Ron: ‘Laat de rechter dan maar zeggen dat het 
kan wat zij willen’. De gang naar de rechter werd gemaakt, met wisselend succes. 

 
Binnen de grenzen van de wet? 
In de onderstaande twee zaken meenden wij dat belastingplichtigen buiten de grenzen 
van de wet handelden, maar oordeelde de Hoge Raad dat men toch opereerde binnen de 
grenzen van de wet.  

 
NSW-landgoed op sterfbed 
De eerste zaak betrof de aankoop van een natuurschoonwetlichaam (NSW-lichaam) op 
het sterfbed. Erflaatster had vijf dagen voor haar overlijden een (deel van een) NSW-
landgoed gekocht tegen schuldig blijven van de koopsom ad fl. 1.700.000. Ten tijde van 
haar overlijden was zodoende belast vermogen ad fl. 1.700.000 omgezet in onbelast 
vermogen. Opmerkelijk punt daarbij is dat de koop plaatsvond van de broers en zusters 
van erflaatster. Tegelijkertijd met de koop wijzigde erflaatster haar testament waarbij 
zij haar aandeel in het NSW-lichaam legateerde aan haar broers en zusters en aan al 
hun kinderen. De stelling van eisers dat de handelswijze erop was gericht om het 
landgoed binnen de familie te houden, kunnen wij dan ook niet plaatsen. Het landgoed 
zat voor de aanschaf door de erflaatster immers al in de familie. Juist vanwege de 
eenzijdigheid van een testamentaire making ontstond het risico dat het landgoed uit de 
familie zou geraken. Immers, erflaatster had via haar testament het landgoed ook aan 
derden kunnen nalaten. Hoewel de Rechtbank nog meegaat in dit betoog, laat het Hof 
zich daarover niet uit.3 Het Hof struikelt over het feit dat men niet heeft gehandeld in 
strijd met doel en strekking van de wet. Het Hof wijst op de parlementaire behandeling 
                                                             
1 Zie ook de bijdrage van Kees Lambregtse in deze bundel. 
2 Na realisatie van de herziening van de SW 1956 met ingang van 1 januari 2010 waardoor diverse 
constructies onmogelijk zijn gemaakt, is toenmalig staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager 
benoemd tot erelid van de CCB.  
3 Hof Amsterdam 19 december 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BJ5941, V-N 2009/23.19. 
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in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling. Destijds meende de wetgever dat een 
bezitstermijn bij schenking wel nodig was, maar bij overlijden niet. Het hof overweegt: 

‘Uit deze passage volgt dat de wetgever zich terdege bewust is geweest van de 
mogelijkheid om kort voor het overlijden ondernemingsvermogen aan te schaffen 
om zodoende de faciliteit deelachtig te worden en om hem moverende redenen 
heeft afgezien van het stellen van een bezitseis aan de erflater. Nu voor de NSW-
faciliteit evenmin een bezitseis wordt gesteld aan de erflater, is het Hof van 
oordeel dat in het onderhavige geval niet is gehandeld in strijd met doel en 
strekking van de regeling.’  

Met de annotator in Vakstudienieuws zijn wij van mening dat deze argumentatie ons 
juist voorkomt. Kennelijk veronderstelde de wetgever dat alleen een voortzettingseis 
voldoende was om misbruik van de NSW-wetgeving te voorkomen. Uiteindelijk is ook 
afgezien van het instellen van cassatie. Dat geldt niet voor de tweede zaak die we hier 
aan de orde willen stellen. 

 
Levensverzekering binnen familie 
In deze zaak hadden de kinderen bij hun vader een levensverzekering afgesloten.4 Vader 
was niet alleen verzekeraar maar ook verzekerde. De kinderen waren verzekeringnemer 
en begunstigden. Verzekerd werd een kapitaal van fl. 3 miljoen per kind, uit te keren 
terstond na overlijden van vader vóór 21 december 2005. De jaarlijkse premies ad 
fl. 23.175 werden voldaan uit schenkingen van vader.5 Het kind voldeed de jaarlijkse 
premie uit van zijn vader ontvangen schenkingen. Vader overlijdt in 2000. In geschil is 
of de uitkering ad fl. 3 miljoen belast is op grond van art. 13 SW 1956. Het Hof oordeelt 
dat de uitkering op grond van fraus legis moet worden aangemerkt als een belaste 
verkrijging.6 Ook A-G Niessen ziet ruimte om in deze casus art. 13 toe te passen.7 De 
Hoge Raad oordeelt echter dat nu niet in geschil is dat de premie zakelijk is berekend, 
van een belaste verkrijging geen sprake is. Als de kinderen de levensverzekering bij een 
derde hadden afgesloten, was de verkrijging immers ook onbelast geweest.  

 
Hoewel deze constatering juist is, staat buiten kijf dat de gekozen handelswijze hoogst 
ongebruikelijk is. Zoals Van Vijfeijken opmerkt in haar noot bij dit arrest lopen beide 
partijen risico's die een willekeurige derde vermoedelijk niet zou accepteren. Daarbij kan 
worden opgemerkt dat de constructie lijkt op een loterij zonder (of in ieder geval met 
weinig) nieten. Overlijdt vader binnen de verzekerde periode, dan is belast vermogen 
omgezet in een onbelaste uitkering. Overleeft vader deze periode, dan heeft de 
levensverzekeringsovereenkomst geen effect gehad. De nalatenschap is dan niet 
verkleind. Het downside risico is echter beperkt tot de schenkbelasting over de 
verschuldigde premies. Zou de verzekering zijn afgesloten bij een 
verzekeringsmaatschappij, dan is men eveneens schenkbelasting verschuldigd en zijn 
bovendien de premies definitief aan het vermogen van vader (c.q. de familie) onttrokken. 
In die zin zien wij, anders dan de Hoge Raad, wel een belangrijk verschil tussen het 
afsluiten van een levensverzekering bij een derde en bij een ouder. 

 
 
 

                                                             
4 HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB4363, BNB 2009/252. 
5 Ook de echtgenote sloot onder soortgelijke voorwaarden een levensverzekering af bij haar echtgenoot, zie 
BNB 2008/353. 
6 Hof ’s-Hertogenbosch 28 juli 2006, ECLI:NL:GHSHE:2006:AY7711. 
7 Conclusie van 11 juli 2008, ECLI:NL:PHR:2008:BB4363. 
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Slag verloren, oorlog gewonnen 
In beide procedures haalden we uiteindelijk bij het Hof respectievelijk de Hoge Raad 
bakzeil. Toch was het voor de constructiebestrijding geen verlies. De procedures waren 
namelijk aanleiding voor een wetswijziging. Ook de wetgever merkte de in beide zaken 
gevolgde handelswijzen aan als ongewenst. In de parlementaire behandeling wordt 
opgemerkt: 

‘Onlangs heeft zich een casus voorgedaan waarin het vermogen van een 
toekomstige erflater door aankoop van een Natuurschoonwet-landgoed vlak voor 
zijn overlijden werd omgezet in vermogen waarvoor de hiervoor genoemde 
faciliteit geldt. In een dergelijk geval staat niet de instandhouding van 
natuurschoon voorop, maar wordt het landgoed als estate-planningsinstrument 
gebruikt. Om dit te voorkomen wordt hier voorgesteld een aan het overlijden 
voorafgaande bezitstermijn te introduceren in de Natuurschoonwet 1928'. 8 
 
En voorts ten aanzien van de levensverzekering binnen familieverband: 
‘Verwacht kan worden dat, zonder nadere maatregelen, dit een standaard 
methode van estateplanning wordt. Het gaat hier om een (ongewenste) methode 
om belasting te besparen met materieel het karakter van een legaat. Daarom 
wordt in het voorgestelde tweede lid van artikel 13 een uitkering uit een 
dergelijke levensverzekering geacht geheel aan het vermogen van de erflater te 
zijn onttrokken en is deze daardoor, op grond van het eerste lid, geheel belast met 
erfbelasting.9 
 

En dan zijn we weer terug bij het begin van onze bijdrage: constructiebestrijding begint 
bij de wetgever, al is het soms via een omweg. Frappez toujours. 

 
Buiten de grenzen 
De CCB had wel succes met de bestrijding van het zogenoemde Turbotestament, dat in 
HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG6455, BNB 209/224 aan de orde was. Het 
turbotestament tracht de werking van een vruchtgebruiktestament voor de toepassing 
van de erfbelasting te optimaliseren. In geval van een vruchtgebruiktestament wordt het 
vermogen van de erflater gesplitst in blote eigendom (veelal naar de kinderen) en een 
recht van vruchtgebruik (veelal naar de langstlevende). Op het moment dat 
langstlevende overlijdt, eindigt het vruchtgebruik van rechtswege. De aangroei bij de 
kinderen van blote eigendom naar volle eigendom is onbelast. De turbo van het 
turbotestament zit hierin dat bij het eerste overlijden ook het vermogen van de 
langstlevende wordt gesplitst in blote eigendom en een recht van vruchtgebruik. Dit 
laatste werd in casu bewerkstelligd doordat de erflater de langstlevende het recht van 
vruchtgebruik van haar nalatenschap had gelegateerd, onder de last de blote eigendom 
van zijn aandeel in de huwelijksgoederengemeenschap in te brengen in de nalatenschap. 
De kinderen zijn erfgenaam. Op het moment dat de langstlevende overlijdt, groeit de 
blote eigendom bij de kinderen van rechtswege aan naar volle eigendom. Volgens 
belanghebbende was daarop vanwege het ontbreken van de vereiste rechtshandeling 
door de langstlevende art. 10 SW 1956 niet van toepassing, zodat het vermogen van de 
langstlevende onbelast bij de kinderen terechtkwam. Naar de mening van de CCB was 

                                                             
8 Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 3, p. 63. Tegelijkertijd werd overigens ook voor de 
bedrijfsopvolgingsregeling in de SW 1956 een bezitseis bij leven ingevoerd, zij het dat deze anders is 
vormgegeven. 
9 Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 3, p. 33. 
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er wel degelijk sprake van een rechtshandeling en bovendien is art. 10 ook naar doel en 
strekking van toepassing. Zowel rechtbank, Hof als de Hoge Raad zijn eveneens van 
mening dat op het vermogen dat van de langstlevende afkomstig is art. 10 van 
toepassing is. De aanvaarding van het legaat en de uitvoering van de last waren 
rechtshandelingen waarbij de langstlevende (vader) als partij was betrokken. Deze 
rechtshandelingen hebben tot gevolg gehad dat belanghebbende ten laste van het 
vermogen van vader een aandeel in de blote eigendom heeft verkregen. 

 
Saillant detail is dat in casu door de toepassing van art. 10 SW 1956, gedeeltelijk 
dubbele heffing optrad. Zwemmer merkt daarover in de noot in BNB 2009/224 op dat 
aan belanghebbende moet worden toegegeven dat dit dubbele belastingheffing oplevert. 
Maar veel medeleven is volgens Zwemmer niet op zijn plaats: ‘Estateplanning is geen 
spel zonder risico’s.’ Zoals Ron opmerkt:  

‘de mooiste bloemen groeien aan de rand van het ravijn. En dan moet je niet 
verbaasd zijn als je er een keer invalt.’ 
 

Overigens wilde de wetgever nog voordat het Turbotestamentarrest werd gewezen 
duidelijker in de wet vastleggen dat art. 10 SW 1956 op de uitvoering van een dergelijk 
testament van toepassing is. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat:  

‘In de wetenschappelijke literatuur is er discussie over een formulering in de 
desbetreffende fictiebepaling die erop neerkomt dat het genotsrecht moet zijn 
ontstaan in verband met een rechtshandeling waarbij de overledene partij was. Dit 
geeft aanleiding tot veel juridisch getouwtrek, bijvoorbeeld over de vraag of de 
overledene, al dan niet in het kader van de afwikkeling van een testament van de 
insteller van de last, zelf partij is geweest bij een rechtshandeling. Deze vraag is 
echter voor de kerngedachte van de fictiebepaling niet van belang. Het gaat immers 
niet om de formele weg die is gevolgd, maar om het eindresultaat. Voorgesteld wordt 
de desbetreffende fictiebepaling, het gaat hier om artikel 10 van de Successiewet 
1956, zodanig aan te passen dat voortaan zonneklaar is dat er in dergelijke gevallen 
sprake is van een (fictieve) verkrijging.’10 

 
Vage grenzen 
In de vorige twee paragrafen heeft de wetgever de constructies door een wijziging van de 
wet onmogelijk gemaakt. Er zijn op dit moment echter ook situaties waarvan het 
onzeker is of de huidige wetgeving toereikend is. Wij noemen er twee, de 
bedrijfsopvolgingscarrousel en de herroepingscarrousel.  

 
De bedrijfsopvolgingscarrousel 
De bedrijfsopvolgingscarrousel is eenvoudig van opzet. Het enige dat vereist is, is een 
lange adem. Het idee is dat vader de aandelen van zijn BV met een materiële 
onderneming schenkt aan zijn kinderen, na ommekomst van vijf jaar de aandelen 
terugkoopt met zijn box 3-beleggingsvermogen, om deze aandelen vervolgens na vijf jaar 
weer te schenken, enzovoorts. Hierdoor wordt de bedrijfsopvolgingsregeling in de SW 
1956 twee keer (of zelfs nog vaker) toegepast op hetzelfde ondernemingsvermogen. Een 
resultaat dat ook wordt bereikt in geval vader overlijdt, mits hij nog één jaar blijft leven 
na terugkoop. Deze hele manier van doen heeft niets meer met een bedrijfsopvolging te 
maken. Er bestaat in deze situatie naar onze mening geen economische reden om 

                                                             
10 Kamerstukken II 2008/09, 31930, nr. 3, p. 19-20, V-N 2009/22.3. Deze opmerking heeft overigens ook 
betrekking op het zogenoemde superturbotestament en het ik-opa-testament. 
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belastingplichtigen bij de tweede schenking de BOR te verlenen. Of de constructie in de 
uitvoering met succes kan worden bestreden, is de vraag. De wetgever lijkt in art. 35d 
SW 1956 bewust volstaan te hebben met het enkel stellen van een bezitstermijn van één 
jaar bij overlijden en vijf jaar bij schenking. Oorspronkelijk was voor een NSW-lichaam 
(zie par. 2.1) dezelfde bezitseis voorgesteld. Bij nota van wijziging is art. 7 echter 
aangepast en meer ‘toegesneden (…) op het tegengaan van het ongewenste gebruik van 
de NSW.’11 Art. 7 lid 4 NSW bepaalt met ingang van 1 januari 2010 dat de faciliteit niet 
geldt voor een verkrijging door degene die in de vijf jaar voorafgaand aan de verkrijging 
de onroerende zaak onder bezwarende titel heeft overgedragen of op verkrijgingen door 
zijn rechtsopvolgers onder algemene titel. Indachtig de in par. 2.1 behandelde uitspraak 
van Hof Amsterdam, kan de rechter in een voorkomende kwestie de constructie met 
hetzelfde argument sanctioneren. Naar onze mening moet deze procedure niet worden 
afgewacht en is de wetgever aan zet. Bepaald zou moeten worden dat als een erflater of 
schenker ondernemingsvermogen onder toepassing van de BOR heeft geschonken de 
BOR wordt uitgesloten voor zover de erflater of schenker het ondernemingsvermogen 
onder bezwarende titel van de verkrijger – of zijn rechtsopvolgers – heeft teruggekocht.  

 
De herroepingscarrousel  
De tweede situatie die wij hier willen bespreken, is de herroepingscarrousel. Deze kan 
zich zowel in binnenlandse als in buitenlandse verhoudingen voordoen. In buitenlandse 
verhoudingen kan de herroepingscarrousel ertoe leiden dat de Nederlandse erfbelasting 
wordt ontgaan. Stel moeder woont in het buitenland. Moeder schenkt € 200 mio 
beleggingsvermogen herroepelijk aan haar dochter. Moeder woont niet (fictief) in 
Nederland, zodat er geen sprake is van een belaste schenking in Nederland. Dochter 
woont wel in Nederland. Om te voorkomen dat bij het overlijden van de dochter in 
Nederland erfbelasting is verschuldigd over het geschonken vermogen, wordt bepaald 
dat het herroepingsrecht van moeder – via schenking of vererving – aan haar twee 
andere kinderen (een zoon en dochter) toekomt. Die zoon en dochter wonen eveneens al 
jaren in het buitenland en hebben nooit in Nederland gewoond. De gedachte is dan dat 
als de dochter in Nederland overlijdt, haar broer en zus de schenking kunnen herroepen. 
Als hun zus inmiddels kinderen heeft, moet het vermogen wel naar die kinderen en 
zouden de broer en zus het vermogen, ook weer herroepelijk, moeten schenken aan hun 
neefje(s) en/of nichtje(s). Hiermee wordt bewerkstelligd dat in Nederland nooit schenk- of 
erfbelasting is verschuldigd; althans, niet als het herroepingsrecht wordt overgedragen 
of nagelaten aan een familielid dat niet (fictief) in Nederland woont. De prangende vraag 
die beantwoord moet worden, is dus of een herroepingsrecht kan vererven of worden 
overgedragen.12   

 
Indien het herroepingsrecht is geformuleerd als een vermogensrecht, bestaat over de 
vraag of een herroepingsrecht kan vererven, in de literatuur geen discussie. Het 
antwoord daarop luidt bevestigend.13 Van Mourik merkt daarover op:  

‘De bevoegheid [tot herroeping: NG, MH] is een vermogensrecht dat behoudens 
andersluidende bepalingen in de schenkingsovereenkomst, vererft’.14 

Indien het vermogensrecht is geformuleerd als een zuiver potestatieve voorwaarde, is 
sprake van een wilsrecht. Wij achten het verdedigbaar dat in die situatie het 

                                                             
11 Kamerstukken II 2008/09, 31930, nr. 9, p. 113-114. 
12 Net als in voorgaande jaren is ook dit jaar de winst weer uitgekeerd aan de aandeelhouders. 
13 O.a. Asser 4, 223, die verwijst naar Toelichting Voorontwerp boek 7, blz 901. 
14 Handboek Erfrecht, XVIII.4. 
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herroepingsrecht zo persoonlijk is, dat het naar zijn aard niet vatbaar is voor 
overdracht.15 Als een overdracht van een herroepingsrecht niet mogelijk is, geldt dat ook 
voor een overgang. In deze situatie zou de herroepingscarrousel met een buitenlandse 
schenker of erflater niet werken. Helemaal zeker is dit echter niet en bovendien wordt 
het gewenste fiscale resultaat wel bereikt door het herroepingsrecht te formuleren als 
een vermogensrecht.  

 
De herroepingscarrousel kan zich bovendien ook in binnenlandse verhoudingen 
voordoen. Als een goed wordt geschonken dat (sterk) in waarde kan fluctueren – denk 
aan een beleggingsportefeuille – kan het herroepingsrecht een instrument zijn om het 
risico op waardedaling af te dekken. Als het geschonkene in waarde is gedaald, kan de 
schenking worden herroepen en wordt de schenkbelasting gerestitueerd. Na enige tijd 
kan het goed dan weer voor de lagere waarde worden geschonken. In de uitvoering kan 
in een dergelijk geval het standpunt worden ingenomen dat de herroeping niet reëel is, 
omdat het goed binnen korte termijn opnieuw wordt geschonken. De schenkbelasting 
wordt dan niet gerestitueerd en de tweede schenking wordt genegeerd. Men doet dan 
alsof de schenking niet is herroepen. De bewijslast dat de herroeping niet reëel is rust op 
de inspecteur. Als hij daarin niet slaagt, wordt feitelijk schenkbelasting ontgaan. Slaagt 
hij daarin wel, dan heeft de herroeping niet het beoogde effect gehad: ‘baat het niet, dan 
schaadt het niet’.  

 
De carrousel wordt mede mogelijk gemaakt door het feit dat in de Successiewet is 
geregeld dat de schenkbelasting wordt terug gegeven als de schenking wordt herroepen. 
In 2010 heeft de wetgever daarop reeds een belangrijke beperking aangebracht; de 
schenkbelasting over de door de begiftigde genoten vruchten wordt niet gerestitueerd. 
De vraag is of deze beperking voldoende is. Naar onze mening zou de wetgever zich de 
vraag moeten stellen of restitutie van schenkbelasting in alle gevallen mogelijk moet 
zijn. Als het herroepingsrecht louter wordt ingeroepen vanuit fiscale motieven, 
beantwoorden wij die vraag ontkennend. De vraag is echter op welke wijze dit wettelijk 
vorm zou kunnen worden gegeven. Een eerste aanzet zou zijn om de schenkbelasting 
niet te restitueren als het herroepingsrecht wordt ingeroepen op basis van een 
potestatieve voorwaarde. Hiermee wordt de buitenlandcarrousel voorkomen. In 
binnenlandse verhoudingen leidt dit echter mogelijk tot overkill. Voor die situaties zou 
voldoende zijn als zou worden bepaald dat de schenkbelasting niet wordt gerestitueerd 
voorzover het geschonkene in waarde is gedaald.  

 
Grenzeloosheid toegestaan 
Als constructiebestrijders zouden wij eigenlijk per definitie tegen constructies moeten 
zijn. Wij willen echter een uitzondering maken voor constructies die er toe leiden dat 
Ron onze baas blijft. Wij stellen de volgende constructies voor: 

1. De leden van de CCB krijgen het recht om de beslissing om niet langer als 
voorzitter van de CCB op te treden te herroepen. Wij willen daar zelfs de 
voorwaarde aan verbinden dat sprake moet zijn van een unanieme beslissing van 
alle leden van de CCB. Er bestaat geen twijfel dat aan die voorwaarde zal worden 
voldaan.  

                                                             
15 Analoog aan Hoge Raad 29 oktober 2004, ECLI:NL:PHR:2004:AP4504, NJ 2006,203. In dat geval ging het 
om een kredietruimte die een cliënt heeft met zijn bank. De cliënt heeft de bevoegdheid om op afroep het 
krediet te benutten. De Hoge Raad oordeelt dat het wilsrecht van de cliënt dat ligt besloten in de 
bevoegdheid tot afroep naar zijn aard niet vatbaar voor beslag en executie is..  
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2. Een Ron-carrousel moet mogelijk zijn. Hiervoor hebben wij het woord carrousel 
verbonden aan twee in de praktijk voorkomende constructies. Dit wil niet zeggen 
dat wij per definitie tegen een carrousel zijn. Ron is al twee keer voorzitter 
geworden van de CCB. Bij een derde keer kan met recht worden gesproken van 
een carrousel. Deze Ron-carrousel moet worden toegestaan. 
 

Deze constructies zijn overigens niet alleen gerechtvaardigd vanuit ons persoonlijke 
belang, maar ook gerechtvaardigd in het algemeen belang. Wij hebben er belang bij 
omdat het werken onder Ron een feestje is. Hij creëert de randvoorwaarden waardoor wij 
optimaal kunnen functioneren. Dit geldt voor alle leden van de CCB. En een goed 
functionerende constructiebestrijdingsgroep is in het belang van iedereen in Nederland. 
Het bestrijden van constructies is rechtvaardig, goed voor de belastingmoraal en leidt tot 
een hogere budgettaire opbrengst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


